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Él e t r a j z s í r k ő r e 
Lettem: 
Valakit megszerettem. 
Valakit megcsaltam: 
Meghaltam. 

merünk férf i t ós nőt, akik 
jókedvű pajtások gyanánt 
élnek egymás mellett, szó-
rakozásaik túlságosan kü-
lön utakon járnak, de azért 
egymást nem tudnák nél-
külözni. Ismerünk elfutó, 
forró érzéseket, amelyek 
három napig tartanak, va-
lami fürdőhelyen, az ege-
kig lángolnak fel egy han-
gulatos sétatéri éjszakán, 
aztán nyomtalanul ellob-
bannak. Tudunk nőt, aki 
felrúgja otthonát, odaadja 
jóhirét, tönkreteszi egész 
családját egy haszontalan 
fickóért, pedig alapjában 
lenézi. Férfi és nö között 
az összeköttetésnek ezer 
változata van. És mind-
erre egyetlen szét hasz-
nálunk: szerelem. Az em-
beri nyelv még a kezdet 
kezdetén áll kifejezési le-
hetőségek dolgában. Nin-
csenek szavai ismert dol-
gokra, csak körülírni tud. 

Aikarod, hogy valaki 
örökre a nyakadba szakad-
jon ezerféle kéréssel! Tégy 
neki egyetlen egyszer élet-
bevágó szívességet. Azon-
túl nem fog máshoz menni, 
akárcsak a hü vevő. S ha 
megúnod, ő sértődik meg. 
Hogyan tételezheted fel 
róla, hogy meg fog csalni 
és máshoz? fordult 

Hihetetlen, mennyire 
önmaga az ember a köz-
pontja teljes világszemlé-
letének. Kiki gyakran raj-
takaphatja magát a követ-
kező gondolaton: »Ez na-
gyon okos és intelligens 
ember. A felvett tárgyról 
pontosan azt mondja, amit 
én mondtam a múltkor.« 

Szép és kedves dolog a 
nyilvános esküvő. De ha 
jól meggondolom, nem tu-
dok valami szemérmetle-
nebbet elképzelni. Minden-
ki tudja, hogy aki mellette 
áll és a fiatal párt szem-
léli, mire gondol. Azok a 
pillantások, amelyek a 
menyasszonyon végigsikla-
nak, kiáltóan árulóak. 
Alig akad, aki vicceket és 
csámcsogó célzásokat ne 
engedne meg magának. 
Valami sértőt kell érez-
nünk abban a nyilvános-

ságban, amellyel a jelen-
levő fantáziák elárulják 
magukat. Gyakran nem tu-
dom megérteni a kifelé vo-
nuló fiatal párt, hogy a 
rá jóik szegeződő pillantások 
sortüzében miért nem szé-
gyenkeznek' halálosan. 

Bölcs barátom így oktat 
engem; »Ha a napi postá-
dat megkapod, gondosan 
osszad két részre. Egyik 
csomóba rakd azokat a le-
veleket, amelyekről látni-
való, hogy fontosak. A má-
sik csomóba rakd a lényeg-
teleneket. Ha ezzel készen 
vagy, akkor vedd a jelen-
téktelen csomót és azonnal 
gondosan intézd el. A má-
sikhoz három hétig ne 
nyúlj. Három hét múlva 
felbonthatod. Akkor meg 
fogod látni, hogy tíz fon-
tos levél közül kilenc már 
önmagától elintéződött.« 

Lehet két ember közit 
rendkívül erős fizikai ka-
pocs lelki közösség nélkül. 
Ismerek nőt, aki megbo-
csátó és 'gyöngéd anyasá-
gát éli ki házasságában, a 
férfi nem férje, hanem fia. 
Látunk férfit, aki remény-
telenül rajong olyan asszo-
nyért, akivel hónapokon át 
alig találkozik s ha talál-
kozik is, zavarában alig 
szól hozzá, még soha nem 
beszélgettek meghitten. Is-

4 



vitézt, akinek ha a szemem beteszem, 
azon frissen látom ,a tündérked-
ves kancsítását, mikor az árvalány-
hajas kicsi kalapja fölött a kari-
kást megcserditir Nohát öt pere 
múlva egy újjászületett Fedákot 
csudálhattam. Avval a borult sze-
relmes hangjával, amely úgy lük-
tet, mint az arany badacsonyi, ha 
töltik a pohárba, de a bor mellé, 
melyet titkos parázs, varázs mele-
gít, akárcsak az ámíbituson innánk, 
előttünk rózsaszín gesztenyeszir-
mok fehő.ie repül, vagy a mosolygó 
napon bolond májusi jégeső pas-
kolja a tulipánokat, a leandert, az 
ablaktáblákat. Semmi kárt nem 
tesz, sőt örül az ember; olyan sike-
rült tréfája az mindig a napsütés-
nek. Kacag az ember, az asszony, 
a fiú, a lány, mind a hatszáz vagy 
hány, aki befér abba a kis szín-
házba, két perc nem múlik el ka-
cagás nélkül, ha a szép, ihuncut 
nagymama beszél. Százszor fiata-
labbnak láttam, mint azokban az 
üzletes operettékben, amelyeket ez 
a zseniális komédiás kénytelen 
volt játszani. 

Olyan szerencsés voltam, a héten 
harmadik ilyen gyönyörűséget ta-
láltam, mint a Belvárosi Színház 
nézője, Vízvári Mariskánkban, aki 
az új darabban vendégszerepel. 
Micsoda erő, egészség, micsoda élet 
és zamat, micsoda sütése a szív tü-

zének, sugárzása a lélek csurom 
frisseségének. Mintha a szilvafát 
rázná a gyerek és potyogna vígan a 
szilva; mintha zúdulna a veder 
víz a sikító lányok közé húsvét-
kor, miikor a színpadon van Vizvári 
Mariska. 

Milyen fiatal ez a három drága 
asszony, te jó Isten, szeretném az 
áldó kezedet megcsókolni. Ame-
lyikkel a tehetséget adtad Nékik, 
az örök ifjúságot. 

Várjatok, mondjátok kérlek, ki-
nek jutott eszébe, hogy hány éves 
lehet Toscanini, mikor alátok gyúj-
tott és lángszárnyakon ragadt fel 
a vágy, a rajongás, az üdvösség ru-
bint és gyémánt felhőzete közé? 
"Kicsoda a földön fiatalabb tempe-
ramentum, mint Mistinguett, ki 
melegebb piktor itthon, mint Csók 
Pista bácsi, Iványi-Grünwald és 
Fényes Adolf mesterek? Elörege-
dett már Einstein, Bergson, vagy a 
nyolcvanesztendős Freud profesz-
szor? Vagy lefőzte valaki Pade-
rewskyt, vagy Strauss Richárdot? 
Andalítóbbat, üdébbet, mint Rózsa-
hegyi Kálmánt, elkívánsz a színpa-
don? Ha Hubay Jenőt látod, hallod, 
öreg úrhoz volt szerencséd? 

Nincs öreg pacsirta, nincs öreg 
pillangó, nincs öreg csillag az égen. 

Tanuljunk tőlük kitartást, életet, 
ifjúságot. 

SÁRI 
»Vihar az »ffyenlitőn«-ben 

VÍZVÁRI MARISKA 
az »Ármány 6» szerelem«-ben év az »Egymillió pangó«-ben 

(Uher éa Aagel'o fotók) 



Bajor Gizi idei első fellépte Bú-
nyi Adorjánnak »Hódítás« című 
vígjátékában volt. Bajor Gizi min-
dig és minden szereplése izgalmas. 
Finom szomorú kis arca, édes 
hangja, halksága, gyönyörű és 
egyéni mozdulatai, különös nyug-
talanító lénye, régi meséket jut-
tatnak eszünkbe, meséket, hab-
leányokról, erdei tündérekről, ba-
bonás másvilági lényekről, akik 
kíváncsiságból, pajkosságból, eset-
leg szerelemből, ellátogatnak egy 
kis. vendégszereplésre a halandók 
közé. Folytassuk? Elmondjuk, hogy 

a halandók bámulják, de nem na-
gyon értik a nem mindennapi 
lényeket és nem méltányolják őket 
kellőleg? 

Bajor Gizi ia tehetséges Bónyi 
Adorján vígjátékában úgynevezett 
mai, dolgozó nőt alakit. Vander-
weld Valéria egy vidéki város ta-
nácsnoka. ö a városháza lelke, 
mozgató ereje. Egész életét a vá-
ros felvirágoztatásának szenteli — 
csak a munkának él és közben el-
felejti, hogy fiatal és szép és nő. 
Természetes, hogy Valériának fér-
fikollégái közt sok az irigye, akik 

minden áron igyekez-
nek elgáncsolni. Külö-
nösen abból az alka-
lomból, hogy Valéria 
óriási üzletet, bizonyos 
olajkutak értékesítését 
közvetíti \a város és egy 
nagy budapesti cég 
között. A budapesti 
cég megbízottját vár-
ják éppen, mikor a 
rendőrfogalmazó egy 
idegen fiatalembert kí-
sér be Valériához. Ezt 
a fiatalembert gyors-

hajtásért állították 
meg a város főterén, 
ahol majdnem elgátol-
ta autójával a rendőrt. 
A fiatalember szemte-
lenül viselkedett és 
most sem akarja iga-
zolni magát. Amikor 
egyedül marad Valé-
riával, akkor nem a 
tanácsnokhoz beszél, 
hanem az asszonyhoz, 
mégpedig olyan han-
gon, hogy a felhábo-
rodott és rémült Va-
léria visszahívja a 
rendőrfogalmazót és 
hatóság elleni erőszak 
címén azonnal lecsu-
katja az ismeretlent. 

FIATALEMBER: Hatóságot 
megcsókolni, alázatos állampol-
gári kötelesség I 

Bajor Gizi és Jávor Pál 
Nemzeti Színház: »Hódítás« 

(Foto Vajda M. Pál) 



VALÉRIA: Az<m gondolkodom, mennyir« meglátszik valakin a születés, a nevelés. Milyen 
hallatlanul finom, nyugodt ember maga. 

Táray Ferenc, Berky Lili, Bajor Gizi 
Nemzeti Színház: »Hódítá«c 

(Foto Vajda M. Pál) 

A második felvonás aznap este 
Valéria lakásán történik. Az ide-
gen kiszabadult fogságából és be-
tör hozzá. Kárpótlást kér elvesz-
tett napjáért, meghurcoltatásáért 
és ez a kárpótlás: Valéria éjsza-
kája. Azonban mikor karjaiba 
zárja a lányt és megérzi, hogy Va-
léria tiszta és, ártatlan, megrémül 
és elmenekül (Faust bátyánk más-
kép cselekedett, de nem is igen 
engedik szóhoz a Nemzeti Színház-
ban.) A harmadik felvonás színhe-
lye a Városháza, másnap reggél. A 
budapesti cég sürgönyzött, hogy 
nem reflektál az olajkutakra és 
most az összes tanácsnokok Valéria 
ellen fordulnak és meg akarják 
fosztani állásától. Ekkor jelenik 
meg az ismeretlen fiatalember, 
aki természetesen nem más, mint 
a fővárosi cég képviselője, 6 
menti meg Valéria becsületét és 
örökre elviszi hálátlan szülőváro-
sából. 

Bajor Gizin kívül — aki termé-
szetesen az élőadás lelke — Berky 
Lili, Gál Gyula és Táray Ferenc 

FIATALEMBER: Maga elrabolt tflltom 12 
órát, ón azt most itt vissza akarom szerezni. 

Bajor Gizi és Jávor Pál 
Nemzeti Színház: »Hódítás« 

(Feto Vajda M. Pál) 



jutottak hálás szerepekhez, míg Já-
vor sok jókedvvel és kedvességgel 
alakítja az- ismeretlen olajügynök 
szerepét. 

* 
Múltkoriban emlékeztünk meg 

azokról az írókról, akik számára 
a darabírás gyári munka, nem is 
aggyal és kézzel, hanem valami 
géppel, leggyakrabban sokszoro-
sítógéppel dolgoznak. Fentemlített 
uraknak legegyenesebb ellentéte 
Züahy Lajos, ö sosem úgy ül le 
az íróasztalhoz, hogy: no, most csi-
náljuk meg az idei darabot, vagy 
regényt. Az ó mondanivalója — 
— úgy érezzük — szinte elemi erő-
vel tör ki torkából. Az ő mondani-
valójának súlya van, az igazság 
és a meggyőződés n^gy és tiszta 

súlya, mely előtt még olyankor is 
meg kell hajolnunk, amikor törté-
netesen nem értünk vele egyet. A 
költő új színműve »A Szűz és a 
gödölye« komoly és nagystílű 
írás, melynek mély szimbolisztikus 
jelentősége van. A Szűz és a gö-
dölye olasz renaissance festő re-
mekműve, óriási értéket képviselő 
festmény, már majdnem egy év-
század óta a Huben-család tulaj-
dona. Patrícius kereskedőcsalád 
Hubenék; tisztakezű, istenfélő, pu-
ritánerkölcsű emberek, legalább is 
mindig azok voltak és ma is an-
nak látszanak. Idősb Huben Sán-
dor a hetvenhároméves családfő 
és özvegy leánya Margit, egyszerű, 
okos, becsületes emberek. De a ház 
két fia, Sándor a bankár és István 

DONNER OTTÚ: Azt hiszem, mi már ismerjük egymást. 
Bodnár Jenő, Bajor Gizi, Gál Gyula, Jávor Pál, Juhász József és Kovács Károly 

Nemzeti Színház; »Hódítás« (foto Vajda M. Pál; 
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a politikus, meg Sán-
dor felesége Irén, aki 
sógorába szerelmes, 

más világot képvisel-
nek. Kapzsi, hipokri-
ta, lelkiismeretlen, 
gyűlölködő és gyáva 
népség, akik csak a 
családfőtől való féle-
lemből őrzik meg leg-

alább a látszatot. 
Idősb Huben Sándor, 
saját hibáján kívül 
rettenetes anyagi hely-
zetbe kerül. Hogy a 
cég és a név becsüle-
tét megmentse, kényte-
len megválni legdrá-
gább kincsétől — o 
képtől. A kép azonban 
szinte vallásos kultusz 
tárgya a családban. Az 
öreg úr homályosan 
érzi, hogy ha ç, kép 
eltűnik, vele tűnik a 
Huben-ház fénye, ön-
bizalma, összetartása. 
Ezért legnagyobb ti-
tokban lemásoltatja a 
remekművet. Az erede-
tit eladja egy kanadai 
birtokoswak, akinél jó 

IDS. HÜBEN; Nam volnál' szívás felmenni a saját szo-
bádba és oM Intéznéd a teleíónbeszélgetéseidet. 

Titkos Ilona és Törzs Jenő 
Magyan Színház: »A szűz 6» a gödölye« rPnto László) 

(Foto László) 13 

SÀNDORKA: Szeretné megnézni a képet. 
IDB. HUBEN: Ne hordd ide nekem ezeket a diákgyerekeket. Ezek hallanak valamit, hogy 

»A szűz és a gödölye«, — azt hiszik, hogy valami pikáns képet tartogatok itt. 
Törzs Jenő és Somogyvári Rudolf Ma írván RiJnhíü* >1 C7ÍÍ7 &o > <r&Hftlvn<r (Toto László) 



helyen lesz, meg fogja 
becsülni és főleg soka 
nem árulja el Huben 
Sándor titkát. A csa-
ládban senki sem sejti, 
hogy a kép hamis és 
amikor az Öreg úr 
meghál, elkeseredett 
harc indul meg a Hu-
ben-fivérek között a 
kép tulajdonáért. Elő-
ször nővérüket és an-
nak fiát semmizik ki 
t az örökségből, majd 
iszonyú dühvel, gyűlö- HUBEN SANDOB: 

lettel esnek egymás-
nak., A fantasztikusan 
iszonyú és izgalmas 
családi háború a\ har-
madik és, legbravúro-
sabb félvonásban úgy 
ér véget, hogy a két 
elvetemedett fivér, aki 
nem bír egymássál, 
ideiglenes békét köt. 
Nővérüket kikergetik 
a hájból. Margit fele-
ségül megy ahhoz a 
kanadai földbirtokos-
hoz, aki az igazi kép 
tulajdonosa, azé a ké-
pé, amely a biztonsá-
got, becsületet, szebb 
jövőt jelenti. Az utolsó 
jelenet — a két fivér, 
Irén a hűtlen feleség 
és Viola a Sándor tit-
kárnője és szeretője, 

SANDOB: Gondosan felbe-
csültettük a vagyont ós szak-
értőink úgy találták, hogy 02 
a szőlőbirtok az egész örök-
ségnek pontosan egyharmadát 
alkotja. 
Főidényi László, Mákay 
Margit, Hajmássy Miklós 
Magyar Színház: 

»A szdz és a gödölye« 
(Foto Angelo) 

Menj fel a szobámba és várjál me«. 
Főidényi László és 

Bársony Erzsi 
Magyar Színház: 

»A szűz és a gödölye« 
(Foto Angelo) 



MARGIT: Ne higyjétak, 
hogy úgy megyek el', mint aki 
megadta magát. 

Makay Margit és 
Szakáts Zoltán 

Magyar Szinház: 
»A gzüz és a gödölye« 

(Foto Angelo) 

SANDORKA: Szétvágom ezt 
a rongyot. Szétvágom és tűzbe 
lököm. 

Somogyváry Rudolf és 
Pethes Ferenc 

Magyar Színház: 
»A szűz és a gödölye« 

(Foto Angelo) 

ott ülnek áhítatosan a 
hamisított kép alatt, 
melytől mindent re- j 
mélnek. Együtt ülnek 
a hazugság, a haszon-
vágy, a bűn jegyében 
és imádják az arany-
borjút. Egyszerűségé-

ben, némaságában 
nagyszerűen felévitett, 
megrázó befejezés. 

Az előadás hallatla-
nul jó. Törzs a puri-
tán, szigorú családfő, 
Főidényi a képmutató, 
sötétlelkű idősebb fiú, 
Hajmásy a léha, elve-

temedett fiatalabbik, Szakács Zol-
tán u rokonszenves kanadai, Bi-
licsi nagyon mulatságos csirkefogó 
festő, Somogyvári és Pethes két 
fiatal fiú alakjában kitűnőek. De 
nekünk talán még a férfiaknál is 
jobban tetszett a két női szereplő. 
Makai Margit nemes egyszerűsége 
és Titkos Ilona elmés elvetemedett-
sége olyan ellentét, mely párját 
ritkítja. Még Bársony Erzsiről 
kell dícsérőleg megemlékeznünk. 



MARGIT- Nekem nem volt és m o s t s incs á tkom a számotokra . í'.n sohasem el lenetek , 
M a l,nil Minuit, Szakái s Zolláv, Til kos Hona, Somon t/va rj/ 

Magyar Színház; »A sziíz és a gödölye« 



h a n e m . . . értetek harcoltam. Az én szivemben nincs gyűlölet . . . fin nem haragszom rátok 
Rudolf, Bársony Erzxr, Földrvi/i László, Hajmássá Miklós 

(Angelo foto) 



Nagyon nehéz gyereket nevelni. 
Erre rájöttem már 'gyerekkoromban. 
Elhatároztam, hogy én megértő 
anya leszek. Azt a kevés kis időt, 
amit kislányommal tölthetek, töké-
letessé teszem számára, mindig azt 
játszik, amit nekem kiskoromban 
megtiltottak. Pipinek kedvenc já-
téka a »Naccságásdi«. ö a nagysága 
és vizitbe jön rengeteg gyerekével, 
van vagy 21, én a 22-ik vagyok. Mal-
vinnak hívnak. Velem a legszigo-
rúbb, én mindig «a sarokban állok, 

engem örökké mos, mert piszkos va-
gyok és sírni kell, meg üvöltözni, 
ha fésül és fogat mos nekem, hogy 
meg lehessen büntetni. Állandóan 
bocsánatot kell kérni és ő soha sem 
boosájt meg. (Jobban nevel, mint én 
őt) 

Nagyon szereti a ruháimat felven-
ni, a sálammal port törölni, a haj-
kefémmel cipőt pucolni. Hagyom, 
nem akarom elrontani a játékát, 
úgyis keveset vagyunk együtt. 

De most egy kis baj van. Pipi igen 

Anyaszerepben... 
írta: VASZARY PIROSKA 

. . . kedvenc játóka a Nanysá^ásdj 



szeret varrni é3 ollóval nyirbálni; 
amíg egy-két zsebkendő, sál esett ál-
dozatni, nem volt még baj. De múlt-
koriban egy páciens kalapjáról le-
nyírta a tollat, a szélét meg kiesip-
kézte egy óvatlan pillanatban. Ki-
tört a botrány. Kalapot venni a 
páciensnek... 'hónap vége.. . ikevés 
pénz... na de hagyjuk... Szóval én 
rettentően kikaptam az uramtól. Mi-
kor hazajött .a Kisasszony, ő is fed-
dően nézett rám. 

Erre Édesanyám megjelent, hogy 
rendet teremtsen és felvilágosítson, 
hogy fogalmam sincs a gyerekneve-
lésről stb. stb. Ha otthom vagyok, 
Pipikém egy lépést sem tesz nélkü-
lem, olyanok vagyunk, mint Zoro és 
Huru. Édesanyám, a »Nagyi«, kény-
telen volt németül összeszidni, hogy 
Pipiké meg ne értse. Sajnos, én sem 
értettem meg. 

De Pipiké oly értelme-
sen figyelt, hogy az az 
érzésem : ő megér-
tette. És hogy 
anyai tekintélye-
men csorba ne es-
sék (jelzem, az a 
gyanúm, hogy ne-
kem nincs is anyai 
tekintélyem, de 
hát ezt ne firtas-
suk, ezt Pipiké tud 
ja csak, hála Is-
tennek a Na* 
gyi még 
nem) 

kénytelen voltam a legnagyobb 
szigorral fellépni. Pipit jól ösz-
szeszidtam és megsértve tanulni 
kezdtem új filmszerepemet — ez a 
sors iróniája — németül. Pipi nem 
szereti, ha tanulok és iparkodik meg-
akadályozni. Most még szigorúbban 
figyelmeztettem, hogy most már 
olyan rossz, hogy a Jézuska jövői ka-
rácsonyra nem fog hozni neki sem-
mit. Pipi nyugodtan kijelenti: »Nem 
baj, édesanya, majd te veszel ne-
kem.« Nagyi, mint szigorú nevelő, 
a miásik szobába ugrik nevetni és én 
itt állok és hogy palástoljam a ne-

Ploi babaruhát rar r 



Nagyi és Pipi játszanak 
(Pálházy fotók) 

vetést, «írni kezdek, 
hogy inilyen rossz az én 
kislányom, »de én va-
gyok az oka, mert elké-
nyeztetlek, mindent meg-
veszek neked, mert bo-
lond vagiyok.« Pipi ha-
lálos komolyan meg-
szólal: »Ne sírj, édes-
anya, nem vagy te bo-
lond, csak szmésznő.« 
Nem bírtam visszafoj-
tani a nevetést, kitört 
«belőlem. Pipinek se kel-
lett több, nagyokat ne-

. . . a mama, a nagymama 
ás Pipi 

vet: »Ügy-e jót mond-
tam, úgy-e jót mond-
tam!« — összeszedtem 
minden erőmet, rászó-
lok, hogy mentsem, ami 
még menthető az anyai 
tekintélyemből; sarokiba 
állítom és otthagyom. 
Pipi sír, sír, bőg és — 
egyszerre csend, majd 
boldog kuncogást hal-
lok. Visszamegyek és 
látom, hogy Nagyi, a 
szigorú nevelő és Pipi-
ke összebújva kuncog-
nak. Az a gyanúm, 
hogy engem kritizálnak. 
Hallom, amint Pipi 
mondja: »Nagyi, tudod 
mit, most te legyél a 
Pipi és te állj a sarok-
ba, én majd megbocsáj-
tok neked.« 



INTIM PISTA, hogy mi igaz 
Korda Sándorról és vállalatáról el-
terjedt hírekből? 

— '>A londoni magyar filmcézár, 
akiről annyi hír jelent meg a világ-
sajtóban, pompásan érzi magát. A 
modern angol filmgyártás meg-
teremtője a közeli évtizedekben nem 
óhajt Londonból eltávozni, noha 
világhatalmi pozíciót ígértek a szá-
mára, 

— Mikor és kicsoda? 
— Louis B. Mayer, a világhírű 

Metro-Goldwyn-Mayer filmvállalat 
vezetője Londonban tartózkodott, 
felkereste Korda Sándort és a leg 
díszesebb állást, a korán elhányt 
Thalberg vezető helyét óhajtotta 
átadni neki. Korda azonban lemon-
dott Hollywoodról és a fantasztikus 
gázsiróly mert továbbra is London-
ban óhajtja nagyszabású filmjeit 
rendezni. 

— Látogatóba sem jön haza? 
— Sokkal több ia dolga, mintsem 

utazásokra gondolna. Ellenben Bu-
dapestre érkezik Louis B. Mayer, a 
Metro-oroszlán híres főnöke. Eleté-
ben először látogatja meg a magyar 
fővárost. 

— Bús-Fekete László megérkezett 
már Hollywoodba? 

— A Conte di Savoya fedélzetén 
ringatózik, miközben itthon arról 
polemizálnak, hogy foi rántotta ki 
a csirkét iés kinek az ötlete volt a 
Bécsben bemutatott legújabb Bús-
Fekete-darab? A »Rántott csirke« 
ellen valóban plágiumvádat emel-
tek. Az író bizonyára meg fogja vé-
deni önmagát. A legérdekesebb 
ebben a kérdésben, hogy egyszerre 
támadni kezdték a becsi híres da-
rabgyárat, amelynek tulajdonosa is 
megszólalt, mondván darabgyár pe-
dig ninas. 

— Mi is hallottunk arról, hogy 
három-négy szerző áll össze egy da-
rabra és valósággal vegyi úton 
állítják elé a színpadi műveket. 

— Az bizonyos, hogy a bécsi kiadó 
összehozott társszerzőket és ezáltal 
sok világhíres színdarabnak adott 
életet. A társszerzői intézmény 

Amerikában és Angliában, de még 
a közeli Franciaországban is erősen 
divatozik, legfeljebb a közönség ke-
vesebbet tud róla. Ha ugyanis va-
laki eladja egy darab alapötletét, 
vagy résztvesz a felépítés munká-
jában, a Ipremier után nem jelent-
kezik azzal, hogy őt is megilleti bi-
zonyos rész a dicsőségből. Vannak 
viszont legalizált társszerzők, mo-
dern Flers és Caillavet-k, akik való-
ban közösen dolgoznak a színpadi 
munkán. Az ilyen szerzőktől szok-
ták kérdezni u laikusok: tulajdon-
ké\ppen hogyan lehet társaságban 
megírni egy darabot? Erre vonat-
kozóan Pierre Weber mondotta a 
legjobbat: »A társam írja a magán-
hangzókat, én írom a mássalhang-
zókat. A valóságban ez természe-
tesen másképpen fest. Van Budapes-
ten két társszerző, akik előadás után 
le szoktak ülni kártyázni és elnye-
rik egymástól a tantiemet, mond-

Heltai Jenő és felesége mostanában huzamo-
sabb ideig külföldön tartózkodtak. Ezt a felvé-
telt egy taxisofőr csinálta róluk Genovában 
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ván: »Hadd, Wont se el a sors, hogy 
ki írta végeredményben a darabot«. 

— Bús-Fekete mikor érkezik haza? 
— Nyár előtt nem látjuk viszont, 

addig is Rajnai Gábort bízta még 
birtokának legfelsőbb felügyeleté-
vel. 

~ Mit hallott a heti premierek-
ről? 

— A Nemzeti Színházban megcso-
dálták azt a másfél méteres átmé-
rőjű babérkoszorút, amit Bónyi 
Adorján, a »Hódítás« kitűnő szer-
zője kapott lapjától, a Pesti Hírlap-
tól. Előadás után hiába próbálták 
taxiba tenni a győzelmi trófeát, 
minden nagykocsi szűknek bizo-
nyult. Végül is a koszorú u szín-
házban töltötte az éjszakát és csak 
másnap reggel került haza teher 
autón Bónyi Adorján lakására. Az 
író kapott ezenkívül egy miniatűr 
babérkoszorút is, amit a zsebében 
vitt haza. Tálán ennek örült <a leg-
jobban, mert a fia adományozta. 

— Bankettet tartották? 
— Ügynevezett házaspárvacsorát 

rendeztek a premier után. Ezen 

résztvettek Németh Antal és neje 
Peéry Piroska, Germán Tibor és 
neje, Bajor Gizi, Bónyi Adorján és 
neje, Czakó Pál és neje, Kovács 
Károly és neje Dayka Margit, Sorg 
Antal és neje, Jávor Pál és neje. 
Hajnali négy óráig ünnepelték a 
sikert. 

— Mit hallott készülő premierek-
ről? 

— A Művész Színház az »Egy po-
hár víz« után bemutatja Halász 
Imrének legújabb darabját, amelyet 
Bihari László dr. ismert fővárosi 
orvos társaságában írt. 

— Szóval még egy társszerző! 
— A három,felvonásos pesti tör-

ténet címe: »Kezdete nyolckor, vége 
tizenegykor«. 

— Nagyon furcsa cím, bizonyára 
meg fog változni a premierig. 

— Nem hinném! Ennél a darabnál 
a szerző neve fog megváltozni, az 
első próba és a bemutató közöttr 

— Hogyan? 
— Halász Imre a premierplakáton 

mint Eri-Hálász Imre fog szere-
pelni. 

SZERZŐK A 
Bónyi Adorján darabjának két főszereplőjével, Bajor Gizivel és Jávor Páll'al 

>at Nemzeti Színházban 
(Foto Pálházy\ 
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— Mi az oka a névváltoztatás-
nak? 

— A budapesti színházi és újság-
írói világ dúslakodik kitűnő Halá-
szokban. Van Halász Ernő, Halász 
Sándor, Halász y Gyula, Halász La-
jos, Halász Gábor, — hogy csak a 
legtöbbet szereplőket említsük. Ha-
lász Imrét annyiszor hívták fel már 
másik Halász helyett és annyiszor 
tévesztették össze kollegáival, hogy 
ezzel a kettős névvel óhajtja magát 
megkülönböztetni. Azért válasz-
totta az Eri nevet, mert szülőváro-
sán, Nyíregyházán folyik keresztül 
az Ér patak, amelyet már Ady 
Endre is megénekelt. 

— Mindenesetre jó ómen! Bánky 
Vilma elutazott már Budapestről? 

— Csütörtökön Bécsbe utaztak 
Rod la Rocqueal, utána pedig Lon-
donba. Sok dolga volt itthon a szép 
szőke művésznőnek: folyton fordít-
gatta az urának angol nyelvre a 
buda/pesti névjátékot. Képzelhetik, 
mennyi munka kellett ahhoz, hogy 
John Barom-ur-t megmagyaráz-
hassa angolul férjének. 

— Kapunk helyettük valaki más 
vendéget? 

— Budapestre érkezik Gusti Hu-
ber, a divatos fiatal bécsi színésznő, 
aki a tavalyi sfzezónban kétszázszor 
játszotta a »Méltóságos asszony« 
címszerepét a Deutsches Volksthea-
terben. Ô alakítja a pénzbeszedőnőt 
Bécsben a »Jöjjön elsején« című da-
rabban és most azért jön Budapest-
re, hogy Turay Idát megnézze az 
Andrássy-úti Színházban. 

— Milyen magyar premier lesz 
még Bécsben? 

— A szezőn kimagasló eseménye 
»A néma levente« bemutatója a 
Burgtheaterben. Heltai Jenő már 
Bécsben tartózkodik és néhány nap 
múlva az osztrák fővárosba utazik 
Heltai Jenőné is, hogy férje kíván-
ságára a fontosabb próbákat végig-
nézze. Heltaiék a premierig ott ma-
radnak. A bemutatóra egyébként 
mintegy húsz színházi ember utazik 
fel Bécsbe. 

— Más magyar premier? 
— Darvas Lili a »Társasjáték«-ban 

lép fel Bécsben év magyar darabban 

FÜG-CK)NT ELŐTT 
Zilahy Lajos és új darabjának szereplői csak a harmadik felvonás után köszönik meg- a tapsokat 

Somogyváry Rudolf, Szakáts Zoltán, Keresztessy Mánia, Zilahy Lajos, Bársony Erzsi, Főidényi 
László, Hajmássy Miklós 

(Angela foto) 
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nem szmókingban, bo-
rotvált arccal — mint 
Törzs Jenő. 

— Más újdonság? 
— Komor Gyula het-

venedik születésnapját 
ünnepli a színházi vi-
lág. A Vígszínház nép-
szerű dramaturg főtit-
kárja mint parlamenti 
gyorsíró kezdte meg a 
működését és megalapí-
tása óta tagja és oszlo-
pa a Vígszínháznak. 
Sok író felfedezése fű-
ződik a nevéhez, így 
többek között 6 olvasta 
először Molnár Ferenc 
első színdarabját. 

— Külföldi hírei? 
— Február 2-án mu-

tatja be Cochram, Lon-
donban az Alpár-revűt. 
Brodszkyt és a prima-
donnát New-Yorkba vi-
szik, ahol ősszel »Hang 
a sötétben<r címmel da-
rabot mutatnak be a 
primadonna főszereplé-
sével és a komponista 
zenéjével. Kezeiket csó-
kolom. 

Vértea Marcsi, a Párizsban 
ól'ű, világhírű magyar festő-
művész Svájcban élvezi a síelés 

örömeit és izgalmait 

fog szerepelni Paula 
Wessely is, aki Zilahy 
Lajos »Urilány« című 
darabjának címszerepét 
fogja alakítani. 

— Reméljük, hogy a 
szerző Bécsben felvo-
násközökben is meghaj-
lik a közönség előtt. 

— Nem hinném, hogy 
enged az elveiből. Bu-
dapesten egyébként el-
mésen oldották meg azt 
a kérdést, hogyan kö-
szönheti meg a máso-
dik felvonásban már 
»meghalt« Törzs Jenő 
a közönség tapsait. A 
kitűnő művész megje-
lent a felvonás végén, 
de nem színpadi maszk-
jában mint öregúr, ha-

Kós Károly, a »Budai Nagy Antal« szerzője é s Bánffy Mik-
lós gróf a Vígszínház próbáján 

(Pálházy foto) 



ímhol Imréné Ruzsbaohfilrdőn 
Siel 

pel a mintás, kockás, vagy 
halszálka mintájú frweed-
és gabardin síöltöny. A ka-

H 

J»linók Alfonzné, Vir'ány 
Magdi, Elek Istvánná, Gordon 

Márta a Normafánál 

bátok vállán l á t t a tó bor-
applikációk praktikus célt 

szolgálnak, hogy a vál-

BeTyár Sasy Sári 

miér képei között is szere-
pel egy sereg beküldött 
felvétel, amely külföldön 
síelő magyarokat ábrázol. 

Természetes, már az 
első napon kialakult az 
idei sídivat. Világos, me-
rész szabású kabátokat lát-
hattunk Knickerbocker sza-
bású sötétebb nadrágok-
kal. Mint újdonság 

Fehér Magda 
a Jánoshegyen 

Ilyen a divatos siruha 
Le l'on g; kreációja 



Ion vitt síléc ne dörzsölje 
ki a kabát szövetét. Lát-
tunk továbbá derékba sza-
bott speneereket és tiroli 
szabású kabátokat. Nagy 
fényűzés mutatkozik a ki-
egészítő ruhadarabokban, 
kesztyűben, sálban, sapká-
ban, kamásniban. Van két-
féle színben kötött kesz-
tyű: fele piros, fele zöld. 

jkovits István, v. Vargháiké, Bernolák László Ivánná, 
ttyká Jánosáé. László Iván, Miakich Károly Ólttreden 

Bayer Pálné a Svábhegyen 
(Foto Pálházy) 

Ugyanilyen természetesen 
a sál is. A díszítéseknél 
tiroli motívumokkal talál-
kozuník. 

A kamásni vízhatlan, 
fehér vászon, színes sze-
gélyezéssel. A hószemüveg 
kerete megegyezik az 
acoessoir színével. Síkabát 
alatt élénkszínű, vagy h6-
fehér szvettert viselnek a 
divatra adó síelők. 

Paulus Erna prágai magyar 
énekesnő a Tátrában 

(Foto Pollyak) 



/rbuiü tJme ci- Uzlt . . . • ... , 
/ / Az idei bécsi operabál Várt nagy 

ízáeiója: Windsor hercegének részvétele elmaradt. A harmadik bécsi operabál 
írben mégis felülmulta az eddigieket. Sehönbrutin melegházaiból fűtött kocsik-

hozták a virágokat, azaleákat és jácintokat a bálterem díszítésére. A legele-
sabb közönség divatrevűje, ékszerek csillogó pompája, frakkok és egyenruhák 
' és ezer kitüntetése festői képet nyújtottak. A bál a biedermeier és rokokó 
ében folyt le. A ballet egy Mozart képpel és menüettel nyitott, de a hölgyek 
ettjein isi kifejezésre jutott ez a motto, a pasztellszínben játszó taft- és tiill-
tüirnökon. 
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Bulla Elma a cupringernel 

olyan rendkívüli sike-
re Kollár Béla új da-
rabjában, az »Egymillió 
pengő«-ben, mert el tud-
ja hitetni, hogy . való-
ban az, a kis, szerelmes 
cseléd, — pardon! ház-
tartási alkalmazott — 
akit a színpadon ala-
kít. De lelkiismeretes 
művésznő még ezt sem 
fogadja el teljes bizo-
nyítéknak. Bulla nap-
pali világításban, élet-

szerű környezetben 
atarta megmutatni, 

hogy nemcsak a szín-
padon, de az életben is 
az a Julis lehetne, aki-
nek ábrázolásával olyan 
sikert aratott a közön-
ség előtt. 

A próbatétel Buda-
pest egyik legforgal-
masabb cupringerénél 
játszódott le. Szerez-

— MUTASSA, FIAM, A 
KÖNYVÉT.. . 

Polilatschek bácsi ás 
Bulla Blma 

(László fotók) 

A színész kenyere az 
elhitető képesség. Bul-
la Elmának azért van 



tünk neki egy cselédkönyvet, ezzel — Julis, fiam, lépjen közelebb. 
állított be a zsúfolt helyiségbue, Julis közelebb jött és megkezdő 
amelynek padjait már körülülték dött a vallatás. 
hányatottéletü és jelenleg állásta- — Főzni tud? 
lan új pályatársnői. Pollatschek — Kicsit. 
bácsi, a pesti cupringerek doyenje — Padlóvixeléshez ért? 
szakértő szemmel mustrálta végig a — Igenis. 
kopott nagykendőbe burkolt, jóra- — Kismosást vállal? 
valónak látszó fehér személyt. A — Igenis. 
minősítési oldalon azt olvasta, hogy A hölgy a könyvben lapozgatott, 
»mindenes«. »A legutóbbi helyén csak két hóna-

— Maga még nem 
járt nálam, lelikem — 
mondta. — Ért a ház-
tartási dolgokhoz? 

— Igenis^ kezét csó-
kolom. 

— Gyerekekhez? 
— Hogyne, kérem. 

Ahol legutóbb szolgál-
tam, ott is volt négy 
darab. 

— No, majd meglát-
juk. Üljön le és várjon 
sorára.. . Maca, szorít-
son helyet Juliska kis-
asszonynak. 

Julis leült egy idő-
sebb, svájci sapkás, mo-
lett konyhatündér mel-
lé. Még jóformán el se 
helyezkedett, amikor 
bejött egy hölgy. Olyan 
középosztályú féle. 

— Kezét csókolom, 
méltósága! — köszön-
tötte Pollatschek bácsi. 
(Mint később kiderült, 
az öreg cupringer meg-
szólítási formuláiban ez 
a legalacsonyabb rang-
fokozatok egyike.) — 
Mit parancsol? 

— Mindeneslányt sze-
retnék — mondta a 
»méltósága« és a szeme 
rögtön megakadt Bulla 
nagykendőjén. — Ta-
lán az o t t . . . 
»NÁLAM NINCS KIMENŐ, 
LELKEM, CSAK EGYSZEB 

EGY HETEN . . .« 
Bulla Elma a cupringernél 

(László foto) 



pig- szolgált. Miért?« »Tönkremen-
tek, kézit csókolom, egyhónapi bé-
remmel ma is adósok.« »Nálam 
nincs kimenő, lelkem, csak egyezer 
egy héten, vasárnap. De este kilenc-
kor pontban otthon kell lenni.« 

Julisnaik, már mint Bullának, ez 
a feltétel is megfelelt. A bérre vo-
natkozólag voltak még kisebb csa-
tározások. Végül megegyeztek hiísz 
pengőben. 

— Jaj, nagyságám, — mondta 
Julis — elfelejtettem megmondani, 
hogy csak egy hét múlva tudnék 
beállni. . . 

Ezen a ponton meghiúsult a 
szerződés. A »méltósága« másik 
lánnyal tárgyalt, aki azonnal haj-
landó volt helybelépni. A jelenet 
azonban még háromszor megismét-
lődött félóra leforgása alatt. Pol-
latschek bácsi bőkezűen mérte a cí-
meket, olyan nagysága is volt, akit 
kegyelmes grófnőnek szólított. Ez 
is Bullát szemelte ki a, bő válasz-
tékból. És ennél is azon a ponton 
bukott meg a dolog, hogy Julis 
nem akarta mindjárt elfoglalni a 
helyet, 

— Nem értem magát, fiam, — 
mondta Pollatschek bácsi — mit 
húzza az időt? Ha még legalább 
tavasz volna és nyitva volna a 
ringlispíl. De ilyenkor télvíz ide-
jén legyen boldog az ember, ha fö-
dél alá jut. 

— Nem mehetek, — mondta Bulla 
— mert most még helyben vagyok. 

— Hol? 
— Bárdos nagyságos uréknál, a 

Belvárosi Színházban. 
— Nohát, fiam, ha magának egy 

színház takarítása könnyebb, mint 
egy rongyos háromszobás lakás ...' 

Pollatschek bácsi még most is 
csóválja a fejét, hogy Bulla Elma 
nem mondta fel a szerződését a 
Belvárosiban, mikor Fodoréknál 
mennyivel könnyebb dolga lett 
volna. 

KÜTHY GYÖRGY 

Julis vteszamegy a régi helyére, a Belvárosi 
Szinházba 

(László foto) 



Rökk Marika a béton berlini parancsra befelezi budapesti 
vendégszereplését. Vissza kell mennie Neubabelsbergbe, mert 
utolsó filmje— »A sziv nem oladó« — olyan sikert aratott, hogy 

rövidesen forgatni kezdik vele a következőt (Poto Ufa) 
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H É T 
Bethlen Margit grófnő 

és Rékai András »Mária 
Veronika« című pantomi-
mikus legendáját, mely-
nek zenéjét Adám Jenő 
szerzette, elfogadta elő-
adásra az Opera. A fősze-
repet a szerzők Bajor Gi-
zinek szánták. 

* 

FerencsLk Jáno® Köln-
bein nagy sikerrel dirigálta 
a »Fidelió«-t. Az előadás 
végén a közönség é® a ze-
nekar sok'áig ünnepelte a 
kiváló karmestert. Előadás 
után Sziklay Béla főkon-
zul bankettet adott tiszte-
letére. • 

Békái András, a Sybill 
rendezője mondja: »Min-
den tekintetben ú j Sy-
billt hozunk ki. A »ré-
gi« Sybill 3 felvonásból 
állt, a »mai« 7 képből. 
Talán legmulatságosabb az 
utolsó : a részeg szoba. 
Mindem forog benne, min-
den tótágast áll. A búto-
rok, a lámpák, az abla-
kok taktusra mozognak. 
Ennek a képnek a zenei 
részét Jacobi »Futó ró-
zsa« eímü operettjéből 
vettük. A II. felvonásban 
nagy belletrevűt szervíro-
zunk. 

I N H ^ Z I 

Kezdete 8-kor, vége ll-kor 
Sj'itfrA : 

J^aiálz ^JmU íl 

„ . „ Ange lo ) Bihari László 

Mi történt az első felvonás előtt? 
Klári négy év után hazaérkezett az előkelő lausen-

ne-i intézetből. Haza, — vagyis a nagymamához! 
Klári szülei ugyanis tíz év előtt elváltak. Anyja 
Párizsba szökött. Egyedüli Nem, egy férfival. 
Megunta la házasságot. 

Nagymama kitagadta a lányát és az unokát 
magához vette. Azóta ő neveli, — szigorú kispolgári 
elvek szerint — az Mtolsó években azzal a meg-
nyugvással, hogy Klári nem örökölte anyjának 
könnyelmű természetét. Hála Istennek, rendes pol-
gári asszony lesz belőle! 

Es akkor egy napon nagymama véletlenül meg-
tudja, hogy Klári hetek óta hazudik neki. Délelőt-
tönként tenniszütővel \megy el hazulról, de a gá-
lyán senkisem látta. 

Mi történhetett ezzel a lánnyal? Az ő becsüle-
tes, őszinte Klárijával? Hazudik! Titkos utjai van-
nak! Azt is kinyomozta nagymama, hogy Klári 
tennisz helyett énekórákat vesz. Édes istenem, csak 
nem akar színésznő lenni? És egyáltalán, hogy ju-
tott eszébe ez az erkölcstelen gondolat? Ki beszélte 
rá? Talán az a fiatalember, akivel "utcán, cukrász-
dában gyakran látták együtt az ismerősök? Nagy-
mcutnának csak annyit sikerült megtudni róla, hogy 
valami művészféle. 

Mit kellene tenni? Nagymama kétségbeesve ösz-
szehivja a családi tanácsot... 

A iiarab megkezdődik. 

A Sybill próbája az Operában. 
Hámori Imre, Walter Rózsi, Palló Imre, Laurisln Lajos, Dobay Li via. Komáromi Pál', Rékay 

András, Rubányi Vilmos, Kerekes János 
(Foto Vajda M. Pál) 

HR 



Me dák Sári, a prágai Operaház művésznője hat év után újra itthon lép tol. A. Városi Színházban x 1 • • _n_j í énekli a >Bajazzó«k Neddáját 
(Foto Poliak, Praha) 



Ifjú Béla Henrik, Budapest szé-
kesfőváros Idegenforgalmi iro-
dájának titkára az elmúlt hé-
ten sikerrel mutatkozott be a 
Zeneakadémián, mint zene-

szerző 

Miklós bankettet rendezett Bulla Elma tiszteletére a 
Dr. Kerekes Mária 100-ik előadásán. 

Békássy István, Bulla Elma, Roboz Aladár, László Miklós 
(Pálházv foto) 

Adolf Fischer Kamaraénekes a 
Parasztbecsületben és a Bajaz-

zókban énekel a Városi Szín-
házban 

FÓTHY-FISCHER ERNŐ 
dalköltő. zeneszerző alig egy-két esztendeje 
tünt fel Amerikában és máris a legismertebbek 
között emlegetik. Egy csomó népdalát ismeri, 
énekli Amerika magyarsága; játsszák a ci-
gányzenekarok és éneklik kabarékban, koncer-
teken a legkiválóbb előadóművészek. Magyar 
dalainak mély érzését, finomságát még hazul-
ról hozta. Csupa sziv, magyaros érzés minden 
dala. Fóthy-Fischer Ernő nemcsupán egyszerű 
népdalokat irt. hanem müdalokat, valcert, fox-
trottot is, amiket Newyork, Chicago, Boston 
városok legelőkelőbb amerikai zenekarai játsza-
nak, rádióállomások énekesei énekelnek, persze 
angol nyelven. Nagy sikere van mindenütt és 
rövidesen Budapesten is népszerű lesz. E heti 
kottamellékletünkön két nagysikerű számát kö-

zöljük 
(O. Beldegreen foto) 

Zerkovitz Béla gratulál Hontby Hannának a 
Hulló falevél 25-lk előadásán 

(Pálházy foto) 

VIDÉKI SZÍNHÁZI HÉT 
D e b r e c e n : É r d e k e s p r e m i e r j e lesz 22-én 

a C s o k o n a i S z í n h á z n a k . D í s z e l ő a d á s ke-
r e t é b e n m u t a t j á k be R i n o A l e s s i o lasz 
sze rző / D o k t o r H i r n ese te« c í m ű d r á -
m á j á t . »A v i r á g z ó a s szony« d e b r e c e n i 
e l ő a d á s á n S o m l a y J ú l i a j á t s s z a M u r á t i 
.szerepét. 

M i s k o l c i S z í n h á z : 21-én es te m u t a t j a 
be a »Sok h ű h ó E m m i é r t « c í m ű o p e r e t t -
t e t , Csi 'ky Z s u z s i v a l a c í m s z e r e p b e n . 

M a g y a r ó v á r : K ő s z e g i Gézia t á r s u l a t á -
n a k m ű s o r á n többek k ö z ö t t az »Ére t t -
ségi«, a »Néma l even te« és az »Úr i l ány« 
sze repe l . 

S z e g e d : G y e n g e A n n á t ü n n e p e l t é k , a 
Szök te t é s a S z e r á l y b ó l e l ő a d á s á n . 

P é c s : R ö k k M a r i k a l e g k ö z e l e b b i t t 
v e n d é g s z e r e p e l az »Egy l e á n y , a k i m i n -
denkié« crfmű o p e r e t t b e n . 



Érdekes probléma előtt állt Hollywood Gary Cooper új filmje miatt, A filmnek »Az igazi férfi« 
a címe és az volt a feladat, hogy megtalálják az igazi férfi mellé az igazi nőt. Gary Cooper meg-
találta. A neve: Jean Arthur, húszéves. A rendező, Cecil B. de Hille szerint m ált 6 partnere a 

címszereplőnek 
1 - (Foto Paramount) 



Sandoz IwdL 
a magyar film&krol 

TISZTELET A KIVÉTELNEK. 
Nehéz kenyér ez a filmkritika. 

Annyi baj van vele. Például az egyik 
kritikáért bepörölte a lapot a pro-
dukció, amelyik a megbírált filmet 
csinálta. Pedig én az adott esetben ki-
vételesen igyekeztem, hogy barátsá-
gos legyek. Rossz rá gQndolni; mi 
történt volna, ha szépítés nélkül 
őszinte vagyok és nem igyekszem 
mindenféle tapasszal, meg kenőcs-
csel elburkolni a véleményemet. 

Na, de nem baj. Ugy szép az élet, 
hogy ha zajlik. Nem is volna tán 
dicstelen halál, ha egy éjszaka, az 
Erzsébet körúton, amikor hazame-
gyek, ledöfne valamilyen megsértett 
film-ember. Mit szól a gondolathoz 
a nyájas olvasó? Meghalni azért, 

mert az embernek nem tetszik pél-
dául a... de minek mondani itt cí-
met? Tessék, válasszon ki-ki ízlése 
szerint... 

Bár nem az a legnagyobb veszély, 
amely kívülről fenyegeti az embert. 
A belső komplikáció, a válságba ke-
rült lelkiismeret bajai súlyosabbak. 

Mert például, mit csináljak most 
ezzel a »Tisztelet a kivételnek« cí-
mű filmmel, amely Boross Elemér 
elmés, kis színdarabjából készült? 

Helyezkedjem vele szemben arra 
az álláspontra, hogy keresem és 
megbírálom a hibáit és hiányait? 
Nem tudomt megtenni. Inkább beval-
lom nyíltam-, hogy nekem ez a film, 
bizonyos oldal-tekintetek miatt ré-
mesen tetszik. Ezt a képet »fiatalok« 

csinálták, vagy mond-
juk így »fényképezget-
ték.« Olyan hamvasság 
van rajta, mint a szil--
ván, amelyet még le sem 
ráztak a fáról. Kitárom 
a lelkem, nyájas olvasó. 
Mit műveljek, mint kri-
tikus, amikor a megbí-
rálandó filmnek csak-
nem minden résztvevő-
jét ismerem és szeretem, 
le egészen addig az 
»egyszavas« színészig, 
aki egy pincért játszik 
és akivel viszont ém is 
játszottam alsóst nyolc 
évvel ezelőtt, Kolozsvá-
ron. Mit csináljuk Lo-
lámmal és Valimmal, 
akiknek olykor kibice-
lek a röminél, vagy akik 
néha nekem kibicelnek. 
Ismerem az orrocská-
jukat, Jcörmöcskéjü-

. . . A bájos arcú iiatal prima-
donna: Tolnay Klári 6s Rá-

day Imre, a fóriicsillag 



ket, fogacskájukat. Tudom, hogy 
bennük van a jövendő siker kis rü-
gye. Szeretnék harminc jó sort írni 
minden apró szereplőről külön-
külön, de hogy csináljam, amikor itt 
vannak a prominensek. A monumen-
tális Vizváry Mariska, Rózsahegyi 
Kálmán, Rátkai Márton, Ráday Im-
re, a férficsillag. Bilicsi, Mecséry 
lia és mit tudom én még ki, föl egé-
szen a bájosarcú, fiatal primadon-
náig, aki Tolnay Klári, hogy meg 
ne feledkezzem Juhász Józsefről, 
már csak azért sem, mert titokban és 
váratlanul az ő félszeg vőlegényje-
löltje tetszett nekem a legjobban a 
férfiak között. 

Elnémul a kritikám! Rátonyi 
Ákosnak, i a friss, fiatal, ügyes ren-
dezőnek a papáját is ismertem, a 
mamáját is. Ismerem a komoly 
K\uthy urat, a dalszöveg-szerzőt, 
Vári urat, akî a dialógokat szer-
kesztette. Nem lehet tőlem itt ob-
jektivitást követelni, nyájas olvasó; 
ai film minden métere olyan előt-

tem, mintha egy kedves, családi al-
bumban lapoznék; pelenkában lá-
tom a résztvevők nagy többségét. 
Mit tudom én, hogyan hatna az 
olyan nézőre ez a kép, akiben nin-
csen meg a belső elérzékenyütéshez 
szükséges intim kapcsolat. 

Svával engem a film mulattatott. 
De nem tudom miért? Talán mert 
csakugyan kedves. Talán csak az 
elfogultság miatt. 

Mindössze egyet szeretnék meg-
kérdezni. Néhány helyen úgy hir-
detik a képet: f>az első magyar 
avantgardista film«. Miért avant-
gardista? Talán a tartalma miatt, 
amely azt mondja, hogy: »nem min-
den lány olyan, mint általában a 
lányok, de végeredményében lehet, 
hogy mégis csak olyan«?... Ahá! 
Tudom már. Mert fiatalok csinál-
ták. De ez tévedés. Hiszen ezen az 
alapon avantgardista mű lenne 
minden köszöntő versike, amelyet 
hat esztendős babák költenek a 
nagymama születésnapjára. 
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Tolnay Klar; és Rózsahegy i Kálmán 



Érdekes kitüntetést kapott Annabella »Aaazony « hadihajón« című filmfeSrt.^l 
nagy velencei nemzetközi versenyén az óv Hegtzebb alakításának diját. A filmet Claude Farràre 

irta Annabella számára - ^ - M P i 



A HÁZI 
VETÍTŐBEN 

í r t a : 
GERTLER VIKTOR 

Tíz perccel ezelőtt vetítettem le »Má-
ria nővér« című filmem első kész szalag-
ját . Egyedül ültem a vászon előtt; ren-
dező, kritikus és közönség egyszemély-
>ben. Természetesen, elfogult vagyok. Ki 
nem az, a maga munkájával szemben? 
Ezért véleményadás helyett elmondom 
azt, amit egy rendező premier előtt el-
mondhat a filmjéről. 

iA fi lm kollektív munka! Eppenúgy 
részes benne az író, a rendező, a színé-
szek, mint az operatőr, a hangmérnök 
és a legjelentéktelenebbnek látszó dísz-
letezőmunkás is. Nem is beszélve a pro-
ducerről! Amikor a régi »Mária nővér« 
rövid meséjét a kezemhez kaptam beval-
lom, megijedtem. A néma film óta nyolc 
esztendő telt el. A közönség ízlése meg-
változott. Hosszú hetek munkája után 
sikerült végre olyan könyvet kapnom, 
amely áthozta a mai korba a történetet 
s így finom, romantikus szerelmi histó-
riával a zsebemben indulhattam él a 
stúdióba. Bingerth János és Hegedűs 
Ferenc bőkezűségének köszönhetem, 
hogy kedvemre dolgozhattam. A film 
tulajdonképpen hazavit t családi művé-
szeteink közé; a »Mária nővér«-ben 
ugyanis három művészetnek van sze-
repe: a zenének, festészetnek és film-
nek. Egyik fivérem, Tiibor, festő; a má-

sik, Endre hegedűművész; a filmet én 
képviselem a családban. Hat évig dol-
goztam Berlinben az Ufánál, Erich 
Pommer munkatársaként . Nála jár tam 
ki a f i lm magasiskoláját, és tőle tanul-
tam meg, hogy a kvalitás minden áldo-
zatot megérdemel. Nagy feladatokat rótt 
rám ez a film. Nem akar tam úgyneve-
zett »énekeslilmet« csinálni és nagyon 
vigyáztam arra, hogy a zenei részeket 
dramaturgiai lag indokoltan helyezzem 
el. A film gyártása a la t t is sok nehéz-
ségbe ütköztem. Tudvalévő, hogy a 
»Mária nővér«-ből német verzió is ké-
szült. Ezt a változatot egy német kol-
léga rendezte a két magyar fé r f i fő-
szereplő, Svéd Sándor és Jávor Pál köz-
reműködésével. Bár a német verzió 
más mentalitásban és más elgondolás-
ban készült, idő és hely tekintetében 
mégis csák egymásra voltunk kénysze-
rítve. Nehéz dolog két család számára, 
két háziasszonynak külön-ikülön egy-
azon idő alatt egy konyhában, jó ebédet 
főzni! 

őszintén szólva, féltem operaénekessel 
drámai szerepet játszatni: de Svéd Sán-
dor nagy meglepetés! Magasan áll min-
den más énekes felett, az is, amit szí-
nészileg nyújtot t . Szörényi Éváé a női 
főszerep. Kevés magyar filmben ját-
szott — eddig! Jávor Pál : vidéki föld-
birtokos. Nem obligát szerelmes: Clark 
Gable-szerü szerepet játszik. 

Magamról keveset mondhatok. Évekig 
voltam színész, színpadi rendező, aktív 
muzsikus; tíz év óta kizárólag filmmel 
foglalkozom. A többi akikor derül ki, 
amikor a filmet már nem itt, a házi 
vetítőben, hanem a közönség előtt fogják 
pergetni. 

IC 

Oertier Viktor, a »Mária nővér« rendezője . . . 

. . . Donath Agi és Szörényi É v a je leneté t 
rendezi 



$i£mcedítail 
Remek filmkoktélt kevertek ki erre a hétre a 

mozik. Bergner klasszikus, shakespearei Rosalindá-
ját kaptuk Victor [Margueritte gar szónlányának le-
gényéletével. Magda Schneider, Eggerth Márta, sőt 
Adolph Woihlhrück Strogoff Mihálya és Shirley 
Temple »Szegény* kis gazdag lányba is belekerült a 
siker-shakerbe; csak a y>Tisztelet a kivételnek« je-
lentett néhány Skeserü cseppet a kitűnő italban... 
Nem tudom, hogy ezért a kivételért is tisztelet 
Uleti-eí 

Victor Margueritte »Garconne«-regényéröl nagyon 
sokat vitatkoztak már. A kérdést talán úgy lehetne 
eldönteni, hogy a le g erkölcstelenebb történet erköl-
csös, ha nemes irodalmi eszközökkel írták meg; Vic-
tor Margueritte azonban erkölcstelen eszközökkel 
írta meg könyvét. A film egyrészt megfinomodott, 
másrészt nem az a föproblémája, hogy szabad-e Ler-
bier kisasszonynak legényéletet élnie, hanem, hogy 
csak a tizenhat éven felüliek előtt szabad. 

Shirley Temple filmjeinél mindig azon vitatko-
zik a közönség, hogy a gyermekes, játékos szenve-
dély vagy az idomítás csodája-e ez a kislány? -»Állj 
nevetve a felvevőgép elé« — mondja valahol Chap-
lin I— »és a kép szomorú lesz, : ha mosolyod nem 
volt őszinte«. Vannak ilyen jókedvű színészek, akik 
Chaplin bölcsességét nem ismerik és annyit nevet-
nek a vásznon, hogy a közönség sírva megy ki a 
moziból. Shirleyről el kell hinni, hogy őszinte; egy 
gyermekbe nem lehet korbáccsal lelket verni. Shir-
ley I nem szerepet játszik, hanem játszik. 

Strogoff Mihály sokezermérföldes kalandorútját 
Moszkvától Irkuckig meghosszabbították: ugyanis 
két mozi is prolongálta a filmet. Bebizonyosodott, 
hogy minden olyan filmnek sikere van, ami ifjúsá-
gunk legszebb emlékeit ébreszti föl, kivéve, ha azt 
kell mondanunk a végén, hogy »akkor« nem így kép-
zeltük. .Strogoff Mihályt így képzeltük. Érdemes el-
mesélni, hogy a film vége, nem mondhatjuk, hogy 
szórói-szóra, mert az első verzió néma volt, de mé-
terről méterre egyezik a régi változattal, amelyet 
Mosjoukin játszott. Richard Eichberg, a rendező 
egyébként két hétig rostokolt al felvételek előtt Bu-
dapesten; a Hortobágyon akarta ,megcsinálni cí külső 
felvételeket, de nem lehetett, mert Granovsky dol-
gozott kozák-csikósaival a magyar szteppén. 

Tanúi voltunk a Jiéten annak a párbajnak is, 
amelyet Eggerth Márta folytatott önmagával. Két 
filmjét játszották egyszerre és a hirdetések igyekez-
tek két pártra szakítani „a közönséget, azzal, hogy 
nem az az 'igazi, hanem ez! A közönség azonban 
nem tudta elhatározni, hogy melyiket nézze meg. 

Végül: be kel1 számolni a Don kozák-kórus hét 
kis filmszenzációjáról, amit nem vett észre a* kri-
tika. Amit ez a démonikus erejű kis Sergej Jaroff a 
maga kóristáival művel, az nem éneklés, fianem va-
rázslat. Okkultizmus. Szerintem Sergej Jarofr • a 
filmhét sztárja. f 
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LILIAN HARVEY .LIPICAI 
NÉGYESFOGATARÓL 
ír t cikket két hét előtt a 
Színházi Életben Egyed 
Zoltán. A cikk elmondta 
Harvey debreceni fogatvá-
sárlásának történetét, 
mégpedig olyan beállítás-
ban, ahogyan azt nekünk 
egyik debreceni olvasónk 
megírta. E héten ismét le-
velet kaptunk a lipicai 
négyes ügyében, most már 
a történet érdekelt szerep-

A palm-springsi strandpremie-
ren tért vissza ú]ra a holly-
woodi társaságba Karen Mor-
ley. Régen nem láttuk filmen, 
mert feleségül ment a magyar 
Charles Vidorhoz, a rendező-
höz. Az amerikai filmsztárnak 
nemrégen magyar kislánya 

született 



lőjétől: Geszterédy földbir-
tokostól. A következők (köz-
lését kéri: 

»Tény, hogy dr. Harsá-
nyi Jenő igazgató úr meg-
vásárolta tőlem Lilian 
Harvey művésznő részére 
a négyesfogatot. Az eset 
igy történt; Hajdu'hadhá-
zán találkoztam Harsányi 
igazgató úrral , aki meg-
látta négyesfogatomat, ki-
szállt autójából, bemutat-
kozott és közölte, hogy a 
napokban Lilian Harrvey 
érkezik tetétleni birtokára 
és azzal szeretne neki ked-
veskedni, hogy négy szür-
ke lóval fogadja érkezése-
kor. Nem volt szándékom 
eladni fogatomat s így azt 
feleltem, hogy szívesen bo-
csátom a művésznő rendel-
kezésére fogatomat, hasz-
nálja magyarországi tar-
tózkodása alatt . Harsányi 
igazgató úr ragaszkodott 
a vételhez, mert nyílván 
megtetszett neki a fogat. 
Gondolkoztam és elhatároz-
tam, hogy eladom, tekin-
tettel arra , hogy a művész-
nő részére óhaj t ja megven-
ni. Bementem az igazgató 
úrral Debrecenbe és ott 
megcsináltuk az üzletet. 
Kért, hogy 20-ra küldjem 
a fogatot és rendezzem meg 
a művésznő fogadtatását . 
Közben Lilian Harvey be-
teg lett, amiről értesítettek 
és így beküldtem a fogatot 
tetétleni gazdaságába.« 

Ez Lilian lipicai négyes-
fogatának helyes törté-
nete. 
BUDAPESTRp JÖN A, 
TOLVAJKIRALY KISLANYA 

Az angol varietészínpa-
dok egyik at t rakciója a 
magyar Giovanni, a tolvaj-
király. Az angol lapok ál-
landóan foglalkoznak érde-
kes kalandjaival , ezúttal 
azonban nem róla, hanem 
kislányáról írnak. A kis 
Giovanni-lány karr ier t csi-
nált Angliában. Az angol 

A Broadway Melody-vel úgy befutott Eleanor Powell, hogy a 
leghíresebb sztárok látogatták sorra, új filmje, a »Táncra 
születtem« felvételei alatt. Elmentek megnézni, hogy milyen 
meglepetéseket tartogat és mit lehet tanulni tőle. Itt Joan 

Crawford társaságában látjuk 
ffnHv Metro) 

Shirley Temple-nek neve-
zik, de azért megír ták ró-
la, hogy csak félig angol, 
mert szülei magyarok. A 
kislány most Walter Reisch 
»Triangle« című fi lmjében 
játszik. A felvételek befe-
jezése után — életében elő-
ször, mert Londonban szü-
letett — hazahozzák szü-
lei a kislányt. Budapestről 

valószínűleg 
szerződik. 

Hollywoodba 

RÁTHONYI ÁKOS 
befejezte a héten ú j ma-
gyar filmje, a »Fizessen 
nagysád« felvételeit a Hun-
niában. A női főszerepet 
ezúttal nem Ráthonyiné 
Tolnay Klára, hanem Mu-
rdti Lili játssza a fi lmen. 

Tessék elolvasni ezt, a cikket, nagyon érdekes; a kíniaií lapokbél téptük iki, amelyek most szenzá-
cióként imák egy új gyermektehetségről, a magyar Péchy Giziről. A furcsa sorok kőzött ott van 
a fényképei is. Különös figyelmébe ajánljuk olvasóinknak a lelkes hangon irt második bekezdést... 



A Riporter-Bál voudóRoí előtt l evet í te t ték a holen B u s F e k e t e L á s z l é e l s ő ho l lywoodi f i lmjét , a 
szólította. S ü r g ö n y b e n küldték utána a tapsokat . . . 

Lorel ta Young, mint Z s u z s i Janet Gaynor, 



mert kábelt kapott, amely Hollywoodba 

(Foto Twentieth Centurv Pa,» 

Á ^ l T ' f n f 0 ^ 1 " " " 1 - , A s Z e r Z Ö láthatta ffitmjét 
mint À™,* ^ ^ / " ^ " « " r o g é n y három női főszerep©,. A K O , a é s , Constance Bennett. mint Jolly 



Posten járt egy Sicowsky nevtt gengszter, aki állítólag Al Capone társ« volt. Egy koi-üu Kavenaz-
ban leült römizni és olyan alaposan megkopasztották, hogy még a kiutasitásl végzés határidejének 

lejárta előtt sürgősen elutazott Magyarországról 

KÜLÖNÖS ESET 

— Ne sírj, drágám, mondtam már, hogy az 
a Manci, akinek a nevét a noteszemben láttad, 
egy versenyló! 

— la en? Hát évv most írt a ló! 

A KÜLÖNÖS 
BANKETT 

A Hulló falevél 'huszon-
ötödik előadásának estéjén 
azzal ugratták a Városi 
Színház társulatának egyik 
segédszinészét, hogy a ban-
kett Honthy Hanna laká-
sán lesz. 

— Megjelenés frakkban! 
— kötötte a leÜikére Ker-
tész Gábor. 

A fiatalember előadás 
után gyorsan frakkba vág-
ta magát és taxin robogott 
a primadonna lakására. A 
szobalány csodálkozott. 

— De kérem, a művésznő 
a Délibáb-utcában vacsorá-
zik, ilyen és ilyen szám 
alatt. 

— Ü'gyí Hát akkor bizto-
san ott van a bankett! — 
mondta a segédszínész és 
a taxit a jelzett házhoz di-
rigálta. 

A nevezett villában egy 
kormányfőtanácsos lakik, 
aki csakugyan vacsorát 
adott azon az estén A 
személyzet természetesen 
beengedte a frakkos fiatal-
embert, aki otthonosan he-
lyet foglalt az asztalnál, 
végigette a vacsorát, tán-
colt, majd odament Honthy 
Hannához és így szólt: 

— Kezét csókolom, mű-
vésznő, remek volt a va-
csora, de hol vannak a 



KÁR A HONVÁGYÉRT! 

Bus Fekete László: Istenem, mit nem adnék érte, ha most a pesti lapo-
kat olvashatnám... 

PÁRBESZÉD 
A KÁVÉHÁZBAN 
— Szervusz! Hol vol-

tál? Hat hónapja nem 
láttalak! 

— Kicsit utazgattam a 
világba/n. 

— És nem lehetett már 
fellebbeznif 

A LEGÚJABB SKÓT 
A skótnak golyvája 

támad. Minthogy ez a 
betegség Tirolban a leg-
általánosabb és ott tud-
ják legjobban operálni, 
barátainak tanácséra 
Salzburgba utazik. Ott 
fölkeres egy iprofesz-
szort, akivel megbeszéli 
a dolgokat. 

— Es mennyibe kerül 
az operáció? 

— Ezer schilling — 
mondja a tanár. 

— Az drága, — mond-
ja a skót — akkor in-
kább veszek magamnak 
egy tiroli ruhát. 

HAJÓTÖRÖTTEK 

— Hahó! Negyediket keresünk... 

L 



ELSŐ ÓRA A TÁNCAKADÉMIÁN 

— Persze, a hölgiyek ezt még nem tudják utánam csinálni, de rövidesen 
erre is sor kerül. (Coroneth) 

FINOM VENDÉGLŐ 
— Pincéri Ea a csirkesült semmi más, 

csak csont és bőr. 
— Nagyságos úr talán tollakkal pa-

parancsolja! Beküldte: Biró Märy 
Budapest. 

A PAPAGÁJ 
Két paraszt megy aa erdőben. Egyszer-

csak az egyik fán egy papagáj t látnak. 
— Nézd, milyen szép madár I — 

mondja az egyik. 
A másik paraszt fölmegy a papagájért. 

Amikor k inyúj t ja érte a kezét, a papa-
gá j megszólal: 

— Pardon, uram, mit óhajt? 
Mire a paraszt: 
— Bocsánat, azt hittem, madárnak 

te tszik l enn i • . . Beküldte: Silvia Green 

MÓRICKA 
Kohn, Kohnné és Móricka bemennek a 

kávéházba. Kohn két poihár barackot 
rendel. Móricka megszólal: 

— Papa kérem, a mama nem iszik! 
Beküldte: Czakó Imre 

Újpest. 

KIS OK, NAGY OKOZAT 
Hallom, hogy Kirgiz válik a feleségé-

től. Miért? 
— Mert korábban jött haza, mint kel-

lett volna. Beküldte: Gerő Ernő 
Budapest. 

A JÖVŐ PINCÉRE 
Főúr: Ha egy vendég leejti a villáját, 

mit csinálsz? 
Borfiú: Odaugrom, fölveszem a villát, 

kiszaladok vele a söntésbe és vissza-
hozom. Beküldte: SHgethy Éva 



A KÖZÖNSÉG DÖNTÖTT 

Szilveszter este történt. A Royal Apol-
loba nem érkezett meg idejében a kö-
vetkező szám és a szünetet Lakner 
Arthur azzal töltötte ki, hogy labdázni 
kezdett a közönséggel. Már vagy öt 
perce labdáztak, amikor a sztinfalák 
mögül jelentették Laknernak, hogy itt 
van a várt művésznő. 

— Höljgyeim és uraim! — mondta Lak-
ner bácsi. — Most megszakítjuk a játé-
kot és X. Y. művésznő fog énekelni! 

Mire egy csomó ember fölkiált a szín-
padra: 

— Inkább labdázzunk tovább! 

VADNAY LÁSZLÓ A FILM-
KÖLCSÖNZŐBEN 

A magyar filmek előállításával 
Pesten nagyrészt a filmkölcsönzők 
foglalkoznak. Ilyenformán Vadnay 
László, aki mostanában forgató-
könyvek írásával is foglalkozik, 
úgyszólván naponként megfordul 
egy-egy ilyen irodában. 

Nemrég, ahogy végigmegy egy 
iroda folyosóján, megpillantja" a 
»Kolcsönosztály« című feliratot. Be-
nyit az ajtón és így szól: 

— Kérek ötven pengőt kölcsön. 
— De kedves művész úr, hogy jön 

erre a gondolatra? Itt nem pénzt 
kölcsönöznek! 

— Pardon! — feleli Vadnay László. 
— Vagy ki vem írva, hogy »Kol-
csönosztály«r, vagy nem! 

(Humorist) 

MAI TÖRTÉNET 



f 
ARTISTÁK A NETTÓ SÜLY 

— Most már tényleg nézz 
hova dobtad a nőt! 

utána, 
(Esquire) 

— Mars a gőzfürdőbe. 

OPTIMISTA HAJÓTÖRÖTT 
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Szerencsétek, hogy nem szeretem a halat. 
(Candide) 

(Mauritius rajza) 

ANGOLOK A KAMA-
RA SZÍNHÁZBAN 
Radó Sándornak van egy 

tisztelője, aki sohase látta 
még a komikust operett-
ben, mindig csak kuplézni 
hallotta. 

— Nézzen meg a Kama-
rában, — ajánlotta Radó — 
ott most az »Úrilány szo-
bát keres« oímű darab 
megy, nagyon szép szere-
pem van benne. 

Néhány nap előtt Radót 
megfogja az ismerős úr a 
kávéházban és így szól: 

— Nézze, Radó úr, mit 
ugrat engem. Tegnap el-
mentem a maga kedvéért 
a Kamara Színházba. Le-
ülök és várom, hogy mi 
lesz. Egy betűt nem értet-
tem, mert angolul játszot-
tak. Első felvonás után 
odahívom a jegyszedőt. 
Mondom: »Mikor jön a 
Radó?« Azt feleli: »Itt 
nem jön semmiféle Radó!« 
Hát máskor tegye bolonddá 
a n a g y p a p á j á t . . . 



Dr. Tibély Zoltán, Tárnok Emese, dr. Kisgyörgy István, Riegler Erzsi Imredy Tamás, uaias 
Edith, í r . Riegler Imre, Ottrubay Melinda, Balla Aladár, dr. Huszár István a Jogász-bálon 

' (Foto Scnafter) 

S Z t R K E S Z T I S 

A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti, angyalom arról, 

hogy érzi magát Karnevál herceg 
az idei szezonban? Körülrajongják, 
vagy épp csak pár régi hódolója ud-
varol nekif 

— Egyszerűen egés\z Pest a lábai-
nál hever. Talán soha nem volt még 
olyam farsangoló kedv, mint ezidén, 
vessünk csak egy pillantást ia feb-
ruári programra és mindez nyilván-
való lesz. Február 10-én van Ham-
vazó szerda és elsejétől tizedikéig a 
következő események torlódnak: feb-
ruár elsején négy nagy bál zajlik le, 
az Atléta-bál, a Vitézi bál, a Széche-
nyi-bál és az Emericana bálja, feb-
ruár harmadikán lesz a BEAC-bál, 
negyedikén a Gazdász-bál és a 
Leányfalusi Törzs bálja, hatodikán 
a híres-nevezetes MEC álarcosbál, a 
BYC-bál és a Bencés-bál, hetedikén 
az Allatorvos-bál, nyolcafiikán az 
Ujságíró-bál. íme a sűrített pro-
gram, teletűzdelve egy csomó apróbb 
táncmulatság g al és ma&ánestéllyel, 
a gavallérok már most majd széttö-
rik a fejüket, hogy hogy fognak 
minden kötelezettségüknek eleget 
tenni? 

É N O P Ö D V B É L A 
— Hát bizony nagyon nehéz lesz 

rendet tartani ebben a tarka-barka 
összevisszaságban, no de majd csak 
megússzuk valahogy. Egyébként tér-
jünk át a heti eseményekre, ezúttal 
mindjárt az elején, mert nagyon bő-
vében vagyunk az elmondaxndóknak. 

— Halljuk, halljuk! 
— Két eljegyzés a legesedékesebb 

érdekesség. Girardi István és felesé-
ge leányát, Máriát, eljegyezte Szent-
györgyi Elemér és felesége, Gábriel 
Emmy fia, ifjabb Szentgyörgyi Ele-
mér. Azonkívül Medgyaszay Margit 
és Bittner Károly jegyezték el egy-
mást, továbbá Irmgard Fey, Német-
ország egyik legnagyobb szanatóriu-
ma tulajdonosának leánya Berlinben 
jegyet váltott Váró Andorral. A 
fiatal pár egy gyönyörű villát ka-
pott jegyajándékul s a bőkezű papa 
kétezer márka havi apanázst szava-
zott meg nekik. 

— Terringette, ez már aztán csinos 
dolog! Továbbá? 

— Néhány meleg szót ifjabb Wahl-
kampf Henrikről, aki évek óta hal-
latlan lelkiismeretességgel dolgozik, 
mint legfőbb bálrmdező a jótékony-
ság szolgálatában. Erdemei e téren 
már úgy felszaporodtak, hogy most 



A MAGYAR—LENGYEL BÁLON 
Balázs Anita, Razner Sári, Szabadln Baba, Székely Sári, Ury Anci, Udvardy Agnes, Sárkány Mar-
git, Szilágyi Erzsike, Papp Iidikó, Sárkány Zsóka, Bánhegyi írisz, dr^ Gergely Lászlónó, Tömann 

Kató, Horányi Nelly 
(Harsány! loto) 

a kormányzói kegy kitüntette a Vö-
röskereszt érdemkeresztjével. 

— Gratulálunk! Nagyon megérde-
melte! 

— Igen, őszinte örömmel és igaz 
szívvel gratulálunk, de a kitűnő 
Wahlkampfot felmentjük a gratulá-
ció megköszönése alól. Válaszolja 
meg csak előbb azt a háromezer-
négy száztizenhét gratuláló levelet, 
amit eddig kapott kitüntetése alkal-
mából. Egyéb érdekességek? 

— A Százak Társasága kedden 
este vacsorára gyűlt egybe a Duna-
palotában, mikor is vacsora utáni 
feketekávé mellett Bethlen Margit 

grófnő a társaság felkérésére elő-
adást tartott »Európai arcképvázla-
tok« címmel. Az előadást, amelyet 
Harsányi Zsolt vezetett be, nagy 
figyelem/tnel hallgatta az előkelő tár-
saság, csupcC szellem, éles megfigye-
lés és pompás előadói készség áradt 
a grófnő minden mondatából. 

— A következő nap ugyanitt zaj-
lott le a szezon egyik legszebb bálja, 
a Vöröskereszt-bál, amelyen száz 
százalékig felvonultak a, legszebb 
fiatalasszonyok s amelyet az idei 
elit-bálok elnökei nyitottak meg, 
mindegyik egy-egy bálkirálynővel 
lejtve a megnyitó táncot. Egyébként 

az elmúlt hét magánes-
télyei javarészt Tas cher 
Ily grófnő búcsúztatá-
sának jegyében zajlot-
tak le, Hatvany Lily bá-
rónő, Malagoláék és 
Batthyány Gyula gróf 
adtak teát és koktél-
partit a távozó grófné 
tiszteletére, akinek férje 
kedden, ő maga pedig 
csütörtökön utazott el 
Párizsba. Innen az újon-
nan kinevezett tokiói 
francia nagykövettel 
együtt utaznak Taiseher 
grófék Japánba, ahon-
nan talán egy év múlva 
a grófné hazalátogat 
majd, de egyelőre Bu-
dapest bizony szegé-
nyebb lett egy szép asz-
szonnyal, akinek min-
denki fájó szívvel mon-
dott istenhozzádot. 

— Egyéb utazások? 

Báró Vojnits Miklósné Ótátra-
füreden si«l 

(Dajkovich István felvétele) 



— Weisz Fülöp, a Kereskedelmi 
Bank elnökigazgatója, korát megha-
zudtoló ifjúi lendülettel — Ameri-
kába utazik. Erre az útjára nem 
olyan útitársat visz magával, mint 
eddig, aki őt dédelgeti, hanem olyat, 
akit majd ő dédelget, a legkedvesebb 
unokáját, Biró Jánost. Még egy uta-
zás lett esedékes: február 16-án indul 
szépséges feleségével Széchenyi Zsig-
mond gróf újabb afrikai vadász-
expedícióra és lehet, hogy lenn tar 
lálkozik Horthy Jenővel és Wenck-
heim Józsefné grófnéval is, akik 
már ősz óta ott vadásznak s így az 
egyesült expedíciónak két női pus-
kása is lesz. 

— Farsangi horoszkóp? 
— A február elsején rendezendő 

Atléta-bál már »megtelt« táblát 
akaszthatna ki, de azért még nekünk, 
úgy-e, szorítanak egy kis helyet a 
rendező urak, élükön Telkes Tibor-
ral és Oláh Dezsővel. Es most tér-
jünk át a ma&ánestélyekre, amelyek 
egyre szaporodnak, úgyhogy a fiata1 

urak, mint a szöcskék szökellnek 
ide-oda az éjszakában, hogy minde-
nütt jelen lehessenek. A karneváli 
esték sodrában dr. Blantz Jenő és 

felesége, Scherl Dicy adtak pompás 
teaestélyt, amelyen megjelentek: 

VAradi Brenner Alajos és felesége, csengeri 
Mayer Sándor és felesége, Eisner Sós Gusztáv 
és felesége, Padányi Gulyás Béla és felesége, 
dr. Berndorfer Vilmos és felesége, dr. Mayer 
Károly és felesége, Visegrádyné Vargha Dodó, 
Szász Sándor és felesége, dr. Hajós Mihály és 
felesége, Varga Duda. Margalit Olgi és Scherl 
Lya, táncos ifjakkal az élén Wahlkampf Hen-
rik, dr. Wälder Gyula, Balla Borisz, dr. Posso-
nyl László, dr. Eröss Sándor, Bartha Ferenc, 
Pogány Miklós és Dénes, Ambrózy Sándor, 
Szász György, Bakos Kálmán, Verebes Jenő, 
Aczél András, Peket® Géza, Dudás László és 
Pártos István. 

— Egyéb magánestélyek: a har-
mincszemélyes Ditróy-tea, a Nirn-
see Pálék vacsorája, ugyancsak va-
csora Laszgallner Zoltánéknál, tea: 
Moskovits Mikióséknál, Mayer 
Györgyéknél és Gundelfingen Ele-
méréknél. Egyéb jövésmenések: va-
sárnap Kisfaludy-Strobléknál ebéd. 
hétfőn estély Vértessy Sándorék-
nál, továbbá a hét folyamán Âlgya-
Papp Sándoréinál, Dormándy Gé-
záéknál és Zichy Imre gróféknál 
tea, no és a közel jövő különösen 
fontos eseményei: Tormay Béláék-
nál két estély a hónap folyamán, 
valamint Biró Páléknál bál, Szé-
chenyi László gróféknál többszáz-
személyes estély és Perényi Ka-

A TEARÓZSA-K ARNE VAL MEGNYITÓREVÜJÉNEK SZEREPLŐI: 
Bocskor Dixi, Balázs Márta, Csapó Mária, Jászfalussy Éva, Diviaczky Edith Papp Ildikó, 
Szepessy Kató, Maróthy Erzsi, Wéhly Edith, Szász Ibolya, Vidor Erzsi. Szántó Zita és Beer Zsuzsi 

i ; (Schäffer folo) 



tinka estélyt ad a Park Klubban. 
A farsang delelő idejére különben 
a vidéki hadak is megmozdultak 
már, Gyömörey György volt főis-
pán is megérkezett Pestre két leá-
nyával, Évával és Boriskával, to-
vábbá Holitscher Károly felsőházi 
tag leányával, Kukival. Olyan 
nagy a kavargás a pesti estékben, 
hogy a legtöbb bálkirály két frak-
kal dolgozik, különben nem bírná. 

— Régebben csak két gallérral 
dolgoztak az urak, tehát ez termé-
szetes fejlődés. No és a nagy ka 
vargás közben nem vetődik fel-
színre semmi különösebb érdekes-

Dehogy is nem! Pillanatok 
múlva menyasszony lesz egy nyu-
galmazott ezredes leánya, akinek a 
papája úgy mellesleg az egyik leg-
nagyobb pesti filmszínház tulajdo-
nosa. Azután meglepő familiáris 
zűrzavarokról suttognak egy textil-
dinasztiát illetőleg, valamint egy 
angyalian kedves hajnali jelenet-
ről fis sokat beszélnek: az ismert 
fiatalúr derűs báli hangulatban a 
zsúfolt kávéházban a háta mögé 
loccsantotta egy hatszemélyes, kor-
helylevessel telt kondér tartalmát, 
káposztalével zuhanyozva le a mö-
götte ülő három frakkot és két női 

Wollner Sándor és Szabó Klári Szegeden há-
zasságot kötöttet 

(Liebmann foto) 

estélyiruhát. Fájdalomdíj, puceráj-
számla, vívóterem, segédeknek ci-
garettatárca, párbajbankett, a leön-
tött hölgyeknek békevirág, — egész 
kis vagyonba került a korhelyle-
ves, amelyet senki nem evett meg, 
de még azt is M kellett fizetni. 
Szegények vagyunk, de jól élünk. 

— Van még egy egészen apró kis 
mende-monda, ami azonban a leg-
kedvesebb. Az elhúnyt ipari vezér 
fia már hosszú idő óta udvarol egy 
gyönyörű elvált asszonynak s nem-
rég megkérte a kezét. A kérő kosa-
rat kapott s azóta természetesen 
elmaradtak napi látogatásai. Ne-
hogy azonban vereségének híre 
menjen, azóta is mindennap oda-
érkezik kocsijával a szép asszony 
háza elé s legalább egy óráig ott 
hagyja az autót, mintha még min-
den a régiben lenne. Nem is ért-
jük, hogy lehetett nemet mondani 
egy ilyen életrevaló fiatalember-
nek, — adieu! 

A miskolci nőegylet jelmezes estélyének győz-
tesei: Marek Myra (Karnevál hercege), Lusztlg 
Edit (A halászó macska). Hevesi Ildikó 

(Cocktail) 
(Foto Frisch) 



OyexaMl Uetyeü UfrágíMM 
A bécsi újságírók Concordia-báljának 

mintájára, amely egész Európában az 
előkelőség és a nagystílűség fogalmát 
jelenti, a magyar újságírók is megren-
dezik az idén az első Magyar Újságíró-
bált, amely február 8-án lesz a Vigadó 
összes termeiben. Ez a mulatság lesz az 
idei farsang legiinnepibb eseménye, 
amely úgy külső pompában, mint elő-
kelőségben és attrakciókban az ismét 
elhalasztott Opera-bálat fogja pótolni. 

A Magyar Újságíróbál egy későbbi tra-
díció ősforrásának készül, mert a társada-
lom és a művészvilág legelőkelőbb rétegei-
nek első nagy összefogása lesz a jókedv és 
az elegáncia jegyében. A gazdag műsor-
ból már most megemlíthetjük, hogy a 
bált az idei farsang bálkirálynői nyit-
ják meg, akik hivatalból vesznek részt 
a pesti Karnevál legpompásabb attrak-
cióján. Ezt megelőzően Szalay Karola és 
az Operaház balletkara mutatnak be 
táncszámokat. Külön emlékezetessé 
akar ja tenni a rendezőség a hölgyrész-
vevőknék az első Magyar Újságíróbált 
az értékes és újszerű táncrenddel, egy 
ezüstlamébe kötött miniatűr táncrend-
del, amelyben az ország legnépszerűbb 
írói szerepelnek néhány ötletes mondat-
tal, vagy verssel, a saját kézírásukban. 
Ezek, persze, csak kiragadott részletek 
a gazdag programból, amelyen Buda-
pest művésztársadalmának legjobb nevei 
dolgoznak. A bál céljáról Márkus Miksa, 

a Magyar Újságíró Egyesület elnöke ezt 
mondja: 

— A magyar újságíró társadalom 
a legnagyobb örömmel látja máris, 
hogy ezt a mulatságot, amely az uj-
ságírórend egyik legnevezetesebb 
jótékony intézményét, az Újságírók 
Szanatórium Egyesületét wn hi-
vatva nemes céljainak elérésében 
elősegíteni, az egész magyar társa-
dalom teljes erejével támogatja. Két-
ségtelen, hogy a nemes célzatú bál 
támogatása nem csupán jótékonysá. 
got fog jelenteni, hanem előkelő és 
nagyszerű mulatságot is. 
Hegedűs Gyula főszerkesztő, az Új-

ságírók Szanatórium Egyesülete elnöke 
szintén nyilatkozik: 

— Célunk, hogy a Magyar Újság-
íróbált, az európaszerte híressé 
vált bécsi Concordia-bál mintájára 
rendezzük meg, amelyen résztvegye-
nek Magyarország minden társadal-
mi rétegének vezetői. Erre a nehéz 
feladatra csak a sajtó képes és az 
előjelek után joggal állíthatom, hogy 
az újságírók társadalmának bálja va-
lóban egyedülálló lesz a maga ne-
mében. 
A bálközi blokk. dr. Bíró Barna Bé-

lát és Kollerfíy Koller Mihályt, a két 
neves bálrendezőt delegálta a rendező-
ségbe. 

Bálozó lányok, akik az Újságíró-Bálon carioca-nyitók tëszneik: 
Bozó Lily, Nóvák Médy, Sándor Iza, Behima Esziter, Fehér Gizi, Bary Judith, Bary Márta 

Szilvay Ily, Bocskor Dixt, Balázs Anita , . ' ÍAneelo foto) 



SPORT 

í r t a : PATAKY KÁROLY 

SZILASSY NADINKA 
Magyarország 1937. évi 
műkorcsolyázó bajnoka 

(Foto Angvlo) 

Sütött a nap, mégis csikorgó ihideg 
volt s a városligeti Vajdahunyad várá-
nak tornyait hó födte. Körülötte terült 
el a, jég porondja, ahol a jégszezon 
fénypontját, a műkorcsolyázóbajnokságot 
rendezték meg. A jégpálya gépzenéje 
lágy valcert röpít szét a megafónon 
keresztül, fiúk és lányok, vagy ahogy 
a programmban áll: férf iak és hölgyek 
küzdenek az elsőségért. A tükörsima 
jégen zöldruhás, szőkefürtű lány tán-
col, szinte egybeolvad a zenével. Ta-
vasz a télben: Botond Györgyi, 14 éves 

a jég Aama Pavlownája. Dübörög a 
taps, mikor abbahagyja a táncot. 

A pálya szélén az egyik sarokban a 
téglavörös ruhás Erdős Klári, másik 
sarokban Szilassy Nadinka ezüstös-
fehér lamé ruhájában vá r j a az ered-
ményt. ök már lesizenepeltek s az idén 
kettőjük között dől el az elsőség- kér-
dése. Várják, lesik, míg megállapít-
ják a bírák pontozása alapján az ered-
ményeket. Komoran néznek miaguk elé. 
Nadinkáinak egész ijesztően komoly az 
arca. Drukkolnak. Vájjon mi lesz! Ki-



Torták Elemér Magyarország 1937. évi mű-
korcsolyázó bajnoka 

(Foto Pálházy) 

Hunyady Ferenc gróf, a BKE 
elnöke és felesége tapsol a 

versenyzőknek 
(Foto Pálházy) 

itek a fejére teszik a jégkirálynőt meg-
illető »koronát«. Végetér a valcer s 
ekkor korcsolyán jön a hírnök s pi-
heigve szól valamit özilassy tNadinká-
nak, akinek ebben a pillanatban hir-
telen felderül az arca. Szilassy Nadin-
ka ezzel a mosollyal a »mosoly olim-
piászon« világbajnokságot nyerne. — 
Pesten ő nyerte meg a bajnokságot. 
Nadinka 1985-ben is megnyerte a baj-
nokságot, aztán ú j csillag került a ma-
gyar jégsport egére: Botond Évi. 1936-
ban már ő hordozta a bajnoki címet, Ő 
•»gyakorolta« a királynő »jogait«. Az 
idién Szilassy Nadinka mellett ú j trón-
követelő lépett fel: Erdős Klári. Bizto-
san mozog a jégem. Ha történetesen fiú 
volna, akkor joggal lehetne rámondani: 
— legény a talpán. A jéggyakorlatok 
öntudatos és pontos keresztülvitelében 
csillogtatta művészetét. Aztán itt van 
Botond Györgyi, ő is joggal pályázhat 
az elsősé,gre. 

1 

Erdős Klári a bajnokság má 
sodik helyezettje, aki az is 

kolakorcsolyázásban első lett 
(Foto Angelo) 



Ki lass a győztes? 
Szilassy Nadinka, Szekrényessy Piroska és 

Erdős Klári figyelik a bírákat 

A jég hatalmas birodalmában tehát 
szép élete van a jégikirálynőkmek, de 
csak egy évig, aztán fokozottabb mun-
kával kell előállni, hogy me* tudja vé-
deni a trónt a sok jogos »követelőtől«. 
Az egészséges versengés biztosítja a fej-
lődést, mert nem elég az, ha a bájos 
magyar hölgyikorcsolyázók idehaza 
tudnak igyőzni, külföldön is eredménye-
ket kell elérni. Emiatt s&ükséges a fej-
lődés s ezért egyik kislány se mondjon 
le arról az ambícióról, hogy »királynő« 
lelhessen. A közönségnek egyformán ked-
vesek a jégneik ezek a bájos tündérei 

Wein Dezső számolja a pontokat. Mellette 
Terták Elemér és Szilassy Nadinka 

Most jöjjenek a többiek, Terták, Hos-
tyánszky, Kertész, Kállay. De aztán 
jöjjenek i®, mert eddig a férfiak vezet-
tek, de most a nőknél van nagy fejlő-
dés és a férfiaknál mintha kisebb-na-
gyobb zökkenők lennének. A párosban 
a kék nefelejcssz'nű ruhás Szekré-
nyessy Attilára és Piroskára nagy 
feladat vár a külföldi jégcsatákban. 
Pazar elegánciával végezték el a jég-
táncot, artisztikus mozdulatokkal, sóik 

Nadinka a bajnok! örömcsókváltás Szekré-
nyessy Piroskával 

(Pálházy fotókl 

s mindenki szívesen tap-
sol, amikor mosolyát 
szár ja szét az ú j bajnok, 
ha akrobatikus mutatvá-
nyaival kápráztat ja el 
őket az ú j trónkövetelő, 
vagy ha felharsan Éva 
ke r ingő je . . . 

A férfiak gárdájából 
hiányzott a délceg Pa-
taky Dénes, a piruett-
király, aki búcsút mon-
dott a versenysportnak. 



kecseöséggel. Az Imrédy—Kertész pár 
megjelenése szintéin nagy tetszést ara-
tott. A szakértők azt mondják róluk: 
tessék többet gyakorolni! Fantázia van 
ebben a párosban. Most a harmadik 
helyre kerültek, visziont a jégruiha-kreá-
ciók versenyében Imrédy Magdának 
ítéljük oda a pálmát: gyapjúcsipkés fe-
kete ruhája egyesítette a francia ízlést 
az angol sportszellemmel. A jég baleri-
nái most szerteszélednek Európában. 
A bajnokságnak már vége. Most követ-
keznek a külföldi bemutatók, az Európa-
bajnok-i és világbajnoki küzdelmek. A 

Szekrényessy Piroska és Attila 
a páros bajnokok 

(Foto Pálházy) 

műkorcsolyázóik, hokki-
zók, gyorskorcsolyázók 
szezonja imost ikulminál. 
De a jég is hamar elol-
vad, a műjég sem tart 
örökké, messziről már 
dübörög a futball-laibda, 
nemsokára felcsendül a 
futball szimfóniája, kez-
dődnek a tréningek s feb-
ruár 7-écoi működésbe lép 
az egész nagy futballzexie-
kar. 

Botond Évi az »ex királynő«, 
de aki jövőre újra »trónra« 

léphet 
(Angelo foto) 

Kállay Kristóf a jövő bajnoka 
(Angelo foto) 



Bruck István: A »Fogas«-mentén a Svábhegyen 

JLÂ  

A Svábhegy és a Jánoshegy téli pano-
rámája a témája amatőr fotográfusaink 
legújabb (képeinek. A Svábhegyi Sza-
natórium pályázatával kibővült Szép az 
élet pályázat e heti nyertese: Rajna 
György »Tél a Svábhegyen« című ké-
pével. 10 pengő értékű vásárlási utal-
ványt kap a Színházi Élet Boltjába. A 
többi megjelent képek készítői oklevelet 
kapnak. 

Rajna György: Tél a Svábhegyen 

Vári Balázs György; Jánoshegyi tájkép 

Kurzweil Lajos: A kilátóban 

Székely László: A Normafa lejtőjén 



teg&cdeâe&eM âàaa&pxUja 
Akik még emlékeznek a VIII. Henrik 

filmre, azok emlékezni fognak a kékszakáll-
király negyedik, holland feleségére ifi, aki leg-
csúnyább volt az asszonyok között é® aki át-
kártyázta férjével a nászéjszakát. A színésznő, 
aki ezt a szerepet játszotta: Elsa Lanchester, 
V i l i . Henrik — Charles Laughton tényleges fe-
lesége. Talán a sors iróniája, hogy Elsa 
Lanchester volt Laughton — Henrik feleségei 
között az egyetlen, akinél a férj vesztette el a 
fejét . . . Az érdekes házaspár most újra együtt 
játszik Korda Sándor nagy Rembrandt-
filmjében. 

65 
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Azt szokták mondani: a házasság ha-
zárdjáték. Olyan, mint a rulett, mint 
a lóverseny, mint a kakasviadal. Min-
den percben meglepetés éri atz. embert. 

Megtörténihet például, hogy mcnyasz-
szonyod, — a nagy favorit — az ünne-
pelt bálkirálynő csúfosan lemarad ab-
ban a nagy versenyben, melyet házas-
ságnak neveznek. Szívedben egy szürke 
kis autszeider előzi meg őt. Barátod lesü-
töttszemű, szende ará ja viszont elszánt 
harcossá válik a házasságban. Végelát-
hatatlan kakasviadallá változtatva a 
frigyet, melybe oly szelíden vonult, mint 
Lohengrin Elzája. 

SZISZTÉMA HAZÁRDJÁTÉKOSOKNAK 
Ezek után persze nem csoda, hogy so-

kan tar t ják a házasságot hazárdjátéká-
nak. Szabadjon ezeknek az uraknak és 
hölgyeknek, — akiket az ellenkezőjéről 
úgysem győzhetünk meg, —• egy kis 
szisztémát ajánlanunk. 

A szisztéma egyszerű. Csak meg kell 
figyelnünk szívünk választottját, azt a 
férfit , azt a nőt, akivel bebizonyítjuk a 
rideg világnak, hogy a házasságok 
igenis az égben köttetnek. 
A MlNTAEELESÉG MÁR A PÓLYÁBAN IS AZ 

Havelock Ellis, a nagy pszihológus, 
szerelmi és családi csetepatológiák vi-
lághírű szakértője, azt mondja: a zsen-
gekorú kisdedben is felismerhető a jó 
férj, a mintafeleség. 

Lépj be hát a gyerekszobába nyájas 
hazárdőr. Ha szerencséd van, éppen 

zsúr zajlik ott. 
Nézz körül. Egyik 
sarokban tízéves 
mérnök ül. Szor-
galmasan épít. Nem 
vesz részt a töb-
biek játékában. 
Fütyül a lányok-
ra. Erőszakkal kell 
hazahureolni, mi-
kor üt a távozás 
órája, noha magá-
nosan pepecselt 
egész délután. 

Ebből a mérnök-
ből nem lesz jó 
férj, mire felnő. 
Feleségét nem vi-
szi majd sehová. 
Csak a munkájá-

nak él. Nem érti, hogy érdekelheti az 
embert Clark Gable, mikor a világ tele 
van atómrobbantással, relativitással és 
más csodákkal. 

A mérnök pendaaitja a gyerekzsúr 
tizenkétéves művésznője, ki a Hófehérke 
és a Hét Törpe cknű színdarabban nem-
csak Hófehérke szerepét akar ja kreálni, 
hanem valamennyi törpéét is. ' 

Ez a hölgy valaha minden jót magá-
nak követel majd a házasságban, övé a 
paprikáscsirke mája, övé a torta vége, 
a kályha melege, övé a csekk, a csók, a 
bók. J a j a férjnek, aki mindezekről nem 
tud kellőképpen gondoskodni! 

AKI NAGYNÉNJÉT SZERETI, 
ROSSZ EMBER NEM LEHET 

Szíve választottjával sajnos kevés em-
ber találkozik a gyermekszobában. Fi-
gyeljük meg há t jövendőbelinket ké-
sőbb. Figyeljük meg jól, mert számta-
lan tulajdonság, mely a házasság előtt 
kétségbeejt bennünket, erénnyé válik a 
házasságban. 

Ne ijedjünk meg például attól a fiatal-
embertől, aki a mozi sötétjében hirtelen 
elengedi kezünket, felugrik s így kiált: 
»Rohanok a Keletihez, a nagypapám ér-
kezik« . . . Vagy attól, aki a randevút 
utolsó percében lemondja, »mert Klára 
néni gyengélkedik*. Ne ijedjünk meg 
tőle. Gondoljuk meg, hogy aki a nagy-
nénjét szereti, ross- ember nem lehet. S 
aki ma a nagyapa 
elérohan, az fér j -
korában te-eléd 
siet majd. 

Magára hagyva 
a mozi sötétjében 
csinos, fiatal ba-
rátnőjét — akivel 
megcsal. 

NE MENJ BOGA-
RAS EMBERHEZ 
Téved, aki azt 

hiszi, hogy a pe-
dáns f é r j szekáns 
f é r j is. 

A fiatalember, aki 
példásain rendes 
week-end-felszere-

léssel vág neki a 
vasárnapnak s kí-



váncsian mustrálja 
jövendőbelije fel-
szerelését : kitűnő 
férjanyag. Régi do-
log ugyanis, bogy 
aki rendet tart 
nyakkendői közt, 
rendet tart a szí-
vében is. 

A pedáns ember-
hez csak alkalmaz-
kodni kell. Ez pe-
dig nem nehéz. 

Mert ő kitart szokásai mellett, mélye-
ket éppoly kevéssé koptat, mint leg-
kedvesebb öltönyét, kalapját. 

Annál veszedelmesebb a bogaras em-
ber. Ne menj hozzá feleségül! Ne menj 
hozizá, bárhogy imádod is! 
Bogaras ember nem férj-
nek való. Elkényeztetett 
kisfiú marad életefogytáig. 

Nagy probléma a ren-
detlen férfi. Pedáns nő 
háromszor gondolja, meg. 
feleségül menjen-e hozzál 
Mert a pipadohány csak 
addig tűnik szépnek, a se-
lyemfotőjön, amíg a pipá-
zót imádjuk. S »Az ö 
Mellénye« a szalonban. »Az 
ö Borotvája« az ebédlő-
asztalon csak addig csal 
a jkunkra eksztatikus mo-
solyt, amíg »Ö« és a sze 
relem csodál! 

Amint szűnni kezd a szerelem, éfctőlfen 
dühre lobban váratlanul a feleség a ren-
detlenség láttán. Férje kaptafájá t , mely 
a vitrinben nyugszik, dühösen vágja 
hozzá. Majd elsiet az ügyvédhez s »sú-
lyos testi sértés« címén beadja a váló-
keresetet. 

A VESZEDELMES VETÉLYTÁR8 
A könnyelmű udvarló, aki az eljegy-

zés előtt virággal, bonbonnal, parfőm-
mel árasztotta el imádottját, gyakran 
válik különös vőlegénnyé. 

Alig zajlott le az eljegyzés, kisiet 
a Hűvösvölgybe, szed egy csokor virá-
got s elviszi menyasszonyának. Az 
esküvőig — s utána is ez az 
egyetlen ajándéka. Ez — és egy 
avult családi brosstű. Nem csoda, hogy 
a menyasszony és családja ijedten néz-
nek össze. Pedig nincs okuk ijedtségre. 

A fiatalemberrel nem történt nagyobb 
baj, mint az, hogy most eszmél rá, mit 
tett, miikor eljegyezte a hölgyet. Hirte-
len rászakadt a jövő egész felelőssége s 
ő összetört annak súlya alatt. Mindezek 
következményeképpen enyhe takarékos-
sági őrület lett r a j t a úrrá. 

De ez a betegség enyhülni fog a házas-
ságban. Félév múlva már nagyobb ruha-
számlát is lehet a betegnek prezentálni 
s — ha ezt kibírja — lelkiismeretes, ki-
tűnő férj jé válik. Csak felesége szivében 
marad némi nosztalgia azután a köny-
nyelmű fráter után, aki a fér je volt va-
laha. 

De melyik feleség szivében nem fész-
kel ilyen mélabú s van-e férj , kinek 
legveszedelmesebb vetélytársa nem ön-

maga — vőlegény ko-
rában. 

f l ' NO ES A NÖK ? 

Most látom csak, hogy 
elértünk ahl^oz a pont-
hoz, melynél a nőkről 
kellene beszélnünk. 

De erről szó sem le-
het! Légy nyugodt, 
nyájas olvasónőm, nem 
fecsegem ki t i tkainkat! 
Annál is inkább, mert 
meggyőződésem, hogy a 
leggyarlóbb kis nőből 
is a legtökéletesebb 
feleséget faraghatja az 
a férfi, aki igazán sze-

reti s akit ő szeret. 
Minden nő — legyen bár ünnepelt szí-

nésznő, olimpiász-nyertes sportlady, vi-
lághírű írónő, kiváló orvos, vegyész — 
megingathatatlanul hisz abban, hogy nő 
számára egy igazi 
hivatás van: fele-
ségnek lenni. Min-
den más csak fog-
lalkozás. 

A férjtől függ te-
hát mennyország 
lesz-e a házasság-
ból, vagy pokol. 

Mert a házasság 
e legkülönösebb égi 
és földi institúció 
e két véglet kö-
zött mozog. Közép-
utat a házasság 
nem ismer. 



I R O D A L M I É L E T 
SZERKESZTI: S Z I TN Y A l Z O L T Á N 
Jatsszuuk fzUtUá&at 

A Színházi Élet nyelvújító pályázata 
A Színházi Élet karácsonyi számában 

Harsányi Zsolt ötletébiől pályázatot 
hirdettünk olyan szavakra, amelyek-
kel a művészi életben elharapódzott 
közhasználatú idegen kifejezéseket pó-
tolhatnánk. Harsányi Zsolt a cikk vé-
gén fölsorolást is adott a megmagyaro-
sítandó színházi műszavakról, amelyek-
nek új, magyar változatait a Magyar 
Tudományos Akadémia nyelvművelő 
osztálya elé visszük szentesítés végett. 

A pályázatot jutalommal kötöttük 
össze. Megírtuk, hogv csak olyan új 
szavakat jutalmazunk, amelyeket az 
akadémia nyelvművelő osztálya életké-
pesnek ítél. Közöltük, hogy minden új, 
életreváló kifejezésért 5 pengőt adunk 
a pályázóknak. 

De ezzel a pályázat nem zárult le 
véglegesen. Az Akadémia nyelvművelő 
bizottsága egy év múlva újra átvizs-
gálja az egyszer már jutalmazott anya-
got és eldönti, hogy melyek közülük 
azok a szavak, amelyek a közhaszná-
latban gyökeret vertek és így véglege-
síthetők. Ezeket a tűzpróbát megállt 
szavakat újabb 20—20 pengővel jutal-
mazzuk. 

A pályázat kiírása óta hetek teltek 
el. Időt akartunk adni az olvasóknak, 
hogy alaposan felkészüljenek a nehéz, 
de mindenképpen érdekes feladatra. 
Közben befutott egy sereg pályázat 
sok megszívlelésre méltó ú j szóval, 
persze, sok melléfogással is. 

Tekintve, hogv az ú j szavak sorsá-
ról nem mi döntünk, az egész beérke-
zett anyagot felterjesztjük az Akadé-
mia illetékes osztálya elé. I t t kivona-
tosan csak azokat az ú j szavakat közöl-

i k 

jük, amelyek esetleg szóbakerülhetnek 
a döntésnél, vagy amelyek gondolattár-
sítás révén új, szerencsésebb ötletet 
adhatnak más pályázóknak. A jutalma-
zásról majd a nyelvművelő osztály 
dönt. 
Kócsy Jenő és Lendvay Ferenc közös 

pályázatából : 
Prolog = beköszöntő 
Epilog = búcsúszó 
Szoprán = selyemhang 
Alt = bársonyhang 
Mezzoszoprán = sötétselyemhang 
Tenor = aranyhang 
Bariton = ezüsthang 
Bassz = acélhang 
Harmónia = zengés 
Adaptálni = átültetni 

Gáti Péter pályázatából: 
Görl = csitri 
Harmónia = széphangzás 
Matiné = műsoros reggel 
Kabdnetalakítás = mesteralakítás 

Szabolcsi Péter pályázatából: 
Makett = papírszínpad 
Premier plan = részletkép 
Totalplan = teljeskép 

Keresztessy Endre pályázatából: 
Amoroso = szívfiú 
Operatőr = pergető 
Kabaré = tréfaszín 

Pávó Elemérné pályázatából: 
Görl = pipőke. 
Rúzs = ajkrózsa 
Dramatizál = színre ír 

dr. Fuchs Jenő ügyvéd (Mátészalka) 
pályázatából: 

Kabaré = mókaszínpad 
Klakk = bértaPs 

Premier plan = elősík 
Second plan = középsík 
Happy-end, = vígvég 
Debütálás = szűzjáték 

Fischer Mihály pályázatá-
ból: 

Komikus = derítő 
Happy end = szépvég 
Klakk = bértaps 
Frakk ~ szárnyaskabát 

özv. Serák Károlyné pá-
lyázatából: 

Kabaré = tarka szín-
ház 

Szuffita = lengő dísz-
fet, vagy lebegő díszlet 

Partner = játéktárs 
Happy end = jó vég 
Egyelőre ízelítőnek eny-

nyit. Hangsúlyozzuk, hogy 
ezek még csak nem is ju-
talomra ajánlott szavak, 
csupán érdekesebbnek 
ítélt nyelvújító kísérletek. 
Gombos Lilly tájképét megvá-
sárolta a Szépművészeti Mú-

zeum 



Ahogy egy írónő elindul és beérkezik 
írta: KÁLMÁN JENŐ 

Kandalló előtt ülök Zsigray Julianná-
val, a népszerű írónövel. Most olvastam 
»Csillagos ég<t című ú j regényét és ami 
ebben az írásban1 különösen megfogott, 
a gyerekportrék tündéri bája volt. En-
nek a bálás zsámernek ma csodálatos-
képpen nincsenek művelői a magyar 
irodalomban. Móra Ferenc »Vadembere« 
óta a felnőttek irodalmából kiküszöböl-
ték a gyerekeket, visszautalták őket a 
gyerekszobába Különben is érdekel 
Zsigray Julianna, aiki előtt, ennek mint-
egy nyolc-tíz éve, a Nyugat tár ta ki az 
irodalom a j t a j á t és ma ő a polgári kö-
zéposztály hölgyeinek kedvenc írónője. 
Mindjárt kiderül, hogy nem ez az első 
elkanyarodás Zsigray Jul ianna életében. 

— Ügy indultam, — meséli — mint a 
legtöbb vidékről fölkerült, anyagilag jó-
létben élő, pesti társaságbeli lány. Alig-
hogy az iskolából kikerültem, bálozni 
kezdtem. Passzióból írni 'kezdtem és 
mindjárt az első kísérlettel sikerem volt. 
t>Álmok«, című, egészen Freud-i novellá-
mat leközölte a Nyugat. Osváth nagyon 
kedvelt, minden bálámról elreferáltatott 
magának és folyton, biztatott, hogy ír-
jak. Közben fordult velünk egyet a sors: 
kicseppentünk a régi jómódból, de én 
már nem tudtam beletörődni a szür-
kébb életbe. Rájöttem, hogy írással 
pénzt is lehet keresni, így lett belőlem 
professzionista. 

— Ezt könnyű mondani, de hogy kell 
megcsinálni! 

— A magam részéről úgy 
csináltam, hogy három 
névtelenül beküldött novel-
lával résztvettem az Ű j 
Idők egyik pályázatán. A 
lap tizenkét mífvet díjazott 
és az elsők között volt az 
én három novellám is. 
Amikor személyazonossá-
gom kiderült, az Űj Idők 
szerkesztője levelet küldött 
értem. Mindjárt hónom alá 
csaptam első regényemet, 
a Szőcs Mara házasságát... 

— Pillanatnyi türelem! 
Már kész volt a regény is? 

— Persze, — mondja ne-
vetve — azt még ötödik 
gimnázista koromban kezd-
tem írni a Sacré Coeurben. 
Hatodikos koromban fejez-
tem be a gimnáziumi kar-
riéremmel együtt. 
— Abbahagyta a tanulást? 

— Abbahagyatták. Én szerettem volna 
elvégezni az iskolát, de szelíden eltaná-
csoltak. önálló egyéniségem nem illett 
a szigorú fegyelmű iskola keretei közé. 

— Ahá! Szóval itt van az az iskola-
komplexum, ami a »Csillagos égben« 
majdnem az iskola felrobbantásához 
vezetett. 

— Erről talán ne beszéljünk —' hárí-
totta el a kérdést Zsigray Julianna. — 
A fontos az, hogy a regényt az Üj Idők 
rögtön leközölte és a siker olyan nagy 
volt, hogy közkívánatra két másikkal 
egészítettem iki, az »Utolsó farsanga-gaX 
és a »iliarci«-val. Azóta megjelent még 
az »Egy férfi és két nő« című regényem 
és a »Férficél«. Szóval ez a hatodik 
szülöttem. De igazi terrénumom és sze-
relmem ma is a novella. H a tőlem függ-
ne, talán soha nem is írnék mást. 

— Előkészületben? 
— Van egy tervem. Regényt szeretnék 

írni a féltékenységről. Azt akarom benne 
megírni, hogy ez a ha j lam nem feltét-
lenül születési diszpozíció. Éppúgy meg 
lehet kapni, mint bármely betegséget. 
Két hősöm közül egyikről a másikra 
ragad rá. Az egyik átvészel ra j ta , a 
másik be leha l . . . 

Az íróasztala tele van idegen kézira-
tokkal, kefelevonatokkal. Kiderül, hogy 
Zsigray Jul ianna a regényírást mellék-
foglalkozásként űzi. Civilben az Űj Idők 
főmunkatársa. Minden szabadsága alatt 
me£ír egy regényt. Mentől több szabad-
ságot kérünk Zsigray Jul iannának. 

In terv j u a kandalló «lőtt 
Zsigray Julianna á« Kálmán 

Jenő 
(Pálházy foto) 
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Romeo és l a San Francisco I i i negyedében 
/jflwctH* 

Irta: CHARLES CALDWELL DOBIÉ 
Lily Gee a legszebb mandulaszemű, 

sárgabőrű lány volt San Francisco 
kínai negyedében. Mint a többi modern 
kínai leánygyermelk ; elvégezte az ame-
rikai középiskolát. Esténként cukrozott 
gyümölcsöt, édességeket és apró süte-
ményeket árult San Francisco legláto-
gatottabb szórakozóhelyén: a Tait Café-
ban. Lily ízig-vérig az ú j kínai i f jú-
sághoz tartozott. Legszívesebben ő is 
szoknyát viselt volna, mint a presbyteri 
egyház kínai lelkésaénelk lánya. De a 
szépséges Lilyt kínai egzotikumnak 
szerződtették munlkahelyén. A Tait Café 
igazgatósága ragaszkodott a kánai nők 
hagyományos, hosszú, narancssárgaszínű 
selyemnadrágjához. így Lily csak ma-
gassarkú estélyi cipőivel és hollófekete 
hajfonatában libegő piros szalagcscikrá-
val fejezhette ki reformer elveit. Lily 
Gee különleges, idegenül bájos jelenség 
volt, amint munkáját végezve kilépett a 
késő januári éjszakábai. Nesztelen macs-
káóvatossággal útnak indult, a nedves-
ségtől fénylő aszfalton. A sarki autó-
taxiállomáson az első bérkocsi soffőrje 
megszólította: 

Lily Gee különlogés, idegenül bájos jelenség 
v o l t . . . 

— Egyedül Lilyl — vigyorgott az is-
merős soffőr. — A Ihűséges Louis nem 
kísér haza ma éj je l ! Ügy hírlik, megint 
valami Tong-háború dúl tinálatok, a 
kínai negyedben. Tán ott akadt dol-
g a . . . Igaz is, te melyik Tonghoz tar-
tozol? Vagy a n őszemélyek nem is ve-
hetnek részt a Tongok viszályában? 

— Delhogy is nem! ítészt vehetünk, 
ha akarunk — vetette fel fejét gőgösen 
Lily. Nem szerette, ha fa ja ősi, mongol 
szokásaira emlékeztették. Mit törődik ő 
a Tongokkal? Családja férf i tagjai t 
nem kell féltenie. A Tong, amelythez 
apja tartozik: a Hip Sen-ek törzse, bé-
kés eszközölkkel dolgozik. Pénzzel inté-
zik el a vetélytársakkal felmerülő tor-
zsalkodásokat. Igaz, hogy néhány élhen-
kórász Tong már csak azért is beleköt 
a dúsgazdag, békés Hip-Sen-ékbe, hogy 
alaposan megzsarolja őket. De Lilyt, 
amint magánosan végigsietett a Grand 
Avenuen, főleg az a tudat aggasztotta, 
hogy Louis Foók a harcos Sen Suey 
Ying nemzetségihez tartozik. Igaz, hogy 
Louis Fook minden gondolatával az 
i f jú , ú j Kínában gyökerezik. Csak szín-
leg veti alá magát a Tong idejétmúlt tör-
vényeinek, nehogy nyilt ellentétbe kerül-
jön hagyományokhoz hű, öreg apja-urá-
val. Sötét, barátságtalan éjszaka volt. 
Először történt, hogy Louis nem jöt t érte, 
neon várta a kivilágított kapu előtt. Hát-
ha akaratán kívül belekerült a Tongok 
közt szokásos utcai lövöldözésekbe? . . . 
Lily már a kínai negyed idegeneiket 
csábító bazárjai között járt, amikor 
egymás után három lövés dördült az 
éjszakában. Lily megtorpant. A (kihalt 
utcák egyszerre megnépesedtek. Embe-
rek rohantak. Rendőri síp rikoltott. 
Lily gondolataiban Louist látta, amint 
holtan fekszik a nedves kövezeten. Fut-
ni Ikezdett. Rohant a többi után. Zava-
ros kiabálás . . . Rendőrök robogtak elő 
a tekergő mellékutcából. Turisták kér-
dezősködtek. Felhér asszonyok sikoltot-
tak. öpiumszívók bukkantak elő a lam-
pion világította, rejtélyes kapualjakból. 
Lily Gee keresztültört a tömegen. A 
kis téren rendőrök szorították vissza az 
embereket. Az alvadó vértócsában élet-
telen, elnyúlt férfitest hevert. Valaki 
kendőt dobott a halott arcára. A féle-
lemtől eszelős Lily mit sem törődött az 
őrtálló rendőrrel, odalopakodott a né-
ma alakhoz, fölemelte a sötét leplet. 

— Mit Ikeressz itt? — ragadta karon 
a rendőrőrmester. 

Lily Gee arca kifejezéstelen, mint a 
bezárt ablaikredőnyű ház. Egészen keleti 
kis arc ez, amiikor hallkan, szenvtelenül 
feleli; 

— Ez a meggyilkolt ember itt az én 
apám fia. 
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— Fivéred! — csudál -
kozik a rendőr. — Test-
vérbátyád? — A rendőr 
körülnéz. — Valaki kí-
sérje haza ezt a szegény 
kislányt. 

Vékony, sárga férfikéz 
nesztelenül megérinti Lily 
karját . Louis Fook előlé-
pett az összeverődött em-
bereik közül. 

— Gyerünk — mondja 
csendesen. A tömeg szá-
nakozva szétnyílott előttük. 
Némán mentek egymás 
mellett. Lily Louis kar-
já ra támaszkodott. Lily 
kapuja előtt Louis meg-
állott. Eleresztette Lily 
kar ját . 

Hogyan, hát Louis nem 
jöm fel velem? — hasí-
tott Lily szívébe a féle-
lem. — Egyedül enged 
apám elé? . . . Egyedül, a rettenetes hír-
rel . . . ! 

— Lily Gee — mondja népük elnyúj-
tott, éneíklő hanghordozásával Louis 
Fook. — Az ón Tongom megölte bátyá-
dat. De azért mi közöttünk minden a 
régiben marad, ugy-e? Hiszen te meg 
én: mi ketten a felvilágosodott, mo-
dern, ú j Kínáihoz tartozunk. 

Louis eltűnt a homályban. Lily egye-
dül hág fel a korhadó lépcsőn. Ki-
nyit ja a régi závárt. Apja fagyos mél-
tóságban ül faragot t karosszékében 
mozdulatlan, néma aggastyánok gyá-
szolnak vele. A rémhír már megérke-
zett, Lily a másik szobába lopódzik. 
Teát készített a gyászoló vendégeknek. 
Halott anyjára emlékezett. Meggyúj-
totta az örökmécsest ősei oltára előtt. 

— Holt fivérem nővére vagyok-e, 
vagy a mai ú j Kína leánya? — mar-
kolt lelkébe a kétség. 

Egy hét múlva már ismét ott kí-
nálta az édességet a Tait Caféban. 
Louis Fook megvárta a kivilágított 
kapu előtt. Végigkísérte a Grand) Ave-
nuen. A kínai negyed zeg-zugos utcái-
ban menteik, ahol hallgatag, komor ag-
gastyánok kuporogtak éjjel is kivilágí-
tott boltjaikban. Lily tudta, hogy ezek 
a mozdulatlan vének már azelőtt is 
rosszalóan néztek utána, amint szemér-
metlenül festéktelen arccal, magassarku 
fra/ncia cipellőiben, a hajában repdeső 
piros szalagcsokorral, a forradalminak 
kikiáltott Louis Fook kar ján elhaladt 
előttülk. De most a hirhedt, feliforgató 
Louis Fookban az ellenséges Tong f iát 
látják. A Sen Suey Ying nemzetség 
meggyilkolta Lily egyetlen férf i test-
vérét. 

— Ezek a néma öregek besúgják 
apámnak, hogy háza ellenségével lát-
nak minden éjjel — borzongott Lily. — 
A Hip Sen-ek türelme is elfogy vé-
gül . . . 

De nem történt semmi. Apja hallga-
tagon gyászolt a karosszékben, bár a 
szörnyű véneik már nem ültek néma 
sorfalban mellette. Lily ar ra gondolt 
lefekvés köizben, hogy anyját egy ma-

. . . néma aggastyánok gyászolnak vele . . . 

rék ezüst pénzért vásárolta meg annak-
idején apja-ura. Anyja szolgai alázat-
ban háromszor is meghajolt, mielőtt 
átlépte volna anyósa küszöbét. Elnyo-
mott rabszolga életet élt anyósa árnyé-
kában. Csak abban reménykedett, hogy 
elsőszülött f ia majdan i f jú menyet hoz 
örömére és szolgálatára. Bár Lily apja 
jól bánt feleségével. Gyöngyfüzért vá-
sárolt olajjal simára kent hajába. Még 
akkor sem verte meg, amikor másod-
ízben leánygyermeket szült fiú helyett. 
Lily mégis szomorú, szenvedő árnyék-
ként emlékezik anyjára. Azután any ja 
csendesen meghald és Lilyt nem adta el 
maréknyi ezüstpénzért szigorú apja-
ura. Ügy találta, hogy Lily több pénzt 
hoz a háizhoz, amikor hét végén hűsé-
gesen apja kezébe ad!ja búsás keresetét. 

— En ú j asszony vagyok — töpren-
gett Lily — és a csodálatos szerelmi 
történetekre gondolt, amelyeket a fehé-
rek képes folyóirataiban olvasott. — 
Ügy akaróik szeretni, mint a fehér 
asszonyok. — Eszébe jutott, hogy egy-
szer az iskola színházba vitte növendé-
keit. Igazi amerikai színielőadás volt. 
Gyönyörű fiatal leányról szólt a darab. 
A leányt Júl iának hívták. Szerelmese 
az ellenséges Tonghoz tartozó I f jú Ro-
meo. Ott is gyilkoltak az utcán. A sze-
relmesek holdsütötte erkélyen búcsúz-
tak egymástól. Csókolk... Titkos me-
nyegző . . . H a l á l . . . Lily megborzongott 
az enyhe tavaszi éjszakában. 

A kínai újév ideje közelgett. Még a 
modern Lily Gee is titkos meghatott-
sággal gondolt az ősi, tisztes hagyo-
mányokra. Amikor tarka, égő lampio-
nok díszítették a kínai negyed utcáit. 
Aranyhalat és rizsikalácsot árultak. 
Apja tarka selyemköntösbe öltözött. 
Még anyja is levetette fekete alpakka 
ruháját . Magára öltötte a hímzett bro-
kát nadrágot. Kezébe vette a festett 
pávatoll-legyezőt. Ügy vár ta férje-ura 
újévi ajándékait. 

— Emlékszel az újévi liliomokra? — 
kérdezte Louistól Lily — amikor haza-
sétáltak a (kihalt éjszakai utcákon. 
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— En már csak az amerikai újévet 
tartom — felelte Louis. 

iLily lecsüggesztette fejét, ö is is-
merte az amerikai újesztendőt. Már 
néhányszor végigélte a Tait Caféban. 
Vájjon tényleg szebb-e az amerikai 
újév, mint a kínai? Bizonyosan szebb. 
Az amerikaiak nem adják el lányaikat 
egy marék ezüstpénzért. Nem zárják 
ki lakomáikból az asszonyokat. A csa-
ládok nem gyilkolják egymást a Tong 
kérlelhetetlen törvényei szerint. Louis-
nak igaza van. Minden úgy van jól, 
ahogy az amerikaiak cselekszik. A fe-
hér asszonyok és férfiak halálig tartó 
szerelemmel szeretik egymást. Úgy, 
ahogy ő és Louis. Mert Lily és Louis 
az ú j Kína gyermekei, nem hallgatnák 
elmaradt, régi szokásokiba köivült 
apáikra. 

A Hang Far Low teaház előtt haladtak 
el. Lily véletlenül felnézett a legfelső 
emeleten végigfutó erkélyre. Jeges fé-
lelem markolt szívébe. Az az öregem-
ber, aki görcsösen markolja a (korlátot 
odafent: az ő apja-ura. Apja nem hitt 
a rágalomnaík. Eljött, 'hogy saját sze-
mével meggyőződjön leánya árulásáról. 
Lily félve visszanézett. De a fenyegető 
alak már eltűnt a legfelsőbb emelet 
erkélyéről. Talán tévedett Lily? A fé-
lelem játszik vele. Apja-ura bizonyosan 
otthon ül. Hangtalanul szívja a pipát 
faragott karosszékében. A kapu előtt 
Lily gyorsan elbúcsúzott Louistól. Fel-
futott a lépcsőn. Benyitott a lakásba. 
A szoba sötét. Apja talán e l a l u d t . . . 
Lily gyorsan felgyújtotta a gázlámpát. 
A karosszék üres. És üres a többi szoba 
is. Telbát mégis az ő apja-ura nézett le 
a Hang Far Low vendéglő erkélyéről. 
Es most lépéseik csoszognak a lépcső-
kön. Nyugodtan . . . Nyugodtan Lily 
G e e . . . Te az új , modern Kína lánya 
vagy. A fehéreik iskolájában azt tanul-
tad, hogy az asszony meghal igaz sze-
relemért, ha a kegyetlen végzet úgy 
parancsolja. Te nem tartozol halott bá-
tyádhoz. Hiszen ha fitestvéred életben 
marad: megnősül és mitsem törődik a 
te sorsoddal. Te Louis Fookhoz és az 
ú j Kínáihoz tartozol. 

Apja belépett. Komoly, feddő szavak-
kal eltiltia Louis Fooktól. Ne felelj 
aoádnak Lily Gee . . . Hagyományokba 
fagyott öregember. Bármit mondanál 
neki: úgysem értené m e g . . . Azt hiszi, 
hogy megfélemlített. Hogy te is akarat-
nélküli árnyék vagy, mint ha jdan az 
édesanyád . . . De mit fog szólni hol-
nan. ha az er&élyen leselkedve újból 
meglát Louis Fook karján? Bizony, bi-
zonv nehéz a fehér asszonyok módján 
sze re tn i . . . 

Lily Gee másnap rejtélyes kis mo-
sollyal ikínálta az édességeket. Most 
úgy érezte, hogy egészen a férfiakkal 
mulatozó fehér asszonyodhoz tartozik. 
Bár ezeknek ezerszer könnyebb a soruk. 
Ar>ink nem les reájuk a félhomályos 
erk^lven, hogy leszúria vagy lelőije 
szívük választottját. Lily, amikor kilé-
pett a vendéglő kapuián, szorosan oda-
b'Vt Lonis Fookhoz. Csendes elragadta-
tásban ment végig a Grand Avenuen. 
A mámoros rajongás fokozódott, ahogy 
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közeledteik népük jól ismert sikátorai-
hoz. Ma éjjel megállja a próbát. Már 
messziről meglátta apját az erkélyen. 
Apja kihajolt a korláton. Bő köntös-
uj jában rejtegeti a revolvert. — Még 
elszökhetnénk — gondolja Lily Gee. — 
Futhatnánk az oldalsikátorokban. . . 
Talán még nem látott meg bennünket. 
— Forró szégyenérzet öntötte el. — 
Miért félek? Hiszen apámnak is be-
akartam 'bizonyítani ma éjjel, hogy 
megállom a próbát. Louis megvetne 
gyáva habozásomért. Louis kevély mo-
sollyal nézne szembe a halállal. 
M o s t . . . Most már meg lá to t t . . . Most 
már úgyis k é s ő . . . Előrántotta bő ujjá-
ból a r evo lve r t . . . 

Louis Fook felnézett. Meglátta a rá-
irányított kis fekete csövet. Lehetsé-
ges az, hogy Louis hátratántorodik . . . 
Elengedi Lily kar já t , fu tn i akar . . . 

— Ne szaladj, te őrült, hiszen akkor 
a hátadba lő — sikoltja élesen Lily 
Gee. Két kar jáva l átöleli szerelmesét. 
Testével védelmezi Louist a fekete pisz-
tolycsőben lappangó halál ellen. Az ú j 
Kína leánya nem ismeri a f é l e lme t . . . 
A pisztoly lehanyatlik. Apja nem lőtte 
le saját törzséből sarjadt leányát. Em-
bereik futnak össze. Rendőrsíp rikolt. A 
vénember eltűnt az e rké ly rő l . . . Mi-
lyen sápadt Louis Fook . . . Még most 
is félt engem — gondolja boldog büsz-
keséggel Lily Gee és egy pillanatra 
szorosan od'atapad szerelméhez. 

— Siess, siess Louis. Hátha utánunk 
lopódzik apám. Holnap este találko 
z u n k . . . 

Louis Fooík sarkonfordul. Nesztelen 
árnyékiként eltűnt az éjszakában. Lily 
Gee reszketve vá r j a az apját. E l v e r . . . 
Bizonyosan véresre ver ma é j j e l . . . El-
szenvedem, érted Louis, a f á j ó ütlege-
ket. 

De apja nem verte meg. Nem szólt 
hozzá. Határ ta lan megvetéssel kiköpött 
előtte. Lily görnyedt vállal kisompoly-
gott a szoibából. 

— Anyámat véresre verte volna — 
gondolta. — De anyámat szerette. Ben-
nem az árulás leányát lát ja. Megvetett, 
mocskos idegen vagyok ezentúl a házá-
ban. Holnap este találkozom Louis-
val. Megszökünlk, mint ahogy a fehér 
emberek szerelmes történeteiben szo-
k á s . . . 

De Louis nem jelentkezett többé. Sem 
nappal, sem éjjel. Nem, hiszen az nem 
lehet, hogy Louis félne. Louis az ú j 
Kína előharcosa. Lily, amikor egyedül 
elsietett az éjszakában virrasztó vén 
kínai boltosok előtt: úgy érezte, hogy 
a boltjukban kuporgó, kérlelhetetlen 
aggastyánok megelégedett kárörömmel 
néznek utána. 

Lilyben feltámadt a sok régi újév 
emléíke. Nyíló liliomok illata . . . Piros-
és zöldruhás istenek oltára előtt ke-
gyeletesen égő viaszgyertyák. Mit nyúj t 
az ú j Kína a régi emlékek megíhitt 
édessége helyett? Szere lmet . . . Igen. 
de hol marad Louis Fook? Lily apja-
ura némán jár-kel a gyászba borult 
házban. Amikor Lily a reggeli teával 
és rizzsel kínál ja: megvetően elfordít ja 



fejét. Negyednap újév ünnepe volt. 
Lampionok lebegtek az utcákon. To-
longtak az embereik. Lily, ahogy esti 
munkájára a Tait Caféba készült; a 
Hang Far Low vendéglő a j t a j a előtt 
szembe találkozott Louis Fook-al. Louis 
olyan mozdulatot tett, mintha fu tni 
akarna. De Lily mézédes mosollyal kér-
dezte: 

— Semmi mondanivalód sincs szá-
momra, Louis Fook? 

Louis riadtan körülnézett. Azután 
hirtelen elszánta magát. 

— Gyerünk fel — suttogta 'kelletle-
nül. 

U l y Louis kezébe fektette kezét. Fel-
hágtak a lépcsőkön. A vendéglő zsú-
folva teát szürcsölő, mogyorót ropog-
tató, újévet ünneplő emberekkel. Fel-
hágtak a legfelső emeletre. Kiléptek az 
üres erkélyre. A tömeg hullámzott oda-
lent. Louis könnyedén a nedves korlát-
hoz támaszkodott: 

— Nem találkozhatunk többet, Lily 
Gee. Nem mintha félnék, de apám-uram 
megtiltotta. Megértheted, hogy apám 
és a Tong parancsát követnem kell. 

— Ez hát az ú j Kína — gondolja ke-
serű csalódásban Lily. Lily Gee fivére 
holttetemét lát ja, amint mozdulatlanul 
fekszik a vértócsában, a fekete szem-
föd'ő a l a t t . . . Apámnak nincsen másod-
szülött i f i a . . . — .gondolja Lily Gee — 
hogy bosszút álljon az orgyilkosokon . . . 
A szerelem m e g h a l t . . . De a bosszú . . . 
A vérbosszú ősi, megszeghetetlen tör-
vénye . . . Én az ú j Kií.na leánya va-
gyak . . . A másodszülött f iú helyébe 
l é p e k . . . — A gondolatok összezavarod-
taik Lily Gee fejéiben. 

Louis Fook az erkélykorláthoz tá-
maszkodik. Mosolyogva magyarázza: 

— Ugy-e megérted Lily Gee? Nem te-
hetek a Tong törvénye ellen. 

— A Tong törvénye — száguld a 
gondolat Lily agyában. — Ez a fér f i a 
Sen Stuey Ying-ek nemzetségéhez tarto-
zik. Az én apám fiát a ÍSen Suey 
Yingek kioltották. Én vagyok a másod-
szülött. Ha most nekitaszítanám a kor-
hadó k o r l á t n a k . . . 

És egyszerre sohasem sejtett erőt ér-
zett izmos, karcsú karjában. Mi ez a 
reccsenés? A korlát beszakadt. Rémes 
sikoltás. Az emberek összecsődülnek 
odalenn. És megint egy mozdulatlan 
férfitest hever a vértócsban, a köveze-
ten . . . 

De Lily már eltűnt az erkélyről Ki-
lopódzott a 'házból. Nem állta ú t já t 
senki. A Tongok viszályát elleplezik az 
idegen, fehér rendőrök elől. A tettes 
sohasem kerül amerikai ibíró ítélőszéke 
elé. Gyermekes külsejű, kis kínai lány 
szalad az éjszakában, megszokott mun-
kahelye felé. Siet, nehogy elkéssen. Lily 
Gee az édes süteményeket árul ja , de 
egyre a korlát tompa recsegését hallia. 
A korhadt, régi korlát tört össze újév 
éjjelén, vagy az ő fiatal , bízó, szerel-
mes szíve szakadt meg? 

Végre elszabadult. Szaladt hazafelé. 
Apja ott ült faragott karosszékében és 
mellette az ünnepélyes vének, akik 

együtt gyászoltak vele. ök is tudják 
már, hogy a korhadt erkélykorlát be-
szakadt ma éjjel, Hang Far Low tea-
házában. Nem szólnak egy szót sem. 
Néma tiszteletadásban meghajt ják fe-
jüket, ahogy Lily Gee elhalad előt-
tük . . . 

— Apám leánya vagyok — gondolja 
Lily Gee, amint bereteszeli kis kama-
rá ja a j ta já t . Agya mellett, a lakkasz-
talkán, fejedelmi újévi ajándék vár ja . 
Négy aranypénz. Halovány jad'e-füg-
gö'k. Mosolygó narancsok, illatos liliom-
kéve. 

— Újév éjszakája, apám-uram bő-
kezű, jóságos ember — gondolja szo-
morúan Lily Gee és lassan kifejti 
hollóifekete hajából a vidám, piros sza-
lagcsokrot. Az ősi szokás szerint fésüli 
nehéz haját . Liliom bimbót tűz a füle 
mellé, hogy jelezze, hogy a tisztes ha-
gyományok szerint megkérték apja-
urától kezét és apja eljegyezte. 

— Vőlegényemet bánatnak hívják — 
gondolja, de elfoj t ja a feltörő, hangos 
zokogást, nehogy apja meghallja a 
szomszéd szobában. Még azt hihetné, 
hogy nem örül az újévi ajándéknak. 

— Négy aranypénz, halovány jade-
fiiggők, mosolygó narancsok, illatos li-
liomkéve — sóhajt ja hangtalanul Lily 
Gee. — Anyám dalolt volna örömében 
az ilyen pazar ajándék lát tára. Anyám 
ujjongott v o l n a . . . És az én lelkem 
olyan, mint a tövig leégett gyertya 
k o r m a . . . Anyám boldog asszony 
v o l t . . . Nem kellett bosszút állania az 
apja házán esett g y a l á z a t é r t . . . 

Fordította: Berend Miklósné 
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— Nem találkozhatunk többet, Lily G»e • • • 
(P. Hauswirth Magda rajzai) 



» Csaba« c imü r e g é n y e m r e készülök, az 
»Attila« f o l y t a t á s á r a ; e r r e vona tkozó 
könyveke t o lvasok most , t íz n y e l v e n í r t , 
mindenfé le k r ó n i k á t , e t n o g r á f i a i , föld-
r a j z i í r á s o k a t . R e n g e t e g k ö n y v fekszik 
e l ő t t e m ; szép i roda lommal , s a j n o s , nem 
érek rá fog la lkozn i . 

PÉKÁR GYULA 
Thomas Mann, trilógiáját olvasom és 

ki kell jelentenem, hogy az utóbbi ti-
zenöt esztendő alatt nem volt rám könyv 
ilyen hatással. 

KARINTHY FRIGYES 
Az utóbbi időben elolvastam egy olyan 

könyvet, amelyben 170 iró, művész és más 
csodabogár felelt arra a kérdésre, hogy mit 
olvasott az utóbbi idöbsn? Az bizonyos, hogy 
összeolvastak tücsköt-bogarait. De a legmeg-
döbbentőbb az, hogy én az ott felsorolt mű-
veknek 99 százalékát olvastam, sőt sok olyai 
is, ami ebben a könyvben — »Könyven 
könyve«' a cime — nincs is benne. Minden-
esetre borzasztó érdekes könyv. Akkor jöttem 
rá, amikor olvastam. Nem is hittem, hogy a» 
embernek ennyire érdekes, ml érdekes mag-
nak, Egy másfajtájú grafológia ez. Elnevez 
hetnők talán librofológiának. Az olvasotx 
könyvekből kiolvasni mások jellemét. Maan 
rat tolláról, Katát katalógusáról. Csak az le-
pett meg, milyen kevesen emlegették benne 
például a Halászó macska utcáját. Pedig biz-
tosan tudom, hogy ezt nagyon sokan elolvao 
ták. Ugylátszik hát, nem minden válasz volt 

VÉRTES MARCEL KORRAJZA 
\ ! / 

— Drágám, te végy magadnak egy tàxitl 

Jakab Ödön pasztellje Megyery Sáriról 

Őszinte. Az igaz, hogy az elolvasott szerzők 
senkit sem büntetnek meg hamis bevallásén, 
még h a hangadó könyvekről van is szó. 

Ezenkívül nagyon elbűvölt egy angol könyv, 
amelyet német fordításban olvastam. Csak 
úgy találomra vettem fel a könyvesboltban, 
de aztán nem tudtam letenni. James Hilton 
könyve volt: »Irgendwo in Tibet«. Fantas* 
tikus könyv, de tele a mai viszonyokra vo-
natkozó szellemes célzással. Olvastam Zilahy 
új regényét is. Ez csak az igazán fantasztikus 
könyv: Hőse egy ágyúgyáros, akit pacifu 

musért saját gyártmányú fegy-
verével főbe lőnek. Mi ez, láz-
vagy vágyálom? Mert ilyen 
ágyúgyáros még álomban 
aincsj De azért a könyv igen 
jól van megírva, 

KALLAY MIKLÓS 
A m a g y a r í rók közül 

u t o l j á r a Földi M i b á l y ú j 
könyvé t , a »Század asz-
szonyát« o l v a s t a m . Szép 
és merész , de j oga v a n a 
merészséghez , m e r t min-
den t ízléssel m o n d ki . 

BECZASSY JUDIT 
Igazán szerencsém volt, — 

elég ritka szerencse! — egymás-
után két nagyszerű könyvet 
olvastam és mindkettő ma-
gyar író munkája. Sebestyén 
Károly könyve Shakespeare 
életéről' és műveiről egyike a 
legszebb, a legmélyebb értel-
mű munkáknak, amit valaha 
olvastam. Egy fölényes szel-
lem akrobatikája és varázs-
tata; mázsás problémákat 
emelget pehelyköinnyedség-
gel — s úgy megvilágítja a 
brit zseni alakját, hogy elosz-
lik a távoli idők minden köde. 
A másik nagy élményem Gu-
lácsy Irén regénye: Nagy La-
jos király. Csupa tudás, erudi-
cló, gazdag fantázia ez a ha-
talmas munka. Ennél szebb és 
érdekesebb történelmi regényt 
az utóbbi évtizedben nem ír-
tak — franciául' sem. 

ORBÓK ATTILA 



V E R S E M 
ÉJFÉL 

í r t a t G y ö r g y L á s z l ó 

Kinn éjfél van már, vén sötét. 
Itt benn kis ernyős lámpa ég. 

Az asztalom most csupa fény 
S tűnődöm tollam énekén. 

H o g y duruzsol, hogy serceget, 
Üzi a ihulló perceket. 

Betűt betűvel átölel. 
Az életem í g y múlik el. 

GOND 
í r t a t T i m á r M a g d a 

Senki sem mondja nekem a mézes, 
csurranó 

édességgel bűvölt szót: te. 
Senki sem kérdezi, milyen az út, 
amelyen reggeltol estig bolyongokl 
Senki sem tudja, van-e célom, 
mire való a jóságom, 
a rosszaságom 
és ha bántok valakit, 
miért bántom? 
Hallgatok, várok, 
Hallgatódzom, 
szeretném kérdésekkel 
felbolygatni a lelkem. 

Csák hallgatok, 
csak várok, 
lelkemben mézfolyóként 
suttognak a szavak 
és mintha könnyű 
selymek zizzennének. 
Mi lesz, ha egyszer 
kiszárad a mézfolyó 
és édes szavai, 
mint ijedt halak 
felütik a fejeiket? 
Mi lesz, ha kimondom 
a szavakat 
és ha lelkem selymét 
kiteregetem? 
Akkor sem válaszol 
majd senki? 

A. D. 1914. 
í r t a : H a v a s G y ö r g y 

A ház, amelyben lakom, egyidős velem 
és néha-néha. riadt félelem 
fog el, ha gondolom: ő is bizonytalan, 

ingatag, 
a valósághoz benne is oly kevés az alap, 
mint kortársában, bennem ... 

Még nem volt egész kész, majd' tetőt-
lenül 

hadikórház lett. — Később felelőtlenül 
piros zászlót tűzött ki rá néhány fiatal. 
Vésztörvényszék volt ekkor. — Később 

lakáshivatal.., 
S nekem mindig új arcát kellett lesnem. 

Mikor haláltanya volt, nem lehettem 
kacagó gyerek, 

mikor ablakunk alatt gyilkoltak emberek 
éveket öregedtem hónapok alatt. — 
Gyerekségem ifjúságommal karöltve el-

szaladt 
S mikor házzá lett a ház, belőlem nem 

lett ember ... 

Ha pedig most egy-egy dübörgő tár-
szekér 

súlya a vékony falon át, szinte testet ér, 
s ebbe a ház, jaj, úgy megremeg, 
félek, hogy összekötött sorsunk lévén, 

egyremegy 
hogy én vagy ő, vagy mind a ketten egy-

szerre 
leszünk a mi időnknek porló teteme ... 

EGY SZÓ 
í r t a t F o r g á c s A n t a l 

Elértem éltem legszebb csúcsait, 
köröttem piheg a fáradt világ, 
sok fénylő, szép csodája eltaszít. 

Mások szavára csak bólintgatok, 
fanyar időben élek, ez a baj, 
ha igazam van, mindig hallgatok. 

Lassan múlok, mint régi balladák 
elszánt és bátor hősei, 
lengek mint szélben a könnyűcske ág, 

gomolygok mint a köd a hegytetőn, 
mosolygok mint ki jól érzi magát, 
játszom, miként csikó a legelőn. 

A legvégin mégis lesz egy szavam, 
hűvös, kemény szó, tisztán koppanó, 
amelyben majd megmutatom magam. 



A tyúk 
/fowdi* 

írta: BABAY JÓZSEF 
I. 

Fényeslhátú sámedlin üldögélt a 
konyhaküszöbön. Még Novacsek úr 
ácsolta ezt a kis ülőkét, valamikor 
a 80-as években, fehér diófából, 
amelybe a föld küldi a konok ke-
ménységet. Azóta sok változás esett, 
minthogy a világ teremtésekor el-
határoztatott, hogy a földi élet 
o1 yan legyen, akár az egeké. Egy-
szer süssön, egyszeír essen. Beborul-
jon, kiderüljön, dörögjön és kibé-
küljön. 

Kósa néni ©gyedül élt itt, az ír-
nokok házában, egyedül, mint fo-
gyó mécses a városi útalj-kőkereszt-
nél. A fia, Jóska, odafenn van 
Pesten. Már a háború éta. odafenn 
van. TTri mesterségben, kalauzolja 
a nagyvárosi népet a villamosokon. 

Gyöngyházcsillogású levest mert 
Kósa néni, kékszalagos sikér tá-
nyérba. Vájjon a Jóska eszik-e 

most? Mert ilyenkor Pesten is csak 
dél van, akár Atádon, mintlhogy dél-
ben dél van a világon mindenütt. 
Jó sora van é? Nem hántja é a vá-
ros, amelyben — percenként fon os-
tort a ibűn, Ámen. . . Hej, Istenem. 
Die nagyon régen volt, hogy Jóska 
itt ült az ölében és ette, ette, cse-
pegtette az aranyfedelű leveseoskét 
s a pufók kis képén angyalok bol-
dog nyugalma álmodott. Hja, j a . . . 
felnő a gyerek és úgy tesz, mint a 
fecske, v elszáll a nagy kenyéróceá-
mok partjaira, de nem jön haza 
minden tavasszal. Vájjon ezidén ha-
zajön-e? 

Radecné sántikált be hozzá az 
utcáról. 

— Egy percem sincs, Anna néni, s 
mert, ihol, érkezett a fiam Pestről, 
ő hozza az üzenetet, hogy reggelre 
itt lesz a vonat a Jóskájával, csak 
azért nem jött most, mert a villa-
nyosa csak este áll he a remelizbe, 
de akkor aztán rögvest vonatara ül, 
hajnalra Szobon lesz és kismisekor 
már ideér. 

Kósa néni letette a tányért, csak 
:i kanál állt meg a [kezében. 

— A fiam? A Jóskám? Reggelre, 
asszonyság? 

— TTgy-iúgiy, de már megyek is 
vissza, egy kis finom gánicát csi-
nálok, jaj, hogy ezek csak így egy-
szerre jönnek, Istenem, szinte elállt 
a szívverésem — dadogta Radecné 
s már szaladt is haza. 

— Pipikém! Pipikém! — kiáltozta 
h'átra Kósáné, hívott valakit, vala-
mi fontos személyt, aki nélkül évek 
óta semmit sem cselekedett. 

Pipiké szaladt. Olyan igyekezettel, 
mint régen. Még a szárnyait is fel-
felli'b'b en tette, a högye előrebukott, 
porzott az udvar mögötte, Pipiké, 
érezte, hogy valami szenzáció van. 
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Fényeshátú sámedlin üldögélt a konyh 
küszöbön.. 



Egyenesen berebbent a konyhába 
és kapirgálás nélkül megállt a sír-
dogáló Kósa néni előtt, öreg tyúk 
volt már, csak megszokásból kapir-
gáló, konyhában háló, hűséges, sár-
gult csőrű és kopasz tarkójú, ke-
mény madár. Pajtás,.vendéget je-
lentő, káricáló, halkult szemfényű 
vén, rozzant tyúkocska. Olyan öreg 
és békés, akár Kósa néni, de szegé-
nyebb szegény, mert neki még csak 
csirkéje se volt, egy kalauza se Pes-
ten, egy tojást se dobott még a vi-
lágra. Kósa nénit el nem hagyta s 
máir a barátok sem haragudtak, ha 
esős vasárnap délutánokon ő is be-
ment öreg barátnőjével tömjénszagú 
litániára a nagytemplomiba... 

— Pipikém, Pipikém, — sírdogálta 
Kósa néni — reggelre itthon lesz a 
Józsim s egy garas, nincs a háznál. 
Csöpp a zsírom, kevés a kenyérke, 
az se pompas, se tojásom, sie sáf-
rányom . . . 

Es felvette a tyúkot, megsimo-
gatta riadt fejét. Pipiké csukogatta 
felfelé a szemét. Tátogatott, mint-
ha sóhaj törne fel a bögye mögül. 
Egy csepp könny a csőrére hullott, 
ettől megijedt kissé és leugrott a 
kőpadlóra. Onnét szemezett Kósa 
nénivel. Nem tudom, az öreg tyú-
kok tudnak-e olvasni az emberi te-
kintet rébbenéseiből. Lehet, hogiy 
tudnak. Mert Pipiké egyszerre ki-
ment és hallatlan bánattal lépkedte 
körül a gyékényen alvó kisgyereke-
ket. Megérezte talán, amire Kósa 
néni gondolt? 

Mert Kósa néni, — Isten megbo-
csátja — ilyeneket gondolt: 

— Jön a drága egy gyermekem, 
sohse küld pénzt, de mindig hoz, ha 
meglátogat. Nem várhatom m res 
asztallal. Pedig szereti a tyúkhús-
levest . . . De hát, kinél vegyek vyú-
kot, Balambérné nem ad hitelt, a 
Frankóéknak tairtozom a tavasz 
ó ta . . . e jnye . . . e jnye. . . 'bocsásd 
meg nékem magasságos Mária, mit 
iis tegyek. . . Leölöm Pipikét, sze-
gényt, úgyis öreg már, ha kemény 

lesz is a húsa, de a fiacskámnak jót 
tesz egy kis tyúkhúsleves, olyan 
hosszú vagonozás után. . . Majd este 
leölöm, hajnalba felteszem, jó tűz 
felett csak megpuhul. . . 

II. 
Pipiíke kiballagott az utcára, ka-

pirgált, szemezett. Még a lassan el-
borult ég esőcskéje se zavarta, nem 
félt ő már a nyári vihartól sem. 
Aihogy jön, úgy megy. De Kósa 
néni meg bement a belső hűs szo-
bába, s lebújt kissé az ágy lábához. 

Bizony elsurrant az idő. Hajnal-
ból reggel lett, Pipiké rég halott 
volt már, sok vihart látott szár-
ny acskái, két soványra főtt combja, 
meg a szálas, fehérhúsa piros para-
dicsom s zó sz- sz e rn.f ed őb e feküdtek 
Kósa Józsi pesti villamoskalauz 
úr előtt, a, gonddal terített, nagy 
ünnepasztalon. 

— Mért nem eszik, drága édes-
anyám? — aggódott a városi, ibajú-
szos Józsi és megnedvesedett szem-
mel nézett át az édesanyjára. 

Kósa néni a Pipiké nyakát tar-
totta a kezében, már éppen bele 
akart harapni, de Pipiké nyakából 
szomorú, szemrehányó panasz vi-
harzott fel. 

— Nem tudok enni, édes egy fiam, 
olyan különös dolgokat beszél ez a 
hús itt előttem. Sohasem éreztem 
még ilyet. 

— A Pipiké húsa? — nevetett .a 
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kalauz és széles, boldog röbantése 
viharozva szökött utcára, udvarra. 

— Igen, fiam, úgy igaz, ahogy itt 
ülsz, hála Istennek S 

— Osztán, mit mond! 
— Hát nem hallod! Érthetetlen ez, 

te, Józsi. Aprehendál! Egyre apre-
hendál. Aszongya, hogy: 

»Mit tett velem, .asszonyság, el-
vette az életemet, elvágta az öreg 
nyakamat, olyan fájdalmam volt a 
csorba késtől, hogy még most is 
sajog. Pedig hogy szerettem magát, 
életem végéig azért kapirgáltam, 
gondoltam, ihátha megtalálom Má-
tyás király kincsét és akkor maga 
gazdag asszonyság les.z hótta hótt 
napjáig. Vigyáztam a házra, elhaj-
tottam a rossz betegségieket, amíg 
tudtam, tojtam negyven tucat to-
jást, kéricáltam, ha reggel elszundí-
tott, elszaladtam magáért a szom-
szédba, ha kifutott a tej s maga, 
asszonyság mégis megölt, felfőzött 
puhára, kivette >a zúzám, májam s 
a szegény sorvadó szívemet is. 
Mondhatom, jól fellátott, de azért 
csak örüljön a Józsinak, én meg-
bocsátok magának, Isten is bocsássa 
meg a velem való^c^clekedetét.« 

. . rég nem látott fürgeséggel "sietett a Rot-
ter-boltba . . . 

(G. Erdélyi Aranka rajzai) 
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— De édesanyám! Hát ne sírjon! 
Kósa néni azonban nehéz, keser-

ves sírásba kezdett. A Pipiké ínyaka 
leesett a paradicsomszászba, a fejét 
meg nézni sem tudta, csak úgy resz-
ketett. Az volt a szerencse, hogy va-
laki szokatlan erővel verni kezdte 
a külső ablakot. A Brunnerné nagy-
ságia, aki a szomszédba lakott. Kósa 
néni felébredt. Jaj nekem, hálaisten, 
hiszen csak álom volt. Ablakot 
nyitott. * 

— Mi tetszik, naccsága? Itt va-
gyok! 

— Jaj, Kósa néni, szaladjon át 
hamar! A Pipiké! Mit csinált a 
Pipiké! 

— Mit csinált? 
Kósa néni átszaladt a kerten ke-

resztül. A szom-széd'ban, Brunner 
igazgatóáknál már együtt volt a 
háznép iaz udvaron álló molnár-kő 
körül. A kőasztalon valami csillo-
gott-villogott. Messze szórta csodás 
fényét, rejtett erejét, úri gazdagsá-
gát. 

— Szent jó egek, — kiáltotta Kósa 
néni — megkerült? 

— Megíkerült! Éppen jövök ki a 
gangról, hát ime, a maga Pipikéjét 
látom a pince szélén kapirgálni. 
Nézem, nézem, hát egtyszerre csak 
előcsillan valami a lába alól! Le-
hajolok, Uramisten! Hát a fülbe-
valóm ! 

— Az, amit még farsangikor vesz-
tett a naccsága el? 

— Nahát — mondta Kósa néni és 
a szörnyűséges 'átlómra gondolt. 
Edes jószágom, tyúkonnbúkom, de-
hogy leszünk, dehogy eszünk meg! 

Nem is volt rá szükség. A Brun-
nerné nagysága ropogós tízpengőst 
dugott a kezébe, még a Pipikét is 
megcsókolgatta és- boldogan dúdolva 
vitte be >a kikapart kincset. Kósa 
néni pedig rég nem látott fürgeség-
gel sietett a Kotter-èoltba bevásá-
rolni, onnét a Balambérnéhoz tyúk-
ért, a Tauszighoz borért, a Dobos-
hoz szódácskáért. Széles Berlinerjét 
királyinői palástként libegtette a 
Práter-erdőből erre surranó szelecs-
ke . . . Hej, Kósa Józsi, olyan asztal 
vár reggelre, amilyen még soha. . . 
Szegény Pipiké alig győzött szalad-
ni az édesanyád után az Iskola-utca 
rozzant kövezetén... 



Tavaszi kalap Patoi» kollekciójából, fekete 
sreUeMI géppel tűzött karimával, fehér 

madártoll-díszitéssel 
Visel'i ROSINE DEREAN 

francia filmszínésznő 

SIERKÊSZTI. 



Gróf Tascher Benjáminná útikosxHlmjében. 
Barna trikóruha, barna-sárga báránybőr kabát 

(Angelo foto) 
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Milyen gardróbot 
visz egy pesti 
Leading Lady 

Tokióba? 
Nemcsak a pesti társaság, a pesti di-

vatszakma is szomorúan búcsúzik gróf 
Tascher Benjaminnétól, a pesti Leading 
Lady-'k egyiketői, aki hosszabb időre tá-
vozik Magyarországról. A grófné fér je 
a francia diplomácia szolgálatában To-
kióba távozik és a szép asszony termé-
szetesen szintén vele megy. 

A pesti divatiparnak a távozás szá-
mokban is lemérhető veszteséget jelent, 
mert Tascher grófné, aki nemcsak pesti, 
de párizsi viszonylatban is Európa leg-
jobban öltözködő divatdámáinak egyike, 
hűséges vevője volt a pesti szalonoknak. 
Az a ruha, amit Ő rendelt, másnap már 
általános divat lett. Sok elegáns pesti 
asszony igazodott utána. Voltak, akik 
nem is nézték a divatlapot, hanem 
Taschernét kopírozták, mert a grófné 
ítélete toalettkérdésekben mindig csal-
hatatlannak bizonyult. Amellett ideális 
vevő volt.. A pesti divatszalontulajdono-
sok és masamódök szerint ő költött leg-
többet öltözködésre. A pesti nagy szabó-
nők, ha Párizsban valami nagyon szép 
újdonságot láttak, nem sajnál ták érte a 
pénzt, mert tudták, hogy van rá egy biz-
tos pesti vevő, gróf Tascher Benjamin-
né. 

Az Andrássy-úti villalakásban, ahol a 
pesti nagy társaság és a diplomáciai kar 
a legszebb estélyeken találkozott, most 
hatalmas hajókofferek sorakoznak egy-
más mellett. A grófi pár az ezüstneműt, 
fehérneműt, a szőnyegeket és a családi 
vonatkozású tárgyakát magával viszi 
Tokióba, ahol addig Is, amíg megfelelő 
villát béreihétnek, szállodában fognak 
lakni. 

— Mit visz magával? Miben utazikf 
Mi mindent vásárolt közvetlen. elutazása 
előtti — kérdezzük tőle. 

— Az út ra — feleli Tascher grófné — 
egyszerű, angolos, barna trikoruhát vi-
selefe, kívül barna-, beiül sárgaprémes 
báránybőrkabáttal, barna filc-sapkával. 
A hajóút természetesen változatosabb 
gardrobot igényel. Vian egy Anny 
Blatt-tói való gyönyörű, sötétkék trikó-
kosztűmöm, míg Józsától Pesten egy ér-
dekes. új- Schiaparelli-kosztűmöt vettem. 
A kosztüm szoknyája barna, a kabát ja 
sárga, a blúza pedig zöld trikóból van. 
Ugyancsak Józsa szalonjából került ki 
az a piros estélyiruhám is, amelyet egy 



remélem, hogy az a néhány hónap, amíg 
szabadságunk esedékes lesz, gyorsan el-
múlik az új , érdekes környezetben és 
társaságban, amely főleg a diplomácia 
tagjaiból áll. Sajnos, még oda sem ér-
tem és máris honvágyam van. Ezért 
mindenkitől csak a mielőbbi viszont-
látásig búcsúzom. 

Gróf Tascher Benjáminná fe-
kete bársony estélyi toalettben 

(Angelo foto) 

payett- és gyöngyhímzésű, rövid bolero 
egészít ki. A ruha Mainboeher-modell, 
Párizsban gróf Khuen Héderváry Sán-
dorné népszerűsítette és nagyon meg-
örültem, amikor a Józaa-ik ollekcióban 
viszontláttam. Vettem még egy szövet-
ből való, fekete délutáni ruhát és egy 
nagyon érdekes, fehér trikóselyem esté-
lyiruhát. Utóbbi Piguet-
modell. Ruhatáram többi 
darabja a már korábban 
beszerzett ruhákból áll, sőt 
a tavalyi nyári holmikat 
is magammal viszem. Hál ' 
Istennek, ott még valószí-
nűleg nem ismerik ezeket 
a ruihákat, — teszi hozzá 
mosolyogva. 

— Kalappal bőségesen 
felszereltem magamat. Ki-
lenc darabot vettem Pá-
rizsban Rose Valois-nál. A 
párizsi masamód a trópusi 
útra való tekintettel egy 
trópusi sisakhoz hasonló 
kalapot is kreált számom-
ra. A kar imája belül fe-
kete bársony, kívül fehér 
panama. Szivárványsaínü 
trlkószíalag fogja körül. 
Nagyon szép egy fehér 
tollkalapom, természetes 
nagyságú, fehér madár-
dísszel és egy széles kari-
májú, fehér szalmakala-
pom, amit délutáni toalet-
tekhez fogok viselni. Az 
út ra a sapka mellé barna 
filckalapot csináltattam, 
elől karimával, keskeny 
bársonyszalagdísszel és 
zsenillia pettyes fátyollal. « 
Lehet, hogy még utazás 
köziben veszek Suzynél egy-
kettőt azokból a fantasz-
tikusan lapos kis kalapok-
ból, amiket most tavaszra 
kreált. 

— Bevallom, nagyon szo-
morú, f á jó szívvel búcsú-
zom Pesttől, a barátaim-
tól, a megszokott üzletek-
től, a Váci-utcától. Bú-
osúzásomat még nehezebbé 
teszi a barátok kedvessé-
ge. Annyi kedves, hasznos 
ajándékot kaptam az útra, 
hogy egész külön koffert 
tölthetek meg belőlük. De 



Parádés eseménnyé avatta a Nemzeti 
Színház Bónyi-premierjét Bajor Gizi 
fellépése. A színiház nézőterén ai ma-
gyar társadalmi élet kiválóságait lát. 
tuk, élükön Magyarország kormányzó-
jával és családjával. A kormányzóné 
fekete bársony toalettjéhez nerc keppet 
viselt, leánya, i f j . gróf Károlyi Gyuláné 
pedig sötétkék bársony ruhában volt. A 
földszinti páholyok egyikében láttuk 
Rómám, Bálintot és családját, Rómán 
Bálintnét fekete toalettben. Imrédy Bé-
láné fekete csipkével kombinált musz-
lintoalettet viselt. A szerző Bónyi Ador. 
ján felesége Korniss Gyulával egy föld-
szinti páholyból nézte az előadást. Fe-

70 hete csipkeloalettben volt, strassz klip-
szekkel díszítve. Jávor Pálné szintén a 
földszinti páholyok egyikében foglalt 
helyet, gyönyörű égővörös bársonytoa-
lettben volt. 

Bajor Gizi nagyon egyszerű toalette-
ket viselt a darabban. Ezeknek a toa-
letteknek tökéletes szépségét azonban 
egyik legelőkelőbb pesti divatszalon 
garantálta. Mint »dolgozó nőa, egyszerű 
angolos szövetruShákat hord. Az egyik 
rozsdásbarna szövetből, drapp selyem 
bubi gallérral és fél övvel. Ehhez ke-
reken felhajtott karimás barna filckala-
pot visel, drapp szalaggal szegélyezve. 



DÉS! ÉVA 
fehér margaréták k :il 
díszített fekete bársons 

toalettben 
(Angela íota) 

A másik szövetruhája, már díszesebb. A 
sötétkék ruhát ezüst bőr és piros se-
lyemből aplikált kis virágmotívumok 
díszítik az áll alatt és az ujjakon. 
Ezüst bőrrel szegett keskeny övet és pi-
ros szalaggal díszített nagyon érdekes 
sötétkék filckalapot visel hozzá. A har-
madik rxihája intim házi toalett. Rózsa-
színű selyem, derékban sötétebb rózsa-
szín zsinórral behúzott ing, amelyhez 
sötét rózsaszín bársony, hosszú köpenyt 
visel. Érdekes, hogy egyik szövetruhá-
jához Bajor Gizi teljesen lapossarkú, 
angolos sportcipőt viselt a színpadon. * 

Párizsban három koncertet adott 
Toscanini. A zenei esemény Párizsban 
is társadalmi, művészi ás divateseményt 
jelentett. Az azsiőtőrök ezer frankért 
árusították a koncertjegyeket, ami Pá-
rizsban azért is szenzáció, mert mosta-
nában a legünnepeltebb művészek is 
félházak előtt játszanak. A Toscanini-
koncertekre, épúgy mint nálunk, renge-
teg új toalett készült. Schiaparelli hosz-
szú tweed estélyikábát jóiból, amelynek 
reverjét arany bőr alapú gyöngyhímzés 
díszítette, feltűnően sokat lehetett látni. 
A legérdékesebb toalett egy hosszú, fe-
kete, arcmnyal hímzett tüllruha volt, 



elől térdig felsliccelve. A ruha alatt 
nem kombin'ét, hanem középkék szatén 
pantallÓ8zerüen szabott nadrágot viselt 
Párizs egyik legelegánsabb divatdámája. 
Áltálában feltűnően sok arannyal és 
ezüsttel hímzett és gyöngyözött fekete, 
lila és rózsaszín ruhát, nagyon sok tüll 
és csipkeruhát viseltek. 

* 
A tél meghozta a kötött kesztyűk di-

vatját. A legelegánsabban öltözködő 
asszonyok téli kosztümjeikhez, bundához 
fehér vagy színes kötött kesztyűt visel-
nek. 

* 
Molyneux koratavaszi modelljeit úgy-

látszik az ezerkilencszáztizenhármas és 
tizennégyes divat inspirálja. Legsikke-
sebb vevőinek készíti az egyenes, szűk 
szaténruhákat, oldalt vagy hátul gazda-
gon drappírozott tunikaszerű tüllfodrok-

kal, vagy tülleJ, kombinált hátrészekkel. 
Fekete tüllruhákhoz kék accès soir okat, 
aquamarinkék ékszereket mutat. 

* 

Alix, aki ma egyik legérdekesebb di-
vatkreátora Párizsnak, kollekciójában 
szembetűnően kevés fekete és már dél-
utánra is sokszínes ruhákat mutat. Az 
esti toalettjei között legszebb egy hal. 
ványkék selyem jersey ruha, amelynek 
vonala a görög szobrok dúsan reaőzött 
tunikáira emlékeztet. Általában majd-
nem minden ruhája elől dús. Legérde-
kesebb ujdonságkollekciójóban egy fe-
kete selyem jersey délutáni ruha, ame-
lyet virágos kartonpiké kabát egészít-
ki. Az anyag megtévesztésig hasonlít a 
mi virágos perkáljainkra. Az estélyi-
ruhákhoz majdnem minden esetben rö-
vid kis kabátokat mutat, gyakran a 
ruha színében, de virágos élénkszínű 
gallérral és szegélyezéssel. 

n â 

PETEK ÉVA 

lettben 
(Angelo foto) 



A divat szeszélyes furcsasága, 
hogy amíg mi itt Európában 
prémekbe burkolva tavaszi mo-
dellekről ábrándozunk, Ameri-
kában már tökéletes strand-
kollekciót mutatnak be. A 
strandmodellekre természetesen 
ott is csak azoknak a kiválasz-
tot taknak van szükségük, akik 
a telet Floridában, vagy Palm 
Beaohban tölthetik, ám ezek a 
modellek minden esetben előhír-
nökei annak, hogy mit fognak 
a nyáron, Amerika óriási töme-
gekre berendezett s t r and ja in és 
sporthelyein viselni! 

A plage toalettek rendkívül 
változatosak és sokfélék. Na-

gyon divatos a nadrág-
szoknya, amely csak elől 
nadrág, hátul rendes 
szoknya. iSok ilyen mo-
dellt készítenek vékony, 
világos jerseyből, széles 
színes övvel, rövid, söté-
tebb színű kis bolerószerű 
kabáttal . Természetesen 
szoknyás sportruhák is 
vannak. Ezeknél a szoknya 
berakott, csípőig lesteppelt, 
úgyhogy a bőség minél 
jobban érvényesüljön. Még 
mindig sok nadrágos sport-
ruhát viselnek, hosszú szűk 
pantallóval, vagy alul ki-
szélesedő, derékkal egybe-
dolgozott nadrággal . Egé-
szen ú j típus a női plage 
toalettek között a vászon 
bricsesznadrág. Ez csak 
annyiban különbözik a fér-
fi bricsesztől, hogy valami-
vel szűkebb és rövidebb 
amnál. Sötétbarna, sötétkék 
vászonból készítik, világos 
selyem vagy vászon póló-
ingekhez. A short termé-
szetesen változatlanul di-
vatos, szabásukban nem 
sok az újdonság, de az 
anyaguk nagyon érdekes. 
Mintás piké, virágos kar-
ton, alpakkaselyem, vagy 
vászon. Rendszerint a short 
világos és a blúz sötét. 
Hűvösebb időre flanelből 
készítik a sporttoaletteket, 
a hosszú nadrághoz ing-
szerű színes blúzt és telje-
sen a férfik abátokhoz ha -
sonlóan szabott, há tul tail-
résszel, elől zsebekkel dí-
szitett sötétszínű zakót. 

A fürdőruhák d iva t jában szinte forra-
dalmi ú j i t ás t jelent, hogy annyi év után-
iamét divatos a szoknya. Igaz, hogy tri-
kótól függetlenül, külön kell felvenni, 
a parányi gloknis, kis balermaszoknyá-
hoz hasonló, fodorszerű szoknyát. Külö-
nösen azoknak a nőknek lesz előnyös, 
akiknek combja erősebb. A trikók 
anyaga érdekes, tökéletesen a krepsza-
tén illúzióját keltő gumi, vagy virágos 
selyem jersey, amely szintén gumival 
van átszőve. A kifogástalan alakú és 
dekoltázst kedvelő hölgyek továbbra is 
hívek maradnak a kétrészes, melltartó-
ból és rövid shortból ál ló fürdőtrikóhoz. 
Ezekhez a parányi trikókhoz spárga-
hálóból készült, földig érő bő szoknyá-
kat muta tnak aiz amerikai divattervezők. 

^^ lack a j a k r o u g e 
nemcsak fényében 

és színében, 
de tartósságában 
is utánozhatatlan. 

H a s z n á l a t á v a l nem e j t ü n k 
k e l l e m e t l e n r o u g e - f o l t o k a t 
Kérje szaküzletekben vagy dr. HOLCZER 
illatszertárában, Budapest, VI, Teréz-körút 8 

ltyáci riMtodcuUateitudaéálc 
AtowUábat* 

Brieses: szabású 
strand nadrág vi-
lágos poló blúzzal 



m e l l t a r t ó 

Az ú j szövetensemblék, amelyek már 
a tavaszi szezonra is készülnek, szövet-
ruhából és bosszú szövetkabátból álla-
nak. Az összeállítás rendszerint mintás, 
nagyobb színes kockás, vagy pepita-
szerű kockáziású ruha, uni, mintázatlan 
szövetkabáttal. A most készülő íkabátok 
legtöbbje klasszikus szabású angolos 
ragián, kétsoros gombolással, puha. szí-
nes gyapjúsállal. Némi kis változással, 
amely a vállak szélességében, a rever 
nagyságában, vagy a hát bőségében 
nyilvánul meg, az ilyen kabát állandó 
divat. Nem jöhet olyan szeszélyes vál-
toztatása vagy ötlete a divatkreátorok-

A m o d e r n v o n a l 

Csodafűző 
Lastex fonalból 

Jugoszláviában : 
Mayerhof fűzős/alón 

Subotica 

nak, amely megrendítené a pozícióját 
az angol raglánnak. Egyszínű, érdes 
szövésű, tweedszerű anyagból éppen 
olyan szépek a raglánok, mint a hal-
szálkamintás tweedből, vagy homespun 
szövetből. Természetesen, ha a kabát 
szövete mintás, úgy a ruhának egyszí-
nűnek kell lennie. De az összeállítás 
rendszerint fordított, a ruha kockás és 
a kabát a sima. A ruháik vonala leg-
többször angolos, de ennek ellenére a 
szoknya lehet egy kevéssé gloknis. Ér-
dekes a szabás, ha a szoknya elől glok-
nis, hátul egyenes. 

* 
A pettyes anyagok mel-

lett a tavaszi divatban 
évről-évre szinte követ-
kezetesen megjelenik ia 
sottis selyem. Párizsban 
már a demi-kollekcióban 
is láthattunlk érdekes, sö-
tétkék, fekete sottis 
selyem szegélyezéssel dí-
szített kabátokat, a la t ta 
sima szoknyát, sottis 
selyem blúzzal. Van olyan 
divatkreátor, aki az egész 

f i "' kabátot nehéz klokészerű 
• sottis selyemből készíti. 

Miainbocher például egy 
fekete szövetruhához, ame-
lyet kis sottis gallér és 
széles sottis öv díszit, 
hosszú sottis seJyemkabá-
tot , mutat, fekete , szövet 
revérrel. 

* 
Mairibocher koratavaszi 

szövetruhái között egyéb-
ként sok a kétrészes, 
úgynevezett zsemper-ruha, 
legtöbbször gazdag szí-
nes muszlin vagy tüll 
zsábóval díszítve. Egyik 
sötétkék zsemper-ruháját 
a szoknyán kétsoros' kék 

tüllfodor szegélyezi. 
Ugyanilyen színű tüllböl 
dús gloknis zsábó van a 
derékon elől, kétsoros 
tüllfodor, a hosszú, szűk 
ujjak végén, a csuklóban 
és tüll zsebkendő a zseb-
ben. A szövet és a tüll 
szokatlan kombinációja 
valószínűleg megmarad a 
tavaszi divatban is. * 

Érdekes koktél-koszitű-
möt mutatott demi-kol-
lekciójában Piguet. A 
kosztűm, amelynek szok-
nyája földig ér, fekete 
posztóból készült, a kabát 
uj ja pedig, válltól egé-
szen a csuklóig vékony 
arany bőrből, amely sűrű, 
fészekszerű húzással van 
elkészítve. 

DIVAT MAIS OLÁH 



A közelgő angol király-koronáz&s nemcsak a 
toalettek divatában, hanem az ékszerdivatban 
is sok érdekes újitást hoz. A japánok valóság-
gal elárasztották Londont, tenyésztett gyön-
gyökkel. Az igazgyöngy újra rendkívül diva-
tos, de természetesen csak kevesek szármára el-
érhető. Az úgynevezett »mikimotto« tenyész-
tett gyöngyök tökéletesen az igazgyöngy illú-
zióját adják. Eddig bizony azt se vehették so-
kan, mert egy szép sor százötven, kétszáz pen-
gőbe is került. Ma már a japán dömping hatása 
alatt kondomban lényegesen lement az ára ós 
ennek hatása érezhető Pesten is. Arkanzasnál 
gyönyörű tenyésztett gyöngysort lehet kapni 
már negyven-ötven pengőért, olyant, amelynek 
az eladási ára még egy-két hónappal ezelőtt 
százhúsz-százötven pengő volt. 

Farsang e lő t t . . . Farsang alatt . . . 1—2 
különóra Budapest népszerű táncintézetében, 
VII., Akácfa-utca 32. Tel.: 1-303-24. Felnőttek 
résziére esti tanfolyamok. Speciális gyermek-
csoportok. Artistaképzés. 

Apponyi Virginia grófnő esküvőjét követő 
díszes ebéd Károlyi Lászlóné grófnő múzeum-
utcai palotájában volt. A gyönyörű, régi ezüs-
tökkel és kristályokkal megrakott ünnepi asz-
talt rózsaszínű rózsákból összeállított művészi 
virágarangement díszítette. A háromrészes ér-
dekes asztaldíszt a grófnő Gelb Malvin üzletié-
ben állíttatta össze. 

B á l i ékszereik (kö lc sönbe is) S O U V E -
V T R N É L , K i g y ó - u t o a 2. V á c i - u t c a s a r o k . 

Az estélyek <éB mulatságok 
napirenden vannak és a nök 
mindent elkövetnek, hogy sike-
rük legyen éa hódítsanak. A 
siker titka a tökéletes alak. 
Ezt pedig az »Amazon« estélyi 
melltartó és a mosható Lastex-
csoda.fonálból készült »Flapper« 
guimicsodafűzö biztosítja. Ezt 

kell tanutni mindem Jól öl-
nőnek, mert ezek nél-

nem mutat a legraffiná.1-
tatob ízJiéiasel készült estéilyiruha 
sem. 

* 
Alix demi-kollekciójá-

nak szenzációja egy fe-
hér organdi ruha, amely-
nek rendkívül dús szok-
nyáját széles, színes tol-
lakból összeállított bor-
dűr szegélyezi. A ruha 
12.000 frankba került. * 

É r d e k e s b á l v o l t az el-
m ú l t ihéten N e w Y o r k b a n . 
A b á l t M i c k y M a u s k a r -
n e v á l n a k k e r e s z t e l t é k , 
m e r t a m e g h i v o t t a i k v a g y 
M i c k y M a u s k o s z t ü m b e n , 
v a g y a S i l l y - S y m p h o n y 
f i g u r á i n a k k e d v e s kosz-
t ü m j e i b e n j e l e n t e k m e g . 
A jó tékomyoélú bá l rész-
v e v ő i a n e w y o r k i t á r s a -
s á g l ege lőke lőbb f i a t a l 
l e á n y a i v o l t a k . 

Fekete szövetkosztüm perzsa-
gallérral és belge szövetpánt 
díszítéssel, Bochas kollekció-

jából 
(Litteraria modellrajz) 

CÛU DC COLOGNE 

«Dralle 

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

Ügyeljen a t y t o l l t névre. 



esetleg caontszfut csináltasson. A nagyformajű 
borítékok a divatosak. — Társasutazás. 
Tavaszi kosstümöt még nem érdemes csinál-
tatnia, a divat ínég nem alakult Iki é» axra 
az esetre, ha. talán váratlanul meleg lenne az 
idő Olaszországban, biztosan van még valami 
tavalyi holmija, amit viselhet. A drapp jum-
pcr-ruháját mindenesetre vigye magával, ha 
szép napsütéses idö van, az elől végiggombolt 
jumper alá felvehet világos, rövidujjú puli-
overt é's ez is helyettesítheti a tavaszi kosztü-
möt. A napsütés azonban bizonyára nem lesz 
olyan erős, hogy ne viselhetné a téli utcai 
kosztümjét, vagy az áitmenetifcabátot a szövet-
ruMval. Ha van egy világosabb trikóruhája, 
azt is vigye magával, saines salakkal jó 
szolgálatot fog! tenni. Fekete estélyiruhájára 
tegyen talán valami fehér díszítést, a kivá-
gás körül szegözött organdi-piét. vagy eset-
leg piképámtot és pikéváMpántot, hogy egy ki-
csit tavasziasabb legyen, mert ha bármily 
keveset ls öltözik, egyszer-kétszer biztosan 
szüksége lesz m estélyiruhára. A bundáját min-

ien esetre vigye magával, 
mert este nagyon sokszor bű-
vös SSL idö. — 18 éves. Na-
gyon csinos és divatos, lenne, 
lia a ruha kivágását á t tudná 
alakítani reveresa-e, úgy, hogy 
a derék elöl három gombbal 
gombolódjon. A revereket egé-
szen aprómintájú arany- -vagy 
ezüstabapú fémbnoíkátból csi-
náltathatná és ugyanilyen bro-
kátból lehetne kis angolo® «ált 
kötni a kivágásba. Ez Okmne 
az egyik lehetőség. A másik, 
bogy a reTert arany vagy szí-
nes gyöngyökkel hímezze. Ha 
a mintát előnyomaíja. egyedül 
is kihimezheti. Ez most na-
gyon divatos és nem is költsé-
gesebb, mint a brokát. As öv 
természetesen, ha a rever 
ilyen pompőz, lehet saját 
anyagból is. Ha meg akarja 
tartani a négyszegletes kivá-
gást, úgy ne csipke-, hanem; 
két-három sor gloknis, ezegö-
sött tü liga lié rt tegyen a kivá-
gás köré. — Példányonkint 
vásárló. Tekintve, bogy a pá-
r i s i világkiállításon minden 
nemzetnek lesz pavillonja, és 
a pavillonoknak esetleg ven-
déglője, nem túlságosan nehéz 
probléma a jelmezkérdés. A 
magyar pavillonban a mai el-
gondolás szerint a vendéglő 
magyar csárda lesz. ahol nép-
viseletbe öltözött leányok fog-
nak felszolgálni. A bálba a 
legelegánsabb párizsi estélyi-
ruháiéi kezdve a legegysze-
rűbb nyári utcai ruháig min-
denben el lehet majd menni. 
Bájos és egyszerű kosztüm 
lenne, ha párizsi midinettnek 
öltözik, sikkesen, jó frizurá-
val, TÖvid^oknyájú eáegáas 
utcai ruhában, karján egy pá-
rizsi cég kalapdobozával. Ha 
elegáns estélyiruháha öltözik, 
akkor a nasry toalett sz:mboIl-
zálhatja egyik legelegánsabb 
párizsi Vendéglő «evét. A 
»Café de Paris* kapta meg a 
koncessziót, hogy a kiállítás 
területén a legelegánsabb ét-
termet felépítse, ab ova csak 
ftatéâvitoalettben lehet1 (menni. 
En az ön helvében mindenki-
nek már szép nyári, utcai 
vagy estélyi Imprimét ajánla-
nék. 

Eső. Más célt szolgál a burberry-esötoabát, 
mint az átlátszó, színe®, viékony oilskin-kabát. 
A burberrryt tavasszal szedés, borús időben 
átmeneti kabát helyett is viselheti, viszont az 
oilskin-kabát csak szövetruha, nyáron a nyári 
ruha s a tavaszi kosztüm felett hordható, ki-
zárólag esőben! Azt hiszem, a szaküzletekben 
már lehet kapni oUskin-kabátot. ÍA cipő ési a 
saptka mindig olyan legyen, ami a ruhához 
illik. 2. Tavaszi kosztümmel' még várjon, ha 
azonban sürgő«, akkor valami szép bolyhos 
tweed-szövetböl «sötétkék kosztümöt csináltas-
son. A shottis kelme minden tavasszal na-
gyon divatos, idén nagyon elegáns is. Egv-
szerű angolos ruhát csináltathat belőle, de szép 
a shottis szoknya, egyszínű kosztümkabáttal. 
3. Levélpapírban lehetőleg ne feltűnő saánt, 
tehát vagy fehéret, vagy halványszürkéskéket. 

ÍV., Vád-utca 1 
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Az ú j divatiránynak megfelelően 
kreálták a legelőkelőbb párisi di-
vat kreátorok a „Chic Paris" gar-
nitúrát, amely rövid idő alatt egyfor-
mán népszerű lett a párisi ave-
nue-ken és a new-yorki Broad-
way-n. A legszebb nők örömmel 
kapták fel ezt a valóban szép és 
Ízléses divatot. 

A „Chic Paris" garnitúra azo-
nos színű keztyüből és retikül-
ből áll, megkíméli a nőket attól, 

hogy külön kelljen 
keresgélníök meg fe 
lelő színű re tikült 
keztyűhöz, vagy pedig 
fordítva keztyüt kel-
jen keresgélniük a re-
tikülhöz. 

A „Chic Paris" reti-
kül és keztyű „Simplex" 
rendszerű anyagból ké-
szül, amely látszat-
ra semmiben sem kü-
lönbözük az antiloptól 
és mégis egész köny-
nyen mosható, tartós 

és elasztikus. Nagy előnye, hogy köny-
nyű, kellemes viselet, mely a legme-
legebb nyárban és a hűvös tavaszi na-
pokon egyformán megfelel. 

Egészíen bizonyos, hogy a külföldi 
siker után Budapesten is nagy sikert 
fog aratni a -»Chic Parisa garnitúra a 
szépet szerető, jól öltözködő elegáns höl-
gyek körében. 

A Suliamyi kénpúder 
a zsíros, mltesszeres , 
t isztátalan arcbőr szu-
verén szere. Éjjelre a 
Suliamyi krémet hasz -

nálják. 
Csehszlovákiai lerakat i 

O. Engel, P o t t o n y B n U i k n 

SZŐNTI LENKE 
(Tóth Margit fefv.) 



P A T R I C I A N O L D L A V E N D E R 
A legnemesebb levendula modern csomagolásban. 

Szerkeszti s 
Uubkovszky KAroly 

^j^íji M z t - t a vuktfiiÁl 

Jut*: /flxMí 
»A nátha gyógyíthatatlan betegség, — 

de csak három napig tart«, mondotta 
egyszer egy okos barátnőm. Azalatt a 
három nap alatt azonban nem mozdult 
ki a szobából, vendégeket nem foga-
dott, üzleti ügyeket nem intézett el. 
Azt tartotta, hogy a nátha annyira 

Jót tesznek az óránkint váltott langyos 
borogatások 
(Hernády Gizi—Angelo foto) 

csúfít, annyira tehetségtelenné, munka-
képtelenné tesz és annyira demoralizál, 
hogy senki sem képes ennyire csúf nő 
létére jóakarat tal fciánni ilyenkor em-
bertársaival: jobb tehát, ha visszavo-
nul teljesen a világtól. Meg kell je-
gyeznem, hogy barátnőm azóta meg-
változtatta ezeket az elveket. Szépen 
megfogadta a Színházi Élet kozmetikai 
tanácsait és most akkor is szép és ép, 
ha náthás. Mert ki engedheti meg ma-
gának manapság, hogy meghűlés ese-
tén (és melyik asszony nincs állandóan 
meghűlve télen, aki a hiúság oltárán 
feláldozta orrának és torkának épsé-
gét), otthon üljön? Nagyon sok nő ál-
landó gondja, hogy tél idején miként 
bonyolítsa le társas kötelezettségét, 
munkáját , számtalan elintéznivalóját 
embertársai közt, iúgy, hogy megjele-
nése mindig kifogástalan legyen, még 
akkor is, ha meg van hűlve, náthás, lá-
zas és köhög. Sajnos, napjainkban ke-
vés az olyan hölgy, akinek módijában 
áll, hogy kozmetikai intézetben szükség 
esetén varázslatos hirtelenséggel tün-
tethesse el a meghűlésokozta szépséghi-
bákat. Az ottihoná szépségápoláshoz 
egy-két jótanáccsal szolgálok há t : 

Először is ne feledjük szájunkat és 
orrunkat (ha meg vagyunk hűlve), el-
menés előtt sósvízzel alaposan kiöblí-

(Folytatás a 92-ik oldalon) 

Kapható minden jobb szaküzletben. Vezérképviselet: Weinberger Aladár, VI , Vilmos császar-ut 15/c. 
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Ilyen esetben 
minden szakember 

Kaloderma Geléet ajánl, 

[ Alig tudom 
már mozgatni 
a kezeimet, 

olyan 
cserepesek 
és durvák. I 

Nos, mit mondtam i 
(Lefekvés előtt megmossuk^ 

a kezeket, megszárítjuk, 
I bekenjük őket Kaloderma 

Geléevel, egy fél percig 
jól bedörzsöljük és 

^ masszírozzuk. 

A Kaloderma Gelée 
valóban csodás ! 

A v ö c f o é s écdes k e z e k e t simává é s vatá<z,soüa: 

KALODERMA GELEE 
A K Ü L Ö N L E G E S 
K É Z Á P O L Ó S Z E R 

T u b u s o n k é n t 

v a g v P v 2 0 

Ha még ma este használja 
a Kaloderma Geléet, 

holnapra már szebbek 
, lesznek a kezei. 



(Folytatás a 90-ik oldalról) 
teni, esetleg tehetünk hozzá egy-két 
csepp eukalyptus-olajat, vagy menthol-
olajat is. Köhögő hölgyek szopogassa-
nak társaságban méz-, eukalyptus-
vagy menthol-eukorkát, hogy csillapít-
sák a köhögési ingert. Ha erős a hűlés 
vagy nátha, otthon napjában többször 
sugározzuk be arcunkat erős égővel 
(villanykörte) közvetlen közelről. Ha 
egyes bőrfelületek gyulladásban van-
nak, nem szabad semmiféle házi pró-
bálgatással eltüntetni igyekezni a vö-
rösséget, ez igen veszedelmes az ilyen-
kor nagyon érzékeny bőrre! 

— Ha szemünk, a hűlés következté-
ben könnyezik, jót tesznek az óránként 
váltott langyos borvizes borogatások. 

A r c b ő r e I r i s s , 

b á r s o n y o s , 

hibától m e n t e s l e s z . 

A legtöbb arcbőr púder és festék dacára 
nélkülözi a természetes frisseséget. A bőr 
ernyedt, száraz, színtelen, mert az arcbőr 
sejtecskéi nem kapnak megfelelő kezelést. 
Egészséges, élettel teli, fiatalos arcbőrre 
tehet minden nő szert az alábbi nem költ-
séges módszerrel : Esténként mossa arcát 
a Leton szappan krémszerű habjával. 
Utána öblítse le bő meleg vízzel, majd 
közvetlenül hideg vízzel. Ez az egész. 
Egy lehelletnyi krém és másnap reggel 
friss, bársonyosa n üde arc fogja a 

tükörben mosolyogva üdvözölni. 
A L E T O N K R É M E S S Z A P P A N 

T Ö B B , MINT S Z A P P A N 
E G Y S Z E R Ű , DE EREDMÉNYES 

S Z É P S É G Á P O L Ó S Z E R 
Egy darab ára 96 fillér. 

Hunnia-gyógyszertár, Budapest, Erzsébet-krt 56. 
Románia: Royal illatszertár, Oradea. 

Csehszlovákia: D. Engel, Pozsony-Bratislava. 
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A száraz hajat naponta kefélni kell 
(Hernády Gizi—Angelo foto) 

Semmiféle edzési kúrát nem szabad 
meghűlt állapotban tartani, mert ilyen-
kor a testnek több melegre, s nagyobb 
kíméletre van szüksége! Legfontosabb, 
hogy meleg alsóneműt, harisnyát és 
cipőt viseljünk! A vékony selyemharis-
nya és szűk, béleletlen kesztyű, amint 
már sokszor megírtuk, számos fagyás, 
kékeres bőr előidézője! 

Az úgynevezett meghűléses betegsé-
gek okozója nem a hideg, hanem a 
test fogyatékos ellenállóképessége! Fo-
kozottan kell tehát télen a bőrt és a 
belső szerveket ápolni! Télen jobban 
kell táplálkozni, mint nyáron, mert 
például, ha télen lefogyunk, sokkal 
könnyebben hűlhetünk meg. A bőrt is 
figyelmesebben ápoljuk, mert az ilyen-
kor könnyebben kiszárad, durva lesz, 
könnyen repedezik! És ez a vérkerin-
gésre és anyagcserére ls károsan hat. 
Minden bőrnek nélkülözhetetlen ápo-
lója egy növényi zsírral készült táp-
láló krém! A h a j sem nélkülözheti té-
len a fokozottabb ápolást! Ne mossuk 
gyakran tében! A száraz hajat na-
ponta kefélni és gyakran brillanti-
nozni kell. A zsíros hajnak viszont na-
gyon jó a »száraz« shamponnal való 
kezelés. 

Különös gondot igényel télen az orr! 
[Legjobb mindéin, kimenetel lelőtt gon-
dosan bekenni jó és egyéni fagyvédő 
krémmel. C»ak erre tesszük a púdert. 
Ha már vöröses, azon csak speciális 
kezelés segíthet. A fagyás elmúlása 
után pedig a fent említett gondos el-
járás. Meghűlt, vagy meghűlésre haj-
lamos asszonyok jól teszik, ha elmene-
tel előtt arcukat meleg olajos pakkolás-
sal borogatják. 

Remek téli szépítőszer. ha arcunkat 
és kezünket frissen hullott hóval dör-
zsöljük és utána bezsírozzuk. Minden-
nap sétáljunk egyet tiszta, szabad le-
vegőn, ezzel fiatalon és frissen tartjuk 
magukat és védjük szervezetünket jár-
ványok ellen. 



A SZERKESZTŐM ÜZENETEI 
faden lutte portája 

Daphne, Szerintem. m i r meg-
bukott a keidet kezdetén a do-
log. Mitológia fllozófikug fölfo-
gás «ai párosulva? Hol kaip öo 

! erre annyi pénzt, amennyi ke l j 
lene hozzá? Még álomniak 
iá merész. — H, Ilona, Nines 
véűeményem. — K. T., Szeged. 
Tessék megpróbálni. — Ró-

«»lka. Csak » hölgy közvetlemül, Mondjuk, 
én azt Írom szereti? Vagy nem szereti? fin 
szeszélyes ember vagyok, én nem vagyok 
kompetens. Végeredményben önnek mindegy, 
hogy én mit olvasok ki a« esetből? Annyival 
is inkább, mert — semmit sem tudok kiol-
vasni kérem. A rende» szerelmi összevissza-
ság. Tessék tehát ac én «e rény egyénisége-
met klkapesolnl a dologból, ami. úgy véleon, 
egyáltalán nem fog neheze» menni. »Szóbeli-
ség és közvetlenség« egyebet nem tudok 
ajánlani ebben a rózsás és tövises Rózslka 
ügyben, — »Ellinor«, »Bátraké a szerencse* 
ezt tartsa mindig szem előtt. Fogjon a mun-
kájához azzal az elhatározással: Hogyha más 
el tudja, végezni ugyanaat. miért ne sikerül-
jön. nekem is? Más szóval: ne kisebbségi ér-
zése legyen más dolgaival szemlben, inkább 
biztatást lásson abban, hogy embertársa min-
den nagyobb emóció nélkül, szinte természe-
tesen elvégzi azt, amibe ön esetleg reszketve, 
tépelődve, bizonytalanul fog bele. Ha először 
nem s ükeiül valami, eb ura fakó! Ritkán »zo 
kott mindjárt valami sikerrel Jáirni. Majd fog 
menni másodszor, harmadszor — csak egyet 
nem szabad: elcsüggedni. Olvassa el külön-
ben a 4. számi üzenetei között a K. M., Ruda-
pest-re széló üzenetet, sok dolog van benne, 
ami ömre vonatkozik. — Napsugár a stivbea. 
Egy mondatot idézek: »A boldog otthonnak 

elsősorban belül, a lakók szivében kell sugá-
roznia és r agyogn ia . . . !« — Miakole—Dsbre-
o»n. Nem kisebb legény írta o«t uram, mint 
Shakespeare. _ .»A féltés józan okot nem 
keres . ..« Aztáu: »Szörnyeteg az, mely ön-
magában fogantatik, mely önmagát szüli«. 
Ha, más nem, úgy az is meggyőzhetné önt 
arról, amit — önmaga is egyedül helyesnek, 
Józannak és célhozvezetttnek vél. A nagy 
szellemek elmevillanása, bölcsességük egy 
sugara sokszor jobban bevilágít % dolgok mé-
lyébe, mint • egy hatkötetes szakmunka . . . 
voila. — Műkedvelő, Nagy zavarban vagyok, 
mit ajánljak önöknek? A kezdet kezdetén nem 
lehet valami kiállitásos, nagyobbszabásü mü-
vet előadni. Önök máris megrettennek a kez-
det nehézségeitől, tehát valami könnyebb és 
mégis tetszetős darabbal kell kezdeniők. 
Minthogy pedig önök konkrétumot kívánnak 
tőlem, mindjárt ajánlok két kedves, nagy-
szerű, műkedvelő előadásokra valóban alkal-
mas két darabot. Az egyik a »Virágfakadáa« 
— ez egyfelvonásos, a másik, a: »Huszársze-
relem«. Ez kétfelvonisos. Mind a kettőt Mu-
rai Károly Irta. — »Visszaszerezni«. Ezt a 
Jelszót választom az üzenet élére, ezt a Jel-
szót, amely miatt már sok vitám volt. A le-
vél Írója nem nyugszik meg abban, hogy el-
veszítette a szeretett férfit, küzdeni akar 
érette, vissza akar ja szerezni mindenáron és 
elitéli az -én pesszimizmusomat ez irányban. 
Hát először I«: ne te<«ék általánosítani, Bn 
mindig egy speciális esetre adok választ és 
ha az »én« válaszom általámoslt, az sokszor 
tapintat, soik"zor vigasztalás is lehet. Ezért 
én nem mondom, hogy ne tessék küzdeni a 
restdtucióért — hiába is mondanám! Ilyenkor 
az én szerepem a hűvös, a hálátlan, a kiáb-
ránduló józanság, a hideg nappali fény, a 
boldogtalanság álmaiinak színes, de ködö-s éj-
s z a k á j á b a n . . . ! Szívemből kívánom önnek, 
bár k lik erüln* az öm dolga és cáfolná meg aï 
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Szanatóriumi Kozmetika 
Műtétnélkiili emlőkorrekciók 

Dr. G l ü c k s z a n a t ó r i u m 
VI., Benczur-utca 4. - A ráncok 
ú j , mű té tné tk í i l i s zabada lmazo t t el-
távo l í tása . P lasz t i ka i sebésze t , a rc -
ápo lás , s ző r t e l en l t es — Te le fon : 
1 -137-32 , 1 -123-82 . - P rospek tus -
sa l az igazgatóság szo lgá l . 

A szatmári Kölcsey Kör szinjátszó együttese szép előadás-
ban mutatta be Fodor László »Templom egere« cimü víg-

játékát. A szereplők: 
Szüts Kálmán, Karikás Béla, Felker József, dr. Göbl Zol-
tán, Kováts Gabriella, Hozsnyay Lajos, Simon István, Nagy 
Baby, Kerekes Sándor voltak. Rendezte: Haradlay László 

(Foto Splendid) 

én »visszaszerzés!« pesszimisztikus teóriámat. 
Sajnos, eddig még mindig nekem volt iga 
zam. — Nyírségi L. L. ön azt irja: »Azt 
senki el nem vitathatja tőlem, hogy szív vau 
a verseimben«. Ezt ém is koncedálom. Szív 
van! De ez a testrész magában még neim 
elég. Mert egyéb aztán nincsen ezekben a 
versekben a világon semmi. — Nótaszöveg. 
Tessék egyenesen a dalköltő elmére bekül-
deni. — Kíváncsi. A Jókai örökösök disponál-
nak. — Baba. Átadtam kozmetikusunknak. Én 
Babus, csak — fejet mosok néha, de nem 
hajat. — Külföldi gentleman. D. J. A hivata-
los órák alatt. Tessék előbb telefonon meg-
kérdezni. Félénk tisztelettel pendítem meg 
utoljára a kérdést: Nem-é lehetne még% in-
kább levélben megírni a dolgot? 

Baba. Ezzel a problémával már gyakran ta-
lálkoztunk. Higyíe el. nem lényeges a »be-
fejezés« módja. Nem lényeges, hogy az utolsó 
akikord dlsszonáns-é vagy nemi, ha tudjuk, 
hogy ez az akkord tényüeg az utolsó. A sa-
ját érdekében kérem önt, ne törje ilyen kü-
lönféle módokon & fejét. Ez bosszúállás vodua, 
de még csak nem Is bosszúállás, csak bosz-
szantani akarás, ön sóikkal jobbam, helyeseb-
ben cselekszik főleg a jövő .nyugalmát. Üle-
ttfleg megnyugvását lltetőleg, ha hallgatólag, 
némán veszi tudomásul a dolgokat. Akivel 
nem lehet vitatkozni, annak többnyire igaza 
van. — 

Plasztikai sebészet 
VI, Aréna-út 84-b. - T.: 12-65-35 

Arc (ránc) felvonás, emlőplasz-
tika, fül-, orr-, heg korrekciók stb. 
Prospektus az i g a z g a t ó s á g n á l 

SZÍNHÁZ. Miskolci. Incze 
Sándor irt róia kiéit hét-
ted ezelőtt. Amerikában kezd-
ték. A legnagyobb pro-
dukciókat is előbb valame-
lyik vidéki városiban próbálták 
ki, mielőtt bemutatták a 
Broadwaya. Anglia is átvette 
ezt, ott is remekül bevált. Zi-
lahy Lajosnak ez « másodiik 
darabja, melynek pesti bemu-
tatóját megelőzi a vidéki pre-
mier, — »As életem, áxán is.« 
Dehogyis besaéljük le a szí-
nészi pályáról. Nem vehetjük 
lelkünkre, hogy egy talán va-
lóban talentumot ml tanácsol-
junk el a színpadról. De tes-
sék elfogulatlan szakértőhöz, 
valami elismert nagynevű szi-
néss&hez vagy a pesti Szinész-
akadiélmia valamelyik tamárá-
hoa fordulni s> ha azok Is 
oiyan rendkívüli tehetségnek 
tartják, mint az ön szülőváro-
sában mindenki, akkor nyu-
godt lélekkel vágjon neki a 
tanulásnak. De csakis ebben 
az esetben! Ha csak »téltehet-
eég«-nek tartjták, ne hagyja ott 
biztos' egzisztenciát biztosító 
állását. — Protekció. Épp most 
van itt egy jó példa arra, 
hogy nincs igaza! A Belvá-

rosi Szdniháa igazgatósága e héten mutatta be 
egy teljesen ismeretlen ú j -szerzi] darabját, 
mégpedig sikerrel, Nevét sem ismerte eddig 
senki a szerzőnek. Mint az> újságokban olvas-
hatta, egy Pest melletti kis községben nyo-
morgott addig, amig meg nem irta a da.rab-
jriit, melyet három színház is elfogadott elő-
adásra. Higyje ei, hogy azért, mert ön 
»vidéki« éis mert »-nincs semmi protekciója«, 
boldogan előadják a színdarabját a pesti szirL-
házak. Sokszor megüzentük már ezen a he-
lyen: nem protekció kell. hanem tehetséges 
darab! — Költő. Olva-wa el előbbi üzenetünket, 
önnek is szól. — Előfizető. Pál Erzsi olaszor-
szági elme: Kóma. Via Alessandria MO. — 

FILM. Médias. 1. Adolph Zuikor filmgyára: 
Paramount Studios, Hollywood, Marathon 
Street 1250—54 Calif. 2. Küldje be Marton Sárv 
dor szilnpadi kiadóhoz, Budapest, V., Bécsi-utca 
A. szám aJá. 8. KU.földi filmgyárnál nln.es 
semmii valószínűsége e téma e helyezésének 
tehát takarítsa meg az angol fordítás költsé-
gét. — Mellék utca. Irene Dunne házas, férje 
fogorvos Newyonkban. — Bendezöjelölt. Jelen-
leg öt hangos filmstúdió van Budapesten1, 
ezekben egyszerre három filmet lehet forgatni. 
Helyesebb, ha a cutter vagy operatőr-mester-
séget igyekszik kitanulni. — Brigitte Helm. 
Azért nem hallani róla, mert férjhezment egy 
dúsgazdag angol úrhoz és jelenleg nem filme-
zik. — Hansi. Hans Jaray nem magyar, de 
családja magyar származású. Bécsiben szüle-
tett, nem .tud magyarul, németül: vagy angolul 
kell neki írni, 

KÉZIRATOK. »Mélyen tisztelt közönség.« 
Heti számba nem használhatjuk. Átadtuk a 
karácsonyi szám anyagának s zerke sa tőjéhez, 
aki annakidején eseíleg vissza fog rá térni. 
— S. Imre, Jugoszlávia. Nagyon ügyes, jól 
formiáit versek, de még korántsem hibátlanok. 
— B. Livia, Wien. Mindkét írás igyekezetet 
és sok formakésaséget mutat. Annyira együk 
sem sikerült hogy le is közölhetnénk. — 
»Mária.« Kedves, hangulatos kis írás. Komoly 
bírálatot azonban nem bír el. — B. Viktor, 
VIII. gimn. ösztntehangú, sok szempontból 



Halpert Klári ás Strauss Henrii: Mexlcoban 
házasságot kötöttek 

(Foto Frttde, Mexico) 

K É Z I M U N K A Tüllbeszövéi. Keresse ki 
az 1985. ö-ös kóalmunkamellékjetet, azon talál 
többféle öltésjiilntá.t tüllihtazé&sel. Oíyapjúfona-
la.t használjon. Vegytisztitóba kell adni. S»é-
lét 'keskenyen visszaszegni és körtU bebur-
kolni. — Turdai. Meghozathatja a Slova 8. 
A.-tól 1». Küldje be bélyegekben az összeget. 
— Perzsaszőnyeg. Száz centim Ster «télés par-
zsa-kanavára tűvel varrja. U^yanolya/* sűrű 
lesz, mint a csomózott és nem kell szövőszék 
hozzá. Kilója kb. 18 pengő. — Régi olvasó. 
Keveset keményítse, mert szebb tartása iesz. 
Lehet a szélét beszegni, bár jebb a borgolós-
nál két oldalt a szélső sorba vagy a szélső 
két sorba pálcikákat csdnAlnl. — Kőszegi T. 
Nem kell vasalni. Récét a darab formiáija sze-
rint rézszögekre feszítjük és úgy hagyjuk 
megszáradni. 

KONYHA. Fronkis A.-nt>, i8aja. Gyors és 
nagyon Jó majonôzreeepteket már sokat kö-
züliünk, de kívánságára itt küldöm a toéir! re-
ceptet, am.it ha mustárral, olajjal, kevés tej-
fellel készít, kész a tartárszósz. Három tojás 
sárgiáiját, három evőkanál etsetes vizet, három 
evőkanál tUzta vizet, kevés' sóit és két kávés-
kanál cukrot tűzőn, vizén sűrű krénvmé fő-
zünk, ha kihűlt, egy evökarwll rmislárt, kevés 
olajat és egy evőkanál tejfelt adunk bele. íz-
lés szerint javíthatja ecettel, mustárral, enkor-
ral. — Dr., M. J.-aé, Debrecen. Ha »álaszbélye-
get küld, elküldöm a kívánt receptet. — Ne-
ményi Gézivé. Tűzön, vizén forr.nl jvnnylt je-
lent hogy egy lábasban felteszünk k evés vi-
zet, ha forr a viz. beleállitjnk a keverőtálat 
és addig keverjük, míg a benne lévő étel a 
kellő sűrűséget eléri. Tehát nem a tűzhelyen 
törté»Ik a felfözés, hanem a forró vizbiw — 
Székely Irma. Tűzálló tálat, ha még olyan 'ki-
tűnő gyártmány is, soha nemi szabad nyílt 
lángra tenni. Az edényei azért repednek meg, 
mert biztosan a lány náiforrázza a forró n.'O-
sogatóvizet. — Magyar! E.-né. A kért recept 
máir megjelent többször. Utoljára a 49. szám-
ban, amit kiadóhivatalunktól meghozathat. 

figyelemreméltó versek. Ezek még nem eléggé' 
sikerültek. — L. György, Rákosszentmihály. 
Ai igyekezetért dicséretet érdemel. — M. Gy. 
Már nem aktuális, — Sz.-né, K. Bona. Jó-
szándékú, az átlagost meghaladó verskisérlet. 

KOZMETIKA. Tanáostalan. A nyak for-
rniáija konzerválható, azaz akinek tökéletes 
vonalú a nyaka, azt megfelelő gimnasztikával 
é«s szakszerű masszázsokkal meg is óvhatja a 
késő öregkorig. A csúnyaalakú nyaknak a 
kozmetikában hálátlan szerepe van, mert nem 
korrigálható. Az ellentét az arcbőr és a nyak 
között akkor válik fel tűn öné. ha estélyiruihát 
vesznek fel. Megkísérlik kezdetben rátenni a 
különféle emailokat, ezeknek gyakori haszná-
lata azonban nemi kellemes és nem is közöm-
bös a nyak bőréire. — Siesta. A fejbőr igen 
érzékeny terület és kedtvenc talaja a bakté-
riumok legkülönbözőbb fajainak. A fejbőr 
megbetegedésének kezdeti stádiuma ritkán ve-
hető észre és laikusok legtöbbször csak akkor 
kezdenek ezzel foglalkozni, amikor a hajhullás 
megindul. Ezért fontos a kellő tisztaság, mely 
sok esetben megakadályozza és el.ensúlyozza a 
kismértékben talán imár Jelentkező bajt és 
nem engedi azt elterjedni. Szíveskedjék tehát 
megírni, hogy miből állt eddigi ápolása » 
akkor részletesein leírjuk), hogy mit kell ez-
után tennie. — Fénytelen. A szemöldökből és 
a szempillákból, azoknak fényessé tétele végett 
a púdert ls zsíros vagy olajosi kis keféivel, 
vagy rongydarabkával kell átkefélnl. — Szé-
pen iveit, A szemöldöknek diatermiával tör-
ténő szőrtelemitését nemhogy nem ajánljuk, 
hanem «Tról egyenesen lebeszéljük, mert arc 
mindig a divatnak van alávetve. — Brazíliai. 
Címére levélben válaszoltunk. — Szükséges-e? 
Nemcsak a fiatalságnak, hanem az idősebb 
korosztály sziámára ls szükségesi a sport, mert 
téves az, amit »középkorú« nők gondolnak, 
hogy a lehető legnagyobb nyugalom kell 
ahhoz, hogy jó kondícióban megmaradhassanak 
és hogy azt megtartsák. Feltétlen szükségük 
van egészségűik, szépségük és életük meg-
hosszabbítása szempontjából a» okos sportélet-
re. Minden téli sport annyira egész sièges,, hogy 
abbahagyni vagy el nem kezdeni még csak 
akkor is hiba volna, az az arcbőr rovására 
menne. De ha a hölgyek nem feLedkeznek meg 
arcbőrükről és. azt kellőképpen védik és ápol-
ják. úgy a hideg sem hat károsan ,a bőrre. — 

NAGY ERZSIKE 
a Buenos Aires-i Magyar Egyesület üimepé-

lyén nagy sikerrel szerepelt 



(6. folytatás) 
Az augusztusi éjszaka fülledt melege feküdt a szállón. A tenger ezüst 

és fekete barázdákban ölelkezett a végtelennel, csak a javíthatatlanul korán 
kelő rigók füttyentgettek a közelgő hajnal elé< Vica az ablaknál állt, nem 
tudta magát rászánni, hogy megváljon a Mainbocher-költemónytől, amely 
csípőn és combon úgy tapadt, hogy szabályosan kirajzolta a test vonalát, 
de fönt és lent teret hagyott a gyúlékony képzeletnek. Ez a ruha volt ed-
digi életének jelképe. Másnak készült, ő csak csaléteknek szerepelt benne. 
Mi a maneken? Kirakatba tett viaszbaba, amelybe tévedésből lelket és 
vágyakat fújtak. A kirakatrendező maholnap elviteti az üvegkalitkából és 
mást állít a helyébe, aki szebb, fiatalabb és kívánatosabb, mint ő. 

Sóhajtva bujt ki a tündérruhából és akkor jutott esteébe, hogy a mai 
program utolsó pontja még nem zajlott le, José megígérte, hogy telefonálni 
fog. Ez Is inkább bosszúság volt, mint öröm. Tapintatlanság, hogy a fiú 
ilyen mohónak mutatja magát. Mindent hele akar zsúfolni egy gyorsjáratú 
weekend keretébe, ami régebben hétek, sőt hónapok fűszere voit.i A szere-
lemnek is megvannak a maga érési törvényei: napsugara a flört, fagyos-
szentjei az összekoccanások és májusa az első csók. Az dlyen weekend* 
szerelem úgy viszonylik az igazihoz, mint a kvarclámpa a naphoz . . . 'Le 
kellene tenni a kagylót, gondolta év ha első, ösztönös mozdulatának enged, 
csakugyan némaságra is ítéli a készüléket, De az alkalmazott beidegzett 
fegyelme erősebb volt: előbb biztonságba kellett, helyezni a nagyestélyit, 
amelyért felelősséget vállalt Mme Melanienalk. Mialatt ügyes kézzel össze-
hajtogatta és a lakkozott táska fenekén elrendezte a ruhát, a telefon idege-
sen belezörgött a munkájába. Nem ment mindjárt az asztalkához, Vneg-
várta, míg a csengés kidühöngi magát. 

— Itt José, — búgta a készülék — megígértem, hogy lefekvés előtt 
jóéjszakát k ívánok . . . Nem fárasztotta ki túlságosan az estet 

— Éppen most ikezdek magamhoz térni. Még most is »bánt, hogy annyi 
pénzét elpocsékoltam. 

A hangját egészen halkra fogta, így egyszerre asszonyosabb lett, de 
melegebb is, mint szerette volna. 

— Kis gyerek! — nevetett José. — Azért az örömért, hogy maga mellett 
lehettem, az istenek igazán jelentéktelen adóval sújtottak. A százszorosát 
is méltányosnak találtam volna. 'A maga esetében csak egy aggasztó 
jelenség van. 

— Es pedigï 
— Azt szokták mondani, ihogy szűz kéz szerencsét h o z . . . 
— Akkor úgy látszik, hogy én vagyok a kivétel, aki megerősíti a sza-

bályt. Igaz, köszönöm a virágait. 
— En pedig, hogy kitűzte őket. . . 
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Hangot váltott, a könnyed világfiból, aki minden mondatra megtalálja 
a csattanót, habozó, majdnem gyámoltalan szerelmes lett. 

— . . . k is Vica, ha nem fáradt túlságosan és ha megígéri, hogy nem 
haragszik meg rám, volna egy bátortalan indítványom... 

— Nos? — kérdezte Vica és a szabad kezével legyezte az arcát, mert 
belepirult abba, amit még ki sem mondtak. 

— Olyan gyönyörű ez a hajnal, hogy nem lehet egyedül elviselni. . . 
Már most összeszorítja a szívemet m a gondolat, hogy ez az első éjszakánk 
mindjárt elmúlik.. . Holnap vissza kell fuvaroznom magát Párizsba, hol-
napután vonatra ül és talán hosszú ideig nem láthatom... pedig annyi 
mindent szeretnék mondani.. , 

— Hát mondja — biztatta Vica tréfásan. 
— így? Ennek a lelketlen készüléknek? Egy szál ócska drótra bízzam 

minden mondanivalómat? Kis Vica, ezt maga sem gondolja komolyan. 
— Hát mit gondoljak? 
— Azt, amit én: hogy az ilyen estét még az Északi sarkon is meg kel-

lene hosszabbítani... Vicuska, engedje meg, hogy egy üveg pezsgőt meg-
igyunk magánál,.,, csak egy pohárral... ha tiszteletlen leszek, vagy lumta-
tom, egyetlen szavába kerül es ott sem vagyok! 

— Es Marion? 
— Ej, — mondta kissé ingerülten José — Marioin már nem az, aki volt. 

ö maga mondta, hogy komoly életcéljai vannak egy férfi oldalán, akit 
»zeret. Nem gázolhatok bele az életébe... 

— Az enyémbe igen? 
— Vica, kis Vica, értse meg, éppen erről akarok beszélni,... Matrion 

mondta, hogy senkije s incs . . . azt is tudom, — ne haragudjon az illeték-
telen bizalmasságért — hogy nem él valami fényes körülmények között . . . 
Ne legyen oktalanul büszke, ne menjen el részvétlen arccal a boldogság 
mellett.. . Nézze, kiteszem magam elé az órát és öt teljes percnyi, gondol-
kodási időt adok magának. Most nem kell, hogy válaszoljon. Az ót perc 
leteltével annyit mondjon csak, hogy: »igen«. Ha fordítva döntene, szó nél-
kül akassza vissza a kagylót . . . Vigyázzon, a másodpercmutató a hatvan-
hoz közeledik! Egy . . . kettő . . . hátrom! Rajtat 

Összeszorított foggal ült a készülék mellett, cigarettájának tüzét idege-
sen szétnyomta egy isevresi porcellánból készült jegesmedve-szobrocska 
talapzatán. Vica ernyedt kézzel bocsátotta le az asztalra a beszélőt, de nem 
engedte el. Ugy (ült ott az izgalomtól átszínezett arccal. A kísérték nem 
érte váratlanul. Valamikor, gondolta, el kell kezdődnie. Már az is túlzot-
tan hősles volt, amit eddig csinált. Nem, mintha aa erkölcs javára akarta 
7olna írni azt, hogy megmaradt a polgári tisztesség útján,'de az erényt 
csak a csúnyák kapják ingyen, a Kívánatosak sokszorosan megfizetnek 
érte. Hiába, fiatal volt, erős, szép, hibátlan és a természet követelte a maga 
jogait. Amióta László elment, nány végtelennek tets'ZŐ éjszakán dobálta 
magát kigyulladt párnái között a kedves, kis újlipótvárosi garzónlakásban, 
amely olyan volt, mint egy virágváza, virág nM/küL JA a büszkeségét 
kielégítette, hogy a maga emberségéből is megél, de a meglévő kenyér mem 
feledteti az elmaradt'csók ízét éa nem ,oltja 'a vágyakat Es kinek Őtrizae 
magát ezentúl? Annak, aki eldobta, de rögtön futni kezdett utána, mihelyt 
észrevette, hogy másnak is kell! Nem így képzelte el a párizsi találkozót. 
Az az ember, akit mostanáig szeretett, nem is volt soiha. ö öltöztette föl 
a képzelet erejéből sugárzó bálványképnek..A bálvány Összedőlt. . . Hide-
gen kell gondolkozni. Mit várhat az élettől otthon? Mire viheti, ha egy-
szerre felrúg mindent és José oldalán nekivág a kalandnak? Lehet, hogy 
ennek az éjszakának nem lesz folytatása? Tudta, hogy ettől n e p kell fél-
nie. Nagyon is tisztában volt a saját értékével. Ha nem így lett volna, 
akkor már régen odaadta volna magát az első jöttmentnek. Az fireg 
szenátor is milyen szemekkel nézett r á . . . Otthon pedig elölről kezdődik 
minden. Igaz, hogy részben a maga gazdája lesz, de mi történik, ha a 
gyenge jellemű Marion megtorpan a start előtt? Még szerződésük sincs. 
Az is i1 ehet, hogy becsületesen állja ugyan az alkut, de a számítások nem 
válnak be és akkor mehet vissza Melaniehoz alkalmazottnak, ha u^yan 
visszafogadják... A másodpercmutató könyörtelenül ugrált pontocskáról 
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pontocskura, mohón ette az időt. Az engedélyezett öt percből már csatk 
masfel v o l t f o l t r a . . . Odakint a rigóik egyre jdbiban elszemtelened-
tek . . . Jose fiatal es eletvidam, a gazdasága, úgylátsziik, mérhe-
tetlen, pénzzel könnyen banilk. Azt mondta, ne menjen el rész-
vétlen arccal a, boldogság mellett... Talán nem m boldogságot, hanem 
szerencsét ertett alatta, a francia nyelv mind a két fogalomra azonos ki-
fejezést h asznál. Szerencse, vagy boldogság: Vica úgy érezte, hogy mind 
y. kettőre jogot váltott háromévi megalázás után. Es amikor a mutató 
a/- ötödik perc határához közeledett, 'halkan, de tisztán ezt lehelte a mem-
briW-lemeivre: 

— Oui . . . 
* 

Marion szörnyű, perceket élt át a tükör előtt. Ez volt az első, nagy 
megalázás, y.mit életében szenvedett: huszonhatéves korára, szépségének 
teljességében elefánt Jett egy trióiban, fölösleges és zavaró nyiig, azon-
kívül a világ legnevetségesebb figurája. Fölemelt valakit, maga mellé a 
porból é.s ez a porszem egyenesen a szemébe röpült, hogy kínzó és éles 
fájdalmat okoz.zon jótevőjének. José is hitvány, de férfitői nem lehet mást 
várni. Szerelmük nyári eset volt, nem kötelezett tovább, csak az együttlét 
gondtalan idejéig. A gentleman agreement, ahogy a diplomáciáiban neve-
zik, megszűnt, mihelyt a felek megkezdték a maguk önálló életét. De en-
nek a pesti plebejus-ivadéknak a mohósága egyenesen aljasság. Maholnap 
olyan étvágya támad, hogy elharácsol mindent, ami az övé volt. Talán 
a jövő érdekében jobb is lenne, ha futni hagyná, de mi lenne akkor az 
új honfoglalásból Î Mivel tudíná megindokolni Malonyay előtt, hogy el-
halasztotta az ideális társat! A képviselő már úgyis kétkedő mosollyal 
bocsátotta útnak, nem hitte, hogy vegigállja élete első komoly játszmáját, 
lis otthon minden készen áll a kezdéshez. A kiszemelt váciutcai lakást 
táviratilag lefoglalta, Malonyay mér iparművésszel tárgyal, aki a szük-
sé ges átalakításokéit el fogja végezni. A Wolkenberg-palota átköltöztetésire 
szánt bútorai is ki vannak szemeive. Es ő, az ostoba, nyitva felejtette az 
értékes madár kalitkájának ajtaját, hogy a leselkedő macska lecsaphas-
son rá. Ohó, aarnyíra még nem vagyunk... A manekenért felelősséglet 
váll lit a férjnek is. A macska nem jut könnyen zsákmányához I Tisztá-
ban volt José módszereivel. Két éve, egy nyári hajnalon ugyanígy ült 
a tüitre előtt, amikor megszólalt a telefon és a spanyol jelentkezett jó-
éj szai át kívánni. Most bezzeg nem jelentkezik. 

Roszkető ujjakkal nyúlt a kagyló után. 
— Kérem, kössön össze Madame BánátJh szobájával. 
— .Madame BánátJh mással beszél — mondta az éjjeli szolgálatos. 
Marian hegyes, kis fogait az alsó ajkába mélyesztette. .A nagy főzés 

már folyamatban van. José mosit zengi sziréndalait. 
Ha Mme Bánáth leibeszélt, azonnal jélentse! 

- • Igenis, rögtön kapcsolom. 
— Nem, kérem, csak csengessen föl hozzám... 
M egigörlbülve ült a telefon fölött, mint a vadászó macska az egérlyuk-

nál. A. nyári forróság ellenére vacogott és didergett minden tagjában. Ha 
kihallgathatná, hogy mit beszélnek! Ha belesikolíhatna a telefonba... Mint 
a más/k kettő, ő is az óramutató mozgását figyelte. iSzömyű, mióta tart 
már, ú\?y látszik, Vica feltételeket szaíb. José pedig mindent megigér, hogy 
céljáhor jusson. Pénz sohase számított nála. . . »Hallo, nem feledkezett meg 
rólam!« »Nem, Mme, ha végeznek, azonnal csengetek«... Megint letelt egy 
perc... újra egy . . . végre.. . »Kapcsoljak, asszonyom!« »Köszönöm, majd 
sr<ólok, ha íkell.« 

Gyoruan magára dobta a belépőjét és kisurrant a folyosóra. Idő van 
mé,?. Jost^ elobib italért küldi a chasseurt a Casinóba. Ez kell a bemelegí-
téshez... Egy úr és egy hölgy jönnek föl a lépcsőn, biztosan idetartanak 
az eisó> emeletre, különben liften vitetnék magukat... Szerencsére a másik 
szárnyon laknaik, így Marionnak nem kell visszasurrannia a szobájába... 
De most. . . Igen, ezek a José léptei... A grófné elfogulatlan arccal indul 
a lépcső felé és úgy tesz, mint aki neki akar vágni a második emeletnek. 

— Oh, laîa! — mondja és az arca vidám meglepetést mutat — mintha 
a múltak kísérletével találkoznék... 

A boldogtalan José arca csakugyan (kísérteties volt eibben a pillanat-
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ban. Az asszonyi erőszaknak nem egy formájával találkozott már, de ez 
túlságosan közönséges volt, méltatlan ahihoz a társadalmi álláshoz, amely-
hez egy grófnénak minden körülmények között ragaszkodni Jkell. Lesel-
kedés a lépcsőházban, felelJősségrevonás, kínos és megszégyenítő jelenetek 
sora, pfúj! Mindamellett menteni igyekezett, ami menthető. 

— Kedves, hogy elém jött, de máskor ne legyen ennyire vigyázatlan... 
Az imént jött föl a Tri'baud-iházaspár. Még osak az hiányzilk, hogy itt 
találjanak bennünket a maga szobájának közelében. 

A szabad kezével, — mert a másikban pezsgősüveget tartott — gyengé-
den megfogta Marion jéghideg karját, de ebiből az érintkezésiből neim pat-
tantak villamos szikráik, mint régen. Marionnaik már a nyelve hegyén 
volt, hogy: »nézze, kérem, Iha rosis,z színészeket akarok látni, nem kell ok-
vetlenül Deauvillebe utaznom Európa másik szögletéből«, — mégis lefé-
kezte magát és sajnálkozó mosollyal ezt mondta: 

— Szegény, kis Josiém, maga, úgy látszik, átvette Rip van Winkle 
szerepét. Tavaly óta nemcsak egy év múlt el, hanem egy szerelem i s . . . 
Az, akit most maga előtt lát, új fogalmat tanult az élettől, úgy hívják, 
hogy felelősség. 

— Ertem, — játszotta tovább szerepét mélabús mosollyal José — maga 
Pesten végérvényesen lekötötte magát valakinek. Elég fájdalmas rám 
nézve, De (és itt mulatságos fintort vágott, mint aki az élet legsúlyosabb 
pillanataiban^is gjúnyo'ódni tud magán), mihez kezdjek most a pezsgőmmel? 

Leült a lépcső legfelső fokára és panaszosan a mennyezet felé nyúj-
totta az ezüstnyakú üveget. Marion tréfás ijedtséggel fölráncigálta. 

— José, ne bolondozzon... Van egy ötletem... Azi én szöbámi íküszö-
bét nem lépheti át többé, de Vicához bemehetünk. Hármasban imegüljük 
egykori szerelmünk: halotti torát. I 

— Gondolja, hogy fölkelthetjük? — kérdezte naívul a spanyol. 
— Miért ne? Éppen hozzá indultam, amikor magával összebotlottunk. 
José gyanút fogott. Nem tudta leplezni a csalódását, 
— Talán leszólt magáért? 
— Nem, csak biztosra yettem, hogy ő sem tud,aludni ezen az éjsza-

kán. Annyi izgalmon mént át szegényke, annyi új dologgal ismerkedett. 
Fogadni mernek, hogy még mindig a maharadzsa feleségének csinosillá-
jára gondol. 

Ezt már a másodikemeleti folyosón mondta. José úgy kullogott utána, 
mint egy megvert kutya. Legszívesebben visszafordult volna. Marion 
meg' ' "a az ajtófélfát. 

A grófnőben volt annyi gonoszság, hogy Jósét tuszkolta be maga előtt. 
Csak azután bukott elő klasszikus görögre stilizált szőke feje a milliomos 
fiú válla mögül. Kicsit gúnyos derültséggel vizsgálta a maneken arcát, 
azt hitte, hogy úgy fog viselkedni, mint a tettenért 'gyerek. (DeljVica 
fegyelmezettebbnek mutatta magát, mint várni lehetett volna. Sőt, mintha 
viselkedésében érezni lehetett volna valami felszabadulásfélét egy súlyos 
gond alól. 

— Kedves, hogy feljöttek megvigasztalni — mondta. — Nem merem 
lehúnyni a szememet, mert félek, hogy elröpül tőlem ez a csodálatos nap 
és mire fölébredek, Pesten találom magamat. 

Poharakat keresett, de csak kettőt talált. — Itt, úgy látszik, kéV sze-
mélyre terítettek — szólta el magát Marion, de rögtön meg is bánta és 
sietve hozzátette: — Nem baj, Vica és én közös pohárból iszunk, mint jó 
társakhoz illik. — A hangulat meglehetősen erőltetett volt* mindegyik fél 
összeesküvőt gyanított a másik kettőben. De azért megitták a pezsgőt. 
Kint az ég violaszín ruhátü váltott, a fák magasbaszökő árnyai sejtelmei-
ben szépek voltaki Messze kint halászbárkákat ringatott a tenger. Vica 
az ablak előtt állt és egyszerre elfeledte a helyzet minden félszegségét. 

— Istenem, le kellene menni fürödni! 
Már szaladt is, hogy kicsomagolja a fürdőruháját, del José és Marion 

kinevették. Miféle romantikus gondolat ilyenkor fürödni. Talán majd dél-
ben, ha egyáltalán lésa rá idő. Mert reggel átkocsikáznak Trojivillebe, dél-
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után pedig meg keli nézni a lóversenyt, hiszen ezért jöttek. Most pedig 
mars aludni, mert az este már a munkáé. Jön a finis. Az utolsó rendel-
kezések, a csomagolás. A rövid csillogás után az élût prózája. 

* 
A Delage-kooiin, amely «atefelé visszaröpítette őket Párizsba, nem 

hárman, hanem négyen érkeztek meg a Regina elé, ahol Vicát letették.-
A negyedik utas egy kis rozsdabarna,1 feketeorrú feneyad volt, José aján-
déka Vica számára. A buksiifejű, édesen buta. hathetes csau-csaut a trou-
villei korzón pillantották meg, ahol mint vásári áru szerepelt. A maneken 
azonnal lelkesedett érte, Jósénak ipedig kapóra jött a dolog. Ha egyelőre 
el is szalasztotta 4 lányt, eszeágában sem volt végleg lemondani róla. 
Ékszert nem ajándékozhatott neki, hát legalábib kutyaval kedveskedik, 
így a kutya továbbra is élőt kapocs lesz közöttük. 

— Mennyibe kerül? — kérdezte a maneken, akinek egészen kültelki 
fogalmai voltak a mongol ivadék értékéről. 

— Háromezer —1 mondtá » kutya gazdája szemrebbenés nélkül. 
Vica majdnem keresztet vetett ijedtében, de José megnyugtatta, íhogy 

ez nem is ár a kis mongol kutyáért, aki a maga muí'fszerü lényével 
esetlenül csetlett-botlott a sok láb között. De mintha ködösen jelentkező 
értelmével sejtette volna, miről van szó, otthonosan lekuporodott a mane-
ken dé. Nyitott szájából kililbegő, kék nyelveostoéje csattogott a déli me-
legben. A spanyol Apollo hódolattal nyújtotta át az állatot a manekennek, 
aki nem tudta, hogy nevessen-e, vagy tiltakozzék. De a vásárt már nem 
lehetett visszacsinálni. Azonnal elmentek egy boltba és ezüstszegekkel 
kivert szíjat Vettek a csau-csaunak, meg útikosarat és teljes kutyakelen-
gyét. A keresztelőt a trouvillei Casino terraszán tartották meg. »Valami jó 
keleti nevet kellene neki adni«, — vélte Marion, aki ebben az esetben meg-
lepően jól tartotta magát, mert három meglevő kutyáját is sokallta a mos-
tani új helyzetében. így lett a kis trouvillei növedéíkiből Csuli. A 'három-
ezerfrankos fiatalember délütán már résztvett a lóverseny örömeiben is 
és méltó feltűnést keltett fiatal, elegáns úrnője karján. 

Hiszen, ha Csuli csak dísztárgy lett volna! De a tulajdonképpeni baj 
akkor kezdődött, amikor Vica a Reginában visszanyervén önállóságát, 
egyúttal belezuhant a gondok és elintéznivalók örvényébe. Mi minden 
várt rá! A szobájában apróbb-nagyobb csomagok légiója hevert, amiket 
Blauihorn és még néhány szorgos commissionnaire hordott össze Párizs kü-
lönböző üzleteiből. Itt van, hál' Istennek, a SoMaparelli-modeill is, amit 
egyszerre kívántak meg Marionnal. Ez már a Vicáék szalonjának nagy 
attrakciója lesz, de el'őlbib át kell küldeni Boncompagninéhoz, 'hogy ő is 
lekopírozhassa. A szoba kisebb áruraktárhoz hasonlít és ebbe a rumliba 
pont Csuli hiányzott! Most ugyan, szerencsére, elég rendesen viselkedik. 
Visszavonult egy szék alá és csöndben elpiszmog valamivel. 

— Édes kis állat! — mondja Gino^ aki az imént rontott be Blauhorn 
úr társaságában és valami piros vacakot ráncigál ki a csau-csau hegyes 
fogacskái közül. 

— Jaj, az új sálam! 
Marionnak a szívverése is eláll, amikor a csonttűkkel perforált lenge 

selymet vizsgálja, ötven franknak fuccs! De jó lesz Blankának, a keze 
alatt dolgozó, árva, kis kifutólánynak, akit újjyis magával akar vinni az 
új szalonba. »Mars, a kosaradba, disznó.« A példaadás kedvéért kissé meg-
veri a kártevő állat nadrágját és begyömöszöli a kipárnázott útikosárba. 
Rajzokat néznek Ginoval. Ez is, az is magyarázatra szorul. Ez a gallér 
mintha valahogy máskép záródott volna... igen, a szegély nercből van. . . 
az a selyemminta a Vionnet eoektarL-ruhához tartozik... M. Blauhorn, az 
Istenért, vigye ki azt a dögöt a folyosóra, úgy visít, hogy az ember a saját 
szavát sem érti . . . melegíttessen neki egy kis tejet a konyhán... Si, signor, 
Melanie hetedikére tervezi a bemutatót... Most jut az eszembe, ne adja-
nak neki tiszta tejet, inkább teát.. . Hallo, igen, megjöttem, amint hallja, 
fáradjon föl . . . Így ment egész vaesoraidőig, akkor le keílett menni az 
étterembe, mert Marionnal és Jóséval ott adott találkát. 

Már ott voltak és vártak rá az óriási étteremben, amely tele volt étel-
szaggal, kanálzörgéssel és szabókkal, José kényelmetlenül feszengett a 
szokatlan környezetben és azon tűnődött, ne inzultálja-e az ügynököt, aki 
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Vica megérkezése óta percenként átszólt a szomszéd asztaltól. Egyáltalán, 
itt mindenki kiabált és az ételek úgy aránylottak a Maxim's konyhájának 
készítményeihez, mint a gyári dísztárgy az egyetlen példányban készült 
iparművészeti remeikhez. A tegnapesti hangulat visszaidézéséről szó sem 
lehetett, bár José mindent megpróbált a jókedv följavítására. Még azt is 
megtette, hogy komoly tárgyalásokba kezdett egy házaló ügynökkel, aki 
egy lyoni selyemgyár mintakollekcióját kínálgatta az asztaloknál. Szeren-
csere a dessert és a fekete között Marion néhány percre átment tárgyalni 
Boncompagniné asztalához. A hajnali telefonbeszélgetés óta először ma-
radtak négyszemközt. 

— Vica. — mondta a spanyol és fekete szeme megtelt könyörgéssel — 
egyet szeretnék csak tudni... Amikor ma éjszaka megengedte, hogy feljö-
hetek, maga hívta a szobájába Wolkenbergnéti 

— Nem, — felelte őszintén Vica — de örülök, hogy így történt. 
— örül? 
— Igen. Jóvátehetetlen könnyelműség volt, hogy engedtem a kérésé-

nek . . . így is pirulnom kell, ha eszembe jut, hogy mit gondolt rólam abban 
a pillanatban... Ne értsen félre, nem vagyok maradi, de az ilyen alkalmi 
párválasztás nem méltó arra, hogy szerelemnek nevezzék 

José egyre jobban kétségbeesett. 
— Mivel bizonyítsam be, hogy szeretem? 
— Azzal, hogy vár. 
— Meddig? 
— Magától függ. Én most elutazom Pestre. Olyan hat hetem lesz, 

amire még csak gondolni sem akarok. Maga éli tovább a világát. Ha idő-
közben az eszébe jutok, nem bánom, írjon. Telefonon és felhívhat... De 
ezt az időt nem veheti el tőlem, mert már nem ón rendelkezem vele. Aztán 
majd meglátjuk. 

— Rettenetes, — mondta a spanyol — hat hét! 
Vica majdnem anyáskodó mosollyal nézett rá. 
— Mondja, José, mi volt a leghosszabb idő, amit eddig egy nőért 

szenvedett. 
— Azt hiszem, négy nap — felelte a spanyol őszintén. — Ez volt idáig 

a rekordteljesítményem. 
— De hiszen, akkor maga nagyon sajnálatraméltó! Egy ember, akinek 

minden vágya megrendelésre teljesül. Az ilyen életből én nem kérnék: 
gyereknek való tündérmese. Olyan, mint a gyümölcs, amelynek csak cukor-
tartalma van és hiányzik belőle egy kis pikáns, fanyar íz. Pedig ez a 
fanyarság teszi élvezhetővé. 

— Kis filozófus — nevetett a spanyol, de mintha valahogy másként 
nézett volna a manekenre. — Ha sokáig tanítványa leszek, még arról 
is meg fog győzni, hogy a szöges deszkán koplaló fakír élete a legtelje-
sebb boldogság... De maradjunk a mi ügyünknél. Szóval, ha hat hét 
múlva jelentkezem Pesten? 

— Talán... Ámbár azt hiszem, hogy egy hét múlva már a nevemre 
se fog emlékezni. 

Marion jött vissza Ginoval. Az olasz hátrafelé beszélt egy asztalhoz, 
ahonnét utána kiabáltak valamit. Jo3é látta, hogy ezen a terepen nincR 
reménye a boldogulásra. Nem is erőltette tovább a dolgot. 

— Akkor hát, — mondta — vérző szívvel búcsút veszek. Az idegeim 
nem bírják ezt a pokoli lármát, elvonulok szenvedni valami csendesebb 
helyre. 

— De a vonathoz csak kijön? — kérdezte Marion. 
— Sajnos, nem leszek abban a helyzetben. Kora reggel elutazom vala-

hová. Talán Capriba, de lehet, hogy a norvég fjordokhoz. Nyitva áll élőt-
tem az egész világ! 

— Miért nem jön Budapestre? 
— Talán egyszer oda is eljutok — mondta José es melegen Vicára 

nézett. — Azt mondják, hogy az ősz gyönyörű maguknál... 
Minden ceremónia nélkül kezetrázott a hölgyekkel ós elment. Csak az 

étterem bejáratánál fordult vissza. Azt hitte, hogy sikerül elkapnia Vica 
tekintetét, de a maneken Ginoval és Marionnal összehajolva ült az asztal 
mellett. Valami szövetmintát morzsoltak az ujjaik végén. 

* 
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Az indulás éppoly kevéssé volt romantikus, mint az érkezés. A Gare 
de l'Est különben sem alkalmas hely arra, hogy szentimentális hangulato-
kat keltsen a távozóban. Vannak régiségkereskedések, amelyek kívülről 
inkább elijesztik, mint vonzzák az érdeklődőt, míg bent zsúfolva vannak 
csodálatos műkincsekkel: ilyen portálja Párizsnak a Gare de l'Est. Ez volt 
különben az általános asztalbontás napja. Az újdonságokkal megrakott 
szabónők, manekenek, szűcsök, divatrajzolók fölkerekedtek és szétszéled-
tek a szélrózsa minden irányában. Ginoék már délelőtt elutaztak, most a 
pestieken volt a sor. 

A »szerkesztők« is előkerültek valahonnét. Direkt üdítő volt őket látni 
egyheti eltűnés után, amikor közben a nagyok akármerre mentek, folyton 
egymásba botlottak. Bertalan a Pilzer Sarolta csomagjai körül intézke-
dett, de amint meglátta a csau-csauval érkező Vicát, otthagyta a hordárt 
a bőröndökkel együtt és a mellénye zsebében lázasan kutatni kezdett egy 
szem kockacukor után, amelyet a reggelinél spórolt föl. 

Barna úr, az útimarsall szintén észrevette az illetéktelen szaporulatot. 
— Nagysád, kérem, — mondta fontoskodva — ebből baj lesz. A kutya 

nem tartozik a transzporthoz! 
— Mit csináljak? Csak nem fogom itthagyni a perronon? 
— Azt nem. De méltóztassék a kutyuskának jegyet váltani. 
Vica rettenetesen zavarba jött. Délelőtt hevenyészve számvetést esi-: 

nált, kiderült, hogy maradt ugyan némi pénz a tárcájában, de a saját 
egyéni költségvetését egy csomó apró ajándék beszerzése miatt már régen 
túllépte és így is tartozott már Melanienak a félhavi fizetésével. Szaladt 
vissza a jegypénztárhoz, onnét átutalták egy másik pénztárihoz, labirintuso-
kon ment keresztül, csomagtargoncákkal ütötték el, végre az illetékes 
közeg rácsa élé érkezett. 

— Mért nem csomagként tetszik föladni? — kérdezte a hivatalnok — 
Ügy kényelmesebb is, olcsóbb is. Persze, akkor szabályos ketrecet kellett 
volna készíttetni a kutyuskának. 

— Sajnos, csak tegnap kaptam. Most már így kell magammal vinnem. 
Jó tízperces számolás következett. Végül a maneken minden pénze 

odavándorolt a pénztároshoz, egy frank és harminc centimes kivételével. 
Kapott érte egy sereg színes cédulát. »Ezzel ugyan jól bevásároltam«, 
gondolta a maneken es mérgesen nézett a kutyára, amely gömbölyű fejét 
teljes bizalommal odahajtotta az asszonyának mellére. Olyan ragaszkodást 
mutatott, hogy nem lehetett rá haragudni. »Hogy élünk meg Pestig?« — 
kérdezte tőle aggodalmasan a maneken. Elvégre, igaz: kérhetne kölcsön 
valamit Mariontól is, de valahogy restelte a dolgot. Az volt az érzése, 
hogy Csulit is tulajdonképpen tőle lopta. Ha szándéktalanul nem zavarja 
meg José és Marion rég kialakult együttesét, akkor a kutya most valószí-
nűleg Wolkenbergné karján szenderegne. Visszasietett a perronra, ahol 
már a nevét kiabálták: 

— Madame BánáthI Madame Bánátht.. . 
A maneken azt hitte, hogy talán az útimarsall reklamálja, de kiderült, 

hogy egy cseresznyepiros, egyenruhás, aranyzsinóros boy keresi, egy óriási 
csokor La France rózsával. A figyelmes José nem feledkezett meg róla, 
A malomkeréknyi csokor szintén odakerült a karjára, a derék Csuli mellé, 
aki a bódító szagra izgatottan szimatolni kezdett ripacsos, fekete orrával, 
majd óvatosan belecsípett az egyik húsos rózsasziromba. 

— Zabálj csak! — biztatta Vica. — Ez lesz Pestig minden táplálékod! 
Mert a megmaradt egy frank harminc centimet is oda kellett adni a 

küldöncnek. Ez, persze, nem volt valami fejedelmi borravaló, de külföldi 
utasnál, aki ilyenkor már megszabadulni igyekszik a francia pénztől, meg 
lehet érteni. Vica beszállt a második osztályra és megkereste a helyét. 
A csokrot letette az ülésre és elindult Mariont megnézni. Ahogy áthaladt 
a harmadik osztályon, a Párkák éppen uzsonnáztak. Hazai szalámit ettek. 
A héját kegyesen felajánlották Csulinak. »Egyikünk táplálkozási gondjai 
már megoldódtak«, gondolta a maneken és ettől fölvidámult egy kicsit. 
Aztán mozgásba jött a vonat. Vitte Vicát az élet új, küzdelmes és kalan-
dos fejezetei elé. 

(Folytatjuk.) 
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Vígjáték 3 felvonásban. 
Irta: Zágon István. 

À darab előadási Jogra kizárólag dr. Marton 
Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV.. 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedély nélküli 
előadást szigorúan bünteti az l e n . évi LIV. t.-c. 
Copyright 1937 by dr. Alexander Marton, Budaipest. 
Szinrekerült a NEMZETI SZÍNHÁZBAN (először 

isafi október 4-èn) a következő főszereplőikkel: 
Anna " Töké« Anna 
Sándor Uray Tivadar 
Mama Viiváry Mariska 
Marinka Szörényi flva 
Teri Bsrky Lili 
Gyurka Jávor Pál 
Rendező Gázon Gyula 

E L S Ő F E L V O N Á S 
ELSÓ KÉP. 

(Szín : a beépítés alatt álló forgószínpad. Jobb-
éi bal• hátul, »V« alakban a két, már beépített 
díszlet háta, míg elől most épül a harmadik dísz-
let : egy műterem. Pár pillanatig csak ez a munka 
folyik, majd a rendező és a díszlettervező jönnek 

előre jobbhátulról egy kulissza mögül.) 
Rendező t Na, meg lesz ez a hátfal? 
Tervező » Meg. Most Javítják, öt perc 

múlva Itt vau. 
Súgónő (hozzálép): Rendező úr, kérem . . . 
Rendező : Hagyjon békiben. (Tervezőhöz.) 

És a hetedik kép? 
Tervező t Ne haragudj, annak a díszlete majd 

csak holnapra... 
Rendezőt Holnapra? Feri, hát megőrültél? 

Holnap? Amikor holnaputánra már Itt lesz az 
egész délutáni sajtó . . . 

Tervező: Na de hát miért lesz itt? Nem 
elég, ha majd a nyilvános főpróbán . . . (Rákiált 
a SiigónŐre.) Mit akar kérem? 

Súgónő t Jelenteni a rendező úrnak, hogy 
én nem vállalom a felelősséget. 

Rendező : Miért? 
Súgónő : A súgásért. Én jelentettem tegnap 

az ügyelő úrnak, hogy amíg az az egér el nincs 
intézve • • « 

Rendező: Miféle egér? 
Súgónő : Nagy szürke egér, kérem, ott sza-

ladgál a lábam alatt, tessék elképzelni a hely-
zetemet odalenn a súgólyukban, én oda le nem 
megyek többet, ha . . . 

Tervező : Egér a súgólyukban? 

Sendező (nagyot kiált): Ügyelő I 

gyelő : (balfelől ugrik a színre) : Igenis. 
Sendező: Ml van azzal az egérrel?* 

gyelő : Nem tudjuk megfogatni kérem, 
mert a macska nem akar begyönni a színpadra. 

Rendező : Hogy hogy nem akar? 
Ügyelő : Ugy, hogy Bogáti művésznő bor-

zasztóan megverte tegnap, amikor megette a 
kanárit. 

Rendező : A kanárit? A negyedik képből? 
És most nincs is kanári? 

Tőkés Anna ás Jávor Pál' 
(Foto Vajda' M. Pál) 

Ügyelő : Hát ma nem lesz, rendező úr, 
kérem, de holnapra . . . 

Rendező : Ez is holnapra ! Hát hogy az a 
magasságos ég rogyjon magukra. Menjen, 
mondja meg a kellékesnek, hogy ha egy félórán 
belül nincä itt egy másik kanári és egy . . . (Hir-
telen arrábtolja a Súgónőt, aki a továbbiak alatt 
kimegy a színről az Ügyelővel együtt.) H é ! Te 
Bogáti ! Mondd csak : mióta versz te macs-
kákat? 

Elza (belép a színpadra. Gömbölyded naivácska, 
aki egy termetes, sárgahajú amazon kíséretében 
érkezett. Ijedten fogja össze a köpönyegét) : N e m 
én, rendező úr kérem I 

Rendező: Hát ki? 
Elza (elsírja magát, az amazonra mutat) : 

A mamám 1 
Rendező (az amazonhoz, ellenségesen) : Szó-

val már megint a nagyságos asszony . . . 
Bogátiné : Igen, rendező úr, kérem, mert 

amikor megláttam azt a szegény kis kanárit . . . 
Rendező : De miért látta meg, kérem? 

Milyen alkalommal? Nincs tudomása arról, 
hogy a próbákon a színház tagjain kívül senki-
nek nincs joga megjelenni és . . . (Hirtelen el-
akad a torkán a szó, mert ránézett Elzára.) Mi? 
Te 1 Gyere csak ide I Mi van terajtad? 

Elza (még jobban összefogja a köpönyegét) : 
Tennlszruha 1 

Rendező : Hát mondd, te szerencsétlen, 
hogy jutott eszedbe . . . 

Bogátiné : Ez van neki előírva, kérem. 
Fiatal vidéki úrilány tenniszruhában jön. 

Rendező: Ebben? Ez tennisz? Ez ruha? 
Ez a vidéki úrilány? 

Elza (sir) : Én nem tudom, rendező úr, ké-
rem, én . . . 

Bogátiné : Ne bőgj 1 Én mondtam neki, ren-
dező úr. Gondoltam : az a szerep úgyis olyan 
kicsi, hát akkor legalább valami édes kis ruha . . . 
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Rendező (egyre emelkedő hangon) : Hál most 
már aztán elég! Nagyságot asszony én úri-
ember vagyok, nyugodt ember vagyok, de ha 
énnekem mégegyszer bele tetszik beszélni a 
színház ügyeibe . . . 

Bogátlné (paprikásan, a közben belépő Duci 
teli) : Jó ! Rendben van, kérem ! JNem beszé-
lek ! De akkor más se beszéljen ! És ha énne-
kem nem lehet begyönnl a próbára, akkor más 
se gyöjjön be . . . 

Duet (Uesen, de finoman) : Engem méltóz-
tatik? 

Bogátlné (ugyanígy) : En nem emiitettem 
neveket, kérem. De amit nem szabad a Bogát! 
Elza anvjának, azt miért szabad a Balogh Anna 
barátnőjének? (Ducira mutat.) 

Duel t Bocsánatot kérek . . . 
Bogátlné t En kérek bocsánatot ! Az én lá-

nyom negyedik éve van ennél a színháznál, ren-
delő úr, a Balogh Anna csak most Jött ide, öt 
hónapja sincs. . . 

Duel t Nézze, nagyságos asszony... 
Bogátlné t Tudom, nagyságos asszony . . . 
Duci t Bocsánat, nagyságos asszony . . . 
Bogátlnét Jó, nagyságos asszony. 
Rendező (nagyot kiált): Ügyelői (Erre a 

csatakiáltátra a kit ellen fii ösztönösen egymáshoz 
húzódik.) 

ü g y e l ő (ugyanekkor bedugja a fejit balelől) : 
Igenis. 

Rendezőt Jelentse az Igazgató úrnak, hogy 
hazamentem. 

Angyal (a tempó főn fobbhátulról) : Hová 
mentéi te? 

Rendező (mialatt az ügyelő feje eltűnik) : Haza, 
direktor úr, kérlek. Én nem bírom ezt Idegek-
kel. És ha itt nem történik valami intézkedés, 
hogy a próbák alatt ne Jöhessen be ide senki. . . 

Bogátlné s De hiszen még nincs is próba ! 
Duót t És én igazán csak egy pillanatra jöt-

tem a barátnőmhöz, Balogh Anna művész-
nőhöz . . . 

Rendező t Hát akkor tessék talán megvárni 
az öltözőlében. 

Duel t Jó ! 
Angyal (mialatt Duci jobbra siet) : Hogyhogy 

megvárni? Még nincs itt? 
Rendező t A szabónőnél van. Nem lett kész 

a ruhája. (Epésen.) Majd holnapra ! Apropó, 
ruha ? Bogáti ! Felmégy a főszabónőhöz . . . 

Elzát Koncsek nénihez? 
Rendező t Igen, kérsz tőle egy fehér ingblúzt 

fehér szoknyával... 
Bogátlné t Nem lehetne legalább ezt a kis 

nadrágot... 
Rendező (rákiált) : N e m ! (Anayalhoz) : H á t 

szavamra mondom, vannak pillanatok, ami-
kor megértem azt a Dugovics Tituszt. Mert ha 
én ezt a Bogátinét magammal ránthatnám 
egy sáncárokba.. 

Angyal t Na és különben? 
Rende lező t Semmi bai. El ne kiabáljam : azt 

hiszem, olyan sikerünk lesz . . . Van valami 
érdeklődés? 

ö R o n 
AZ EMBER ELETE. 
HA RENDES AZ EMES2TESE 

Angyal (aprópénzt csörget a nadrágzsebében): 
Nem ölik egymást az emberek a pénztár előtt. 

Rendező i Azt nem ls lehet kívánni. UJ, isme-
retlen színésznő, főszerepben . . . De lefogadom 
akármibe, hogy a főpróba után . . . 

Angyal t Na ugye? Mondtam, hogy nem kell 
kétségbeesni. 

Rendezői KI esett kétségbe? (A balról be-
lépő Annához.) Mi, Balogh? Gyere csak ide, 
Anna. Mit mondtam én neked az első emlék-
próba után? 

Anna (hálát mosollyal) : Hát sok mindent. 
Rendező t Mondtam, hogy vigyázz, mert 

ebben a szerepben egyszerre kiugorhatsz? 
Anna t Úgyse hittem. 
Rendező t Na és most? 
Anna » Nem tudom, mindenki olyan kedves 

hozzám. Még Koncsek néni ls azt mondta teg-
nap, hogy az öreg nő véres könnyeket fog sírni, 
amiért ezt a szerepet visszadobta. 

Angyalt Nana, fiam. Nem szeretem ezt a 
hangot. Az nem öreg nő, annak van rendes neve. 

Anna t Na Igen. Hát hogy egyszóval Kon-
csek néni szerint a Tószögi művésznőnek nagyon 
fáini fog, hogy erről a szerepről hirtelen közbe-
jött rekedtsége miatt legnagyobb sajnálatára 
le kellett mondania. — Most Jó? 

Angyal (elmosolyodik): Majom. (Megvere-
geti Anna arcát, aztán a karórájára néz.) Fél -
tizenegy. Mért nem kezdünk? 

Rendező t Csak ezt a hátfalat várjuk. (Lárma) 
Ügyelő ! 

Bogátlné (kívül) : Engedelmet kérek, az én 
lányom se Jött, nem tudom honnan, és én 
megfogom mutatni, nagyságos asszonyom. 

Elza (kivai) : Mama kérlek, ne csinálj bot-
rányt. 

Duci (kivül) : Anna Játssza a főszerepet, 
neki dukál a primadonna öltözője. Én is 
megmutatom a nagyságos asszonynak. 

Ügyelő (akinek balfelé kiáltottak, most, az 
egyszer jobbról lép a színpadra). 

Rendezőt Mi az odakinn? 
ügyelői A Bogáti művésznő mamája meg 

a Balogh művésznő barátnője . . . 
Rendezőt Már megint? 
Ügyelő t Igen. Az öltőző miatt. 
Angyal t Miféle öltöző? 
Ügyelő i Az öreg nő . . , illetőleg a Tószögi 

művésznő öltözője, ami most üres és a Bogátiné 
nagyságos asszony a lányának akarja, a Balogh-
művésznő barátnője meg a Balogh művésznő-
nek, egyszóval mindakettő igényt tart rá . . . 

Rendező (dühödten): Igényt? Ugy? Hát 
majd adok én nekik igényt ! (Elrohan jobbra.) 

Angyal (megfonja a Rendező után induló 
Anna karját) : Hová mégy? 

Annát Oda. Nem akarom, hogy a barát-
nőm most énmiattam . . . 

Angyalt Hagyd csak. Nem olyan ijedős 
fiú a te barátnőd. Régebben színházi barátnő 
az, mint amióta te színésznő vagy. 

Anna t Hogyhogy? 
Angyal i Ugy, hogy ez a mániája. Színész-

nőkkel barátkozni. Valahány új színésznő 
Pesten csak felmerül, arra ő mindre rögtön 
ráakaszkodik. Pláne drámai szendékre. Szen-
dében direkt specialista. (Az Ügyelőhöz, aki 
ezek alatt rendkívüli tisztelettel bár, de közelebb 
lépett.) N a ml az? 

ügyelő t Bocsánat, direktor úr . . . a művész-
nőnek hozták ezt a névjegyet... 

Anna (átveszi, futólag olvassa, közben) : Na-
hát . . . jaj Istenem, ez . . . teljesen ki van 
zárva.. . 

Angyal t Mi? 



Anna (parányi tavarral mutatja a névjegyet) : 
Egy kis unokahúgom. Vidéki lány, most 
Jött fel Pestre és a nénikémnél lakik. Azt hi-
szem : Ismerni tetszik a Teri nénit . . . 

Angyal (izgalmas emlékezéssel) : A T e r i . . . 
hogy ismerem-e? ! Kérdezd csak meg egyszer 
tőle, hogy ezelőtt huszonkét esztendővel Te-
mesváron . . . na mindegy. . . . miről van szó? 

Anna t A Teri néni azt akarná . . . 
Angyal t Meg kell tenni. Amit egy olyan 

angyal akar,. . 
Anna (mosolyog) : Igen ám, de ő azt szeretné, 

hogy. . . ez a Kislány még soha nem látott 
forgószínpadot é s . . . 

Angyalt Megmutatni? Hogyne! (Ügyelő-
höz.) Rendben van, be lehet vezetni t 

Anna (mialalí az ügyeli elmegy) : Na de . . . 
nem lesz ebből valami baj? O mégis csak 
idegen itt és a rendező úr úgy intézkedett... 

Angyal t Elhiszem. De tanuld meg, édes 
fiam, hogy ebben a házban... (Finoman.) 
. . . nemcsak a rendező úr intézkedik. (Meg-
paskolja Anna arcát, ügyelővel beszél s el vele.) 

Sugónő (nagy könyvvel a hóna alaii lépett 
a színre, utánanéz) : Na igen. Hisz éppen ez 
a baj. 

Anna (meglepetten fordul oda) : Mi? 
Sugónő t Hogy ahányan vannak, annyi-

félékén intézkednek. A rendező úr, a direktor, 
a báró.. . 

Anna t A báró? 
Sugónő » Hát mit tetszik gondolni : mi 

tartja ezt a színházat? Az igazgató esze, vagy 
a báró pénze? És azt tetszik hinni, hoay az 
öreg nő meg merné csinálni ezeket a mókuso-
kat, hogyha nem lenne ott a báró, ak i . . . 

Anna (kényelmetlenül) : Nézze, sugicám, 
én nem szeretem ezeket a . . . 

Sugónő I Jó, Jó, művésznő. De majd jusson 
eszébe, hogy én idejekorán figyelmeztettem. 

Anna (meghökken) : Mire? 
Sugónő (titokzatosan) : Tegnap benn voltak 

a próbán. 
Annát Kik? 
Sugónő t Az öreg nő, meg a báró. Ott ültek 

a bal hetes páholyban. A negyedik kép elején 
jöttek és a telefonjelenet után elmentek. 

Anna (idegesen) : Annyira . . . nem tetszet-
tem nekik? 

Sugónő t Én Inkább attól félek, hogy annyira 
tetszett. Hát azért mondom. Jó lesz vigyázni. 
Mert ahogy én az öreg nőt ismerem... 

I. Munkás (háttal jön és II. Munkással egy 
Verzetz-et hoz). Hoóp ! 

Sugónő (a Versetz elől Annával együtt balra 
hátrál és eltűnik egy kulissza mögött). 

Anna (ugyanekkor nekihátrál a belépő Maris-
kának és Gyurkának, majd bocsánatkérőleg 
fordul feléjük) : Jaj, bocsánat... 

Gyurka « Semmi bal kérem . . . (Aztán 
Anna meglepett tekintetére, kicsit zavartan.) 
Mariska, izé . . . legyen szíves... mutasson 
be . . . 

Mariska (közben a színpadot bámulta, most 
hirtelen feleszmél) : Ja igen . . . engedd meg : 
Cseh Gyurka... Nem haragszol, hogy őt is 
behoztam a színpadra . . . Gondoltam : ő se 
látott még Ilyesmit soha . . . 

Anna (csakhogy éppen mondjon valamit) : 
Szintén . . . vidéki? 

II. Munkás (közben megfordult az égre festett 
tájat ábrázoló Verielz-el, amelyet eredetileg hát-
tal hoztak be) : Hooóp ! 

Anna (Mariskával és Guurkávat együtt jobb 
előre hátrál a munkások elől, akik a továbbiak 
alatt felállítják és lefúrják a díszletet, két létra 

3 nap alatt 

* * 

m i t e s s z e r e k 

kitágult pórusok 

e l t ű n n e k ! 
A fehér, nem zsíró» Tokaion krém 

frii« krémhabot 4» praedlgerált olíva-
olajat tartalmaz. Ezek az anyagok be-
hatolnak a pórusokba és szinte ikiha-
láseszák a mélyenfekvő tisztátalanság«-
kat, fekete pontocskákat, amelyeket 
szappan és viz nem tudna kioldani. A 
fehér Tokaion krém többi értékes alkat-
része táplálja és meglfjítja a bőrt, ki-
oldja a mitesszereket, megszűkíti a ki-
tágult pórusokat és még a sötét, durva 
arcbőrt is három nap alatt fehérré, 
üdévé és bársonyossá varázsolja, 50 éves 
nők is elérhetik azt a friss és bájos arc-
bőrt, melyre minden fiatal lány büszke 
lehetne. Visszakapja pénzét, ha az uta-
sítás szerinti használat nem hozná meg 
a joggal várható eredményt, 

ma 



mögött, amelyeken át egy palló van fektetve. 
Anna, mosolyogva) : Kicsit. . . mozgalmas 
itt a világ, nem? 

Mariska : De őrült érdekes. Ajjaj, egész 
más, mint a mi színpadunk, mi, Gyurka? 
Mert azért nekünk is van ám színpadunk, oda-
haza, Alsóeleméren. 

Anna s Persze. Te vagy az alsóeleméri 
primadonna. 

Mariska: Na igazán, ne heccülj, bizonyisten, 
mindenki azt mondja : olyan tehetséges va-
gyok . . . (Gyurkára, látható szerelemmel.) . . . és 

Anna î Á, szintén műkedvelő? 
Gyurka (szégyellősen) : Hát micsináljak? 

Engem is berángattak. Be hát! Mindennap 
hét kilométert lovagolok azért a nyomorék 
próbáért.,. 

Mariska: ő ugyanis nem Eleméren lakik, 
hanem Antalmajorban, ott intéző az Antalffy-
Bohreréknál. 

Gyurka: Onnan járok be, pedig, ha nem 
tetszik megsértődni*... nem SOK értelmit 
látom én ennek . . . 

Anna : A mű kedvelésnek? 
Gyurka : ÁJ, az egész komédlázásnak. Nem 

felnőtt embernek való ez, kérem. (A zsinór-
padlásról hirtelen egy csillárt eresztenek le.) 

Anna (hirtelen elrántja az útból) : Vigyázzon 1 
(Baloldalra húzza, Mariskával együtt.) 

Rendező ( Angyallal jön jobbról) : Halló, 
Schulteisz 1 

Hang (a magasból) : Igen t 
Rendező : A hátteret bevilágítani ! 
Hang : Igenis 1 
Rendező : Hadd lássam 1 (A következő pil-

lanatban ragyogó világítás árad a háttérre, úgy, 
hogy a műterem valóban igen hangulatos, szép 
képet ad.) 

Angyal : Na, de nem lesz baj így a hóval? 
Rendező: Weisz, ejtse le a havat 1 (Gyö-

nyörű lassú hóesés.) 
Anna (mialatt Rendező és Angyal a szin háta 

felé indulnak és eltűnnek az egyik kulissza mö-
gött) : Na ugye. Hát nem szép ez? 

Mariska : Gyönyörű. 
Anna (Gyurkához) : Nem igazi napfény ez? 

Nem igazi hó? 
Gyurka: Amit egy létrárul ejt le egy igazi 

Weisz. 
Anna: Itt, a színpadon. De amikor ott ül 

a nézőtéren, a többiek között.. . 
Gyurka: Akkor még furcsábban érzem magam. 

Akkor olyan nekem egyszerre minden, mint a 
legtisztább bolondokháza. Mert, hogy akad-
jon egy csomó rendes, épeszű ember, akinek az 
előbb még semmi baja se volt, de abban a szem-
Elllantásban, amikor felhúzzák a függönyt, 

elebámul egy szobába, aminek legjobb eset-
ben három fala van, de esetleg csak kettő . . . 
Hogy elhigyjék énrólam, hogy mostan én nem a 
Cseh Gyurka vagyok, Antalmajorból, hanem az 
Ikszumpikszum gróf vagyok Párisból — hát 
nem olyan ez, tisztára, mint amikor a kisgyerek-
nek mesét mondanak a vasorrú bábáról, aztán 
fél tőle, mert hiába tudja, hogy nincs, mégiscsak 
elhiszi, hogy van? Igaz? (A hóesés megszűnik.) 

Mariska (mérgesen) : Nem igaz. És ha tudtam 
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volna, hogy ilyen bolondokat fog összebe-
szélni . . . Menjen innen 1 

Gyurka (vigyorogva) : Hova? 
Mariska : Bánomlsén : vissza a tenyész-

vásárra. (Annához.) Mert arra Jött föl, három 
napra. Ma este utazik vissza a velencei gyorssal. 

Anna: Ugyani Az megáll Eleméren? 
Gyurka : Ha van leszálló utas. Feltételes 

megállóhely. 
Anna (Mariskához) : És te meddig maradsz? 
Mariska: Nincs kizárva, hogy énls csak ma 

estig, sajnos, mert a Teri néni sürgönyt kapott 
és el kell neki utazni Jugoszláviába, valami 
örökségi tárgyalásra; azért is ment most fel 
ide a szomszédba, a doktorhoz, hogy elutaz-
hat-e, mert az utóbbi időben olyan furcsa kis 
szédüléseket érez és . . . 

Anna (közben meglátta a bal elöl belépő Sán-
dort, aki egu újsággal a kezében jelentősen int 
neki oda) : Pardon, egy pillanatra. Itt a cikk, 
Sándor? 

Sándor: Itt? 
Gyurka (mialatt a szin baloldalán Anna egy 

Sándor által mutatott újságcikkbe mélyed) : 
Ki ez? 

Mariska : Ne kiabáljon 1 Ez Hódy Sándor, 
a híres Hódy, aki azokat a nagy külpolitikai 
vezércikkeket vagy micsodákat frja az Ellen-
zéknek. Az Anna vőlegénye, 

Gyurka (ránéz a szép, férfias, de komor tekintetű 
Sándorra) : Nahát, ahhoz képest barátsá-
gosabb arcot ls vághatna. 

Világosító (be, kandallóhoz). 
Mariska: Erre ml van? 
Világosító : A könyvtárszoba. A második kép. 
Mariska : Szabad megnézni? (El Gyurkávat.) 
Anna (Sándorhoz) : Jó a cikk ! 
Sándor: A / Ez se úgy jött le, ahogy akartam. 
Anna: Mért? Én nagyon meg vagyok vele 

elégedve. Többet igazán nem írhatnak egy új 
színésznőről, premier előtt... 

Sándor : Az én kedvemért, a saját lapomban? 
Amikor tudják, hogy abban a pillanatban mehe-
tek át akármelyik jobboldali laphoz, dupla fize-
téssel... x 

Anna (mosolyog) : Úgyse megy... 
Sándor : Nem hát. Mert őrült vagyok. Kö-

tözni való bolond. Én csak ott érzem fol magam, 
ahol rosszul bánnak velem. 

Anna: Köszönöm. Hogy aludt? 
Sándor (sötéten) : Ugratjuk egymást? 
Anna: Mért? Én csak érdeklődöm.... 
Sándor : Hogy aludtam ! Azok után, hogy 

ott ültem egy budai kiskocsmában, maga mel-
lett, tíz centiméterre, néha még annyira se, 
éjfélig... 

Anna (elfordul) : Elég butaság volt. Ma alig 
tudtam felkelni. 

Sándor: Én meg lefeküdni nem tudtam. 
Anna: Sándor, mindig ezen a hangon... 
Sándor > Csak magától függ, hogy meddig. 
Anna: Épp ma reggel beszéltem az ügyvé-

demmel... 
Sándor: Ügyvéd! Ml közöm az ügyvédjé-

hez, a válópöréhez... 
Anna (haragosan) : Kérem ! Ha úgy érzi, 

hogy nincs köze... 
Sándor: Nincs! Hát mondja, nem a leg-

nagyobb őrület, hogy egy színésznő, egy asz-
szony, egy Ilyen ragyogó, remek Istenterem-
tése, mint maga, Anna, egy bírói végzésre kell, 
hogy várjon... 

Anna: Sándor... 
Sándor : Hofey ne merjen élni, egyetlen sza-

bad lélegzetet se venni addig, amíg egy begyö-
pösödött fejű ügyvéd a kezébe nem nyom egy 
bélyeges papirost... 



Anna t Sándor ] 
Sándor: Több, mint egy fél esztendeje várok.. 
Rendező (felmerül jobbról) : Ügyelő ! 
Anna : Kezdünk? 
Rendező s Rögtön. (Ügyelőhöz.) Csengesse 

meg az első felvonást. (Annához.) Te meg, 
amíg lejönnek, gyere, csináld azt a telefonjele-
netet, ki akarom próbálni a világítást, (Fel-
szól.) Hallja, Schulteisz? Ötödik kép közepe, 
— ájulástól kezdve sötétedik, el ne rontsa, mint 
tegnap, mert szétverem a fejét! (Hosszú, több-
hangú csengetés.) 

Anna (Sándorhoz) : Menjen le a nézőtérre, 
nézze meg. 

Sándor (dörmögve) : Nézőtérre... 
(Ezzel egyidejűleg I. és II. munkás elfordítják 
a színpadot, a műteremdiszlei helyét elfoglalja egy 
könyvtárszoba, közben hátul felmegy a függöny. 
Most látni, hogy a nézőtér a kulisszák háta mögött 
van, szemben a közönséggel. Mély, magas hátfal, 
amely egy nagy színház impresszióját kell, hogy 
keltse. A forduló színpaddal együtt Gyurka és 
Mariska is befordulnak a színre.) 

MÁSODIK KÉP 
(Könyvtárszobadíszlet. Emeletes könyvespolc, 
körbefutó párkánnyal. Jobboldalt csúsztatható 
létra, melyen a párkányra lehet jutni. Bútorzat 

rendezés szerint.) 
Mariska (mikor a díszlet beáll, Gyurkához) : 

Hát mit szól ? Kézzel forgatják ! 
Gyurka (közömbösen) : Mit? 
Mariska : A színpadot. Azt hittem : vil-

lanyra jár, mint a ringlspll. De csak egy vas-
rúddal forgatják, kézzel. 

Gyurka : Mint a verklit. 
Angyal, Tert, Hadházy (be). 
Angyal : Ez itt a második kép, már bedí-

szít VC Î 
Hadházy t Órriási t 
Angyal (csendet int) : Próba ! t 
Teri : Ne kommandlrozzon, öreg Hadházy 

ezredes, nincs a rajcsulban ! 
Hadházy : Színpadon mindenesetre először 

vagyok életemben. 
Mariska (hirtelen megragadja a Gyurka kar-

ját. Hangosan) : Teri néni t (Az Angyal és 
Hadházy ezredes kíséretében érkező Teri felé 
szalad.) 

Teri (nagyon elegáns, örökfiatal mozgású és 
viselkedésű úridáma. Mosolygó ijedtséggel emeli 
fel a lorgnonját) : Psszt ! 

Mariska (súgva) ; Tessék? 
Teri (fojtott hangon): A próba! 
Angyal (jóakaratú mosollyal) : Nem olyan 

veszélyes. Még csak egy kis előmelegítés. Vi-
szem magukat a társalgóba, mert itt komoly 
munka kezdődik és akkor úgyse maradhat a 
színpadon senki. (Megfogja Teri kezét.) Még a 
legszívesebben látott vendég se. (Kezet csókol.) 

Teri (mosolyog) : Nana, vén ember ! Mit 
akar tőlem? 

Angyal t Csak amit fiatalkoromban akartam' 
Teri s Vigyázzon, mert megkapja! 
Mariska : Igaz ! Mit mondott a doktor? 
Teri : Semmi baj. Estére utazunk a velencei 

gyorssal. 
Mariska: A velencei... (Boldogan rohan át 

jobbra, közben.) Hallja, Gyurka? Ml is ma me-
gyünk a velencei gyorssal... 

Angyal (mosolyog) : Szerelem? 
Teri (mialatt Gyurkáék eltűnnek egy kulissza 

mögött) : Mit tudom én? Nem értek én az 
olyasmihez ! Mi, Hadházy? 

Hadházy: Hát most kivel kacérkodik? Az 
igazgató úrral vagy énvelem? 

Teri: Magával, édes lelkem?? Tudja mit? 

Szépség-kulcs... 
Mi teszi 

a Francia nőket 
olyan 

bájosakká? 

Bájos hölgyek nagy sikereket arat-
nak mindenütt a világon. Szépségük 
legújabb kulcsa egy leheletszerű arc-
píuder, mely tízszer olyan finom, mint 
amilyet régen C3ak elképzelni is tud-
tak. Uj gyártási eljárással, igen erős 
léghuzatban nagy gyorsasággal forgatva 
készül; ez teszi annyira könnyűvé, hogy 
egész leheletszerűen terjed el az arcon, 
amelyet láthatatlan szépségtakaróval 
von be. Természetesnek látszó szép arc-
bőrt eredményez és egészen, más, mint a 
régi nehéz púderek, melyek csak »mes-
tersége»« szépséget biztosítottak. A fen-
tebbi módon készült leheletszerű Toka-
Ion púder krémhabot is tartalmaz, 
amelynek közrehatása folytán a Toka-
ion púder egész napon át Js megmarad 
az arcon. Szél, eső, táncközbeni izzadás 
nem rontja azt a bájt, melyet a Tokaion 
púder a teintnek biztosít. Próbálja ki 
ön is ezt a szépségtitkot: a leheletszerű 
Tokaion pudert. 
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Ha maid az én premléremre foglaltatja le a 
színházban az első két sort . . . 

Hadházy (zavart izgalommal) : Bocsánat, 
méltóságos asszonyom, én . . . nem foglal-
tattam le, de az urak a tiszti kaszinóból any-
nyira . . . érdeklődtek a Balogh művésznő 
iránt. . . 

Teri ; Jó I Hát, ha majd egyszer énirántam 
érdeklődnek . . . (Hirtelen, Angyalhoz.) Mondja 
csak : nincs véletlenül szüksége « színházá-
ban egy eddig még kl nem próbált, de bor-
zasztóan tehetséges... 

Angynl : Naivára? 
Teri i Naiva? Édes, öreg barátom, csak 

az Úristen a megmondhatója, hogy én aztán 
igazán minden voltam életemben, csak éppen 
naiva nem voltam. (Kívül Anna hangja, aki 
a telefónjelenetet próbálja. Teri, Hadházi és 
Angyal kíváncsian mennek a bal kuliszához. Ott 
Hadházi elragadtatásában nagyot kiált : Óriási ! 
— mire Angyal mindkettőinket kiviszi a szín-
ről balra. Egy pillanattal később Anna és Sán-
dor a színre lépnek jobbról.) 

Anna : Legalább annyit, mondjon : hogy 
csináltam, a telefonjelenetet? 

Sándor: Jól! 
Anna : Szóval rosszul t 
Sándor Azt egy sr.óval se állítottam. Csak 

amit én mindig mondok : nem tudom magá-
nak elhinni. Aminek Innen belülről kellene 
Jönni : az igazság, a hús, a vér, hogy »na, 
most végem, elvesztettem a fejemet, azt 
csinálhatja velem az a fiú, amit akar« 
— ar nincs, mert aki a magánéletében Ilyen 
embertelenül érzéktelen tud maradni, mint 
maga, Ilyen dermesztően józan, abban vagy 
egy szikrája sincs az igazi tűznek... 

Anna : Vagy már egyszer rettenetesen meg-
égette magát. 

Sándor : Velem? 
Anna t A szerelemmel. Hát nem tudja 

megérteni, hogy az a két esztendő, az uram-
mal . . . 

Sándor : Az nem volt szerelem. Tudja 
mi volt? Csak kíváncsiság. Egy buta, éret-
len kislány tapogatódzása, ami éppen kapóra 
Jött egy hírhedt asszonyrablónak . . . 

Annn (hirtelen) : Mért? Maga nem az? 
Sándor i Én se vagyok szent. De ha valakit 

szeretek . . . 
Anna: Honnan tudjam? 
Sándor ; Nem érzi? 
Anno (ránéz) : Nem. 
Sándort Mit csináljak? Ml kell? 
Anna : Mit tudom én? 
Sándor : Hát majd én megmondom. Az kell, 

ami van. Hogy ne tudjak enni, aludni, dol-
gozni, hogy énrajtam verhessen végig mind-
azért, amit az a másik csinált,,. 

Anna (indulatosan) : Na, most már aztán 
elég! 

Sándor : Magának csak most? Nekem már 
régen ! (A fejébe vágja a kalapját, elrohan.) 

Angyal (Sándor elrohanásának pillanatában 
tűnik fel a színen),: Mi az? Már megint ösz-
sze vesztetek? 

Anna (keserűn) : Á ! 
Angyal t Hát hallod-e, ha nekem magadra 

haragítod ezt az embert, premier előtt... 
(Anna mozdulatára.) Ne legyints, fiam, mert 
ezt nem lehet egy legyintéssel elintézni. Ez 
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az ember jelenti neked az egész baloldali saj-
tó jóindulatát... 

Anna (hirtelen, őszintén) : Mondja, nagyon 
rossz leszek? 

Angyal t Tündér leszel. Hát hányszor 
mondjam még? 

Annát Nem tudom. Én nem látom, nem 
érzem... (Lázban.) Nem lehetne ma beül-
tetni egypár embert? (Az e pillanatban balról 
belépő Réczeyhez.) A doktor ! O éppen jó 
lenne, Réczeykém ! Maga elvégre színházi 
orvos. Récuskám, ha oeülne a nézőtérre, 
az én kedvemért, csak egy félórára. 

Angyal (mialatt Réezey kezet csókol Annának) : 
Ne beszélj butaságokat, Eredj, igyál egy jó 
pohár dupla konyakot, kínáld meg a vendé-
geidet... 

Anna (riadtan) : Jesszus, a vendégeim t 
Hát mit szól: egész elfelejtettem, tisztára 
őrült vagyok én is ! 

Angyal (mialatt Anna elrohan jobbra, moso-
lyogva) : őrült, de tehetséges ! 

Réezey (csendes mosollyal) : Nekem mondod? 
Angyal t Mért? Te láttad már? 
Réezey J Nem én. De bizonyos Jelek arra 

vallanak. Ma reggel rámtelefonált az öreg nő. 
Angyal t És? 
Réezey : Megvizsgáltam. Jobban van. Eset-

leg fel is tudna lépni... (Leül.) 
Angyalt Ugy érted, hogy... ebben a sze-

repben? 
Réezey i Nekem Igazán mindegy, hogy 

milyen szerepben, én orvos vagyok, öregem. 
Színházi orvos. Én megvizsgáltam az öreg 
nőt a múltkor is, amikor azt kellett megállapí-
tani, hogy nem tud fellépni és... 

Angyalt Most fel tud, ml? Most egyszerre ! 
Mert érzi, hogy baj van ! Hogy most végre-
valahára felmerült a láthatáron egy ilyen 
remek, fiatal tehetség, akivel egvlk napról 
a másikra be fogom tudni bizonyítani, hogy 
nem csak a Nagy Tószögi van a világon és aki 
lefogadom, hogy be fogja Ide csalni ugyanazt 
a publikumot... 

Réezey: Amit be se kell csalni, mert magától 
is bejön abban a pillanatban, araikor a Balogh 
Anna neve helyett az öreg nőét nyomatod 
a szín lapra. 

Angyalt Igen? Hát vedd tudomásul, hogy 
nem nyomatom. Érted? Semmi körülmények 
között és most már csak azért se. Majd meg-
mutatom én... 

Réezey (mosolyog) : Nekem? 
Angyal: Az öreg nőnek és annak a... 
Ügyelő (lihegve lep a színpadra) : Direktor 

úr... a telefonhoz... 
Angyel : Kl az? 
Ügyelő (határtalan tisztelettel) : A báró úr... 
Angyal (megrendül) : A . . . (Felszegi a fejét 

Réczeyhez.) Nem megyek ! (Ügyelőhöz.) Mondja 
meg a báró úrnak, hogy lenn ülök a nézőtéren 
és. . . (Meggondolja magát, de még mindig har-
ciasan.) Különben tudja mit? Ne mondjon 
semmit ! Megyek ! 

Réezey (kaján mosollyal) : Mégy? 
Angyal (kevésbbé határozottan): Megyek,,. 

(Elsiet balra.) 
Rendező (aki Angyal eltűnése előtt egy pilla-

nattal lépett a színre, utánaszól) : Direktor úr... 
Réezey (megfogja a karjál) : Hagyd csak. A 

telefonhoz hívják. 
Rendező (ingerülten) : A telefonhoz ! Hát 

most mondd, ő lármázik velem, hogy kérd-
ünk és amikor végre el tudnám kezdeni... (Hír-
elen reflektorfény vakítja el, felkiált a maaasba.) 
...Schulteisz, az Isten verje meg, mit Játszik 
azzal a világítással? 
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H a n g (a magasból, mialatt a fény kialszik) : 
Csak ki akartam próbálni... 

Rendező : Most? Bele a szemembe? (A hozzá-
lépő Annához, akt megfogja a karfát.) Mit 
akarsz? 

A n n a (aki kevéssel a rendező bejövetele után 
lépett a színre Terivel, Gyurkával, Hadházyval és 
Mariskával, a könyvtárra mutat) : I l yen kes-
keny lesz ez a párkány? El fogok én ezen férni? 

Mariska (meghökken) : Mi? Hát neked oda 
fel kell majd menni? 

Anna (mosolyog) : Fel. Sőt. Azon fordul meg 
a darab, hogy en odafenn megszédülök... 

Mariska (riadtan) : És leesel? 
Anna : Isten őrizz. Ha csak le nem szakad 

velem ez a vacak. Mondja, rendező úr, kibír 
ez engem? 

Rendező $ Mért ne bírna ki? 
Teri s Hány kiló vagy? 
Rendező i Akárhány. Annak olyan erősnek 

kell lenni... 
Ügyelő s És olyan is, kérem. 
Rendező ! Kipróbálta? 
Ügyelő : Nem. rendező úr, de az úgy szokott 

kiszámítva lenni... 
Rendező : Weisz, jöjjön le, menjen végig a 

p á r k á n y o n ! ( A színen átmenő I.Munkáshoz.) 
Blazsek, menjen maga ! 

I. Munkás : Én családos ember vagyok, 
kérem. 

Teri : Hadházy, maga talán kivezényelhetne 
â  kaszárnyából két huszárt... 

Rendező : Köszönöm, méltóságos uram, majd 
mi ezt elintézzük házilag. 

Anna s Hát nincs arra mód, hogy megtud-
jam : kibír-e ez a nyomorult párkány, vagy... 

G y u r k a (mialatt a többiek figyelme Annára 
összpontosult, az egyre indulatosabb dikció alatt 
felszalad a létrán, megáll a párkányon és nyu-
godt tárgyilagossággal mondja) : K i b í r j a , k é r e m . 

Mariska (rémülten) : Gyurka ! 
Teri (ugyanígy): Jöjjön le rögtön! 
Gyurka t Igen, csak előbb végigmegyek 

ezen a... 
Mariska î De ne menjen ! Hát rendező úr, 

Anna, szóljatok neki ! 
A n n a (felriad pillanatnyi, jóleső ámultságá-

ból) : Igen... Kérem... 
Gyurka (aki már megindult) : Hát.. . nem 

kell? 
Anna (hálás mosollyal) : Nem. Köszönöm. 

Most már... elég. 
Gyurka: Hát jó. Akkor... (Visszaindul.) 
Fo to r ipo r t e r (hangja a tömeg mögül) : P a r -

d ó n ! E g y p i l l a n a t ! (Mindenki odanéz, Gyurka 
is. Villanás, kész a fénykép.) K ö s z ö n ö m . 

Gyurka (riadtan) : Mi volt ez, kérem? 
Csanády (a fotoriporter mellől) : Kis epizód, 

a próbáról, a Színházi Lapok számára. 
Gyurka (m. e.) : Mi? Hogy az én képem egy 

s z í n h á z i . . . (Miközben leszalad a létrán.) Az Kl 
van zárva, kérem. Én nem hagyom magam ki-
röhögtetni. Márpedig, ha engem ezen a képen 
megismernek... 

Csanády: Ne tessék nyugtalankodni. A mi 
képeinken senkit se lehet megismerni. (Rende-
zőhöz.) Hát lehetne kérlek akkor azt a kis mókát 
a művésznővel? 

Rendező : Most? 
Csanády: Hát mit csináljak? Most jövök a 

Ritzből. Amíg az a Takács Iván le engedi magát 
fotografáltatni az appartmanjában... (Foforipor-
terhez.) Na gyerünk, Muki, mozgás, a pohara-
kat, az üveget... 

Hadházy : (Közben): Ki az a Takács? 
Csanády : A nagy Takács ! 
Teri: A nagy drámaíró — maga huszár... 

Anna: Na de hát... mi ez az egész? 
R e n d e z ő (mialatt a fotoriporter poharakat oszt 

szét a társaság tagjai között és egy vödörbe állí-
tott üveg pezsgőt tesz Anna mellé egy kis asztalra) : 
Á, valami buta reklámtrükk. 

Csanády : Ez? Buta? Esküszöm, angyali ! 
Születésnap a színpadon, próba közben! (An-
nához.) Hát mondja : nem jön most nekünk 
remekül ez a maga... 

A n n a (riadtan vág a szavába) : Az é n . . . 
Hát.. . hanyadika van ma? ' 

Csanády : Tizenkettő. Május tizenkettő. * 
Anna: Nahát... Tényleg... a születésnapom, 

gyerekek, a huszonnegyedik ! 
Csanády : És erre most jön rá, kedves ? Ha 

én ezt megírom... 
Teri : De talán az évek száma nélkül. 
Rendező : Huszonnégy év csak nem olyan 

sok? 
Teri : Ma nem. De tíz év múlva, amikor Isten 

segítségével huszonnyolc lesz... 
Csanády: Szóval a kép... Mondjuk,1 a mű-

vésznő, egy pohár pezsgővel a kezében meg-
hívja a kollégákat egy kis születésnapi vacso-
rára... 

Anna : De komolyan legyen szerencsém. 
Valami Jó kis helyen, ahol táncolni is lehet 
Mondjuk : a Palm-Beachben, igen? 

Csanády : És most lesz szíves egypár szó 
nyilatkozatot. Az első nagy szerep, a gondo-
latai, érzései... 

Anna: Hát.. . Örülök, félek... 
Csanády : Izgatott? Akár egy kislány a 

vizsga előtt? 
Anna: őrülten. Sokkal jobban, higyje el, 

még az érettségi előtt se... 
Csanády : Na ! 
Anna : Nem ! Vagy legalább is nem így ! 

Ez olyan különös, olyan furcsa, hát mit mond-
jak, én asszony vagyok, de esküszöm magá-
nak, Csanádykám, hogy soha, de soha, még az 
esküvőm napján, az estéjén se... 

Csanády (vigyorog) : Á ! 
Anna : Tudom. Bolondokat beszélek, de így 

van, ennek így is kell lenni... 
Csanády : Mért? 
A n n a (öntudatlanul egyre jobban Gyurka felé) : 

Azért ! Mert ez más ! Egész más ! Mert az 
érettségi, az első éjszaka : az van ! Mindenki-
nek ! Az az élet! De a színház... 

Csanády : Játék. 
Anna : Igen. Nem ! Az is élet ! Csak más 

élet! Más világ, amit nem lehet megérteni, 
m e g m a g y a r á z n i . . . (Hirtelen Gyurka felé fordul.) 
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Senkinek 1 Ebben hinni kell, mint egy csodá-
ban I Mert ez az ! Ez történik itt mindennap I 
Csoda ! Én itt öt perc alatt beleszeretek vala-
kibe, három óra alatt megöregszem, első fel-
vonásban tizenhatéves vagyok, harnadikbam 
hatvanöt és elhiszik az emberek, igenis elhi-
szik, mert én, aki csinálom, magam is elhiszem 
és fiatal vagyok, őreg vagyok és szerelmes, 
beteg, elkeseredett, boldog... (Újra Csanády-
hoz.) Á, butaság az egész. Csak ezt az egyet 
írja meg : hogy boldog vagyok. Mérhetetlenül 
boldog, hogy nem hiába kínlódtam, remény-
kedtem, dolgoztam és hogy köszönöm, térden-
állva köszönöm a Jó Istennek, hogy ezt meg-
érhettem. 

A n g y a l (aki a dikció utolsó mondatai alatt 
lépett a színre, rezignáltán Réczeyhez) : Sze-
g é n y . . . (A szín elsötétedik.) 

HARMADIK KÉP 
fSzin : a Palm-Beach. Délutáni tánch'.lyiség, 
melynek táncterme a szomszédban képzelendő el, 
balra, ahonnan a zene hol halkabban, hol hango-
sabban szűrődik a szinre, amely afféle kis flört-
sarok, négy-öt asztallal. Jobboldalt két összetolt 
asztal, Anna társasága számára. Az asztalfőn 
Bogátiné üi Hadházyval és a rendezővel. Bal-
elöl egy kis asztalnál egy feltűnően szép és ele-
gáns, bronzvörös asszony beszélget egy hosszá, 
szőke emberpárral. Néhány pillanatig csak a 
zene hallatszik, majd Angyal siet be. jobbelől és 
odaint a rendezőnek, aki kelletlenül áll fel és lép 

oda hozzá.) 
Angyal (feszülten) : Na? 
Rendező s Semmi. Egyelőre még odabenn 

táncol. 
Angyal : Tudom. Láttam az utcáról. Azért 

is jöttem erre körül. Szóval még... nem mond-
tad meg neki? 

Rendező : Nem. 
Angyal : Na de hát mikor? Mégis csak te 

vagy a színház rendezője, kérlek, mégis csak 
neked kell... elintézni... 

Rendező : Nekem? Te vetted el tőle a sze-
repet... 

Angyal : Én nem vettem el, csak visszaad-
tam annak, akié volt. A színház érdeke úgy 
kívánja... 

Rendező : Nagyon jól tudjuk, mért kívánja I 
Angyal : A színház, kedves barátom, nem 

jótékonysági intézmény. Eddig egy fillér elő-
vétel se volt, de ha én most a színlapra a Balogh 
Anna neve helyett a Tószögiét nyomatom, hát 
akkor egyszerre érdeklődni kezd a közönség, 
a sajtó... 

Rendező : Na, a sajtó? Figyeld meg, hogy 
milyen cirkuszt fog csinálni Hódy Sándor. 

Angyal ï Az igaz. Csakhogy ő szerencsére el 
van intézve. 

Rendező: Hogyhogy... 
Angyal : Ugy, hogy mire valamit csinál-

hatna, akkora már rég útban lesz Olaszország 
felé. 

Rendező: Mi? 
Angyal : Olaszország. Erre a külügyminiszter-

konferenciára, Rómába. 
Rendező : Ügy volt, hogy csak a jövő hé-

ten... 
Angyal : Nem. Már ma este mennek. Ez Isten 
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: A külügyminiszteré ! 
m. e.) : Maróthy grófé, a... külügy-
ik a... ne mondd, hát... ez az a hí-

ujja. A velencei gyorssal. Tizenhattagú sajtó, 
meg az egész külügyminisztérium. (Rendező 
megfogja a karját.) Mi? 

Rendező : Csendesebben. Az ott a... (Jelen-
tőséggel.) A titkárnője. 

A n g y a l (érdeklődve pillant a bronzvörös nőre) : 
Kié? 

Rendező: A külüf 
Angyal (m. 

miniszternek 
res »Vörös Tessza*? Nem is olyan vörös. 

Rendező: Kívül. De azt mondják: belül. 
(A szomszédban taps. Uj zene. Angyal és a ren-
dező hátrahúzódnak.) 

J ó l f é s ü l t ú r (ugyanekkor lép oda Tessza asz-
talához) : Bocsánat, bárónő... 

Tessza (a szőke nőhöz) : Excuse, darling... 
(És a jól fésült felé fordul.) N a ? 

Jólfésült úr : A vonat tízötvenötkor indul. 
Tessza : És? 
Jólfésült úr : A kegyelmes úr már meglehe-

tős türelmetlen. 
Tessza: Én is. De hát mit csináljak, ha... 

(A szőke emberpárhoz, akik közben felálltak.) 
Well... 

Szőke férfi : We want some dance too if you 
don't mind. 

T e s s z a (mialatt a szőkék táncolni mennek) : 
I don't mind the least. (Angolok et. A Jólfésült-
höz fordul.) Mégse hagyhattam őket itt 1 Ma 
délben jöttek ide, Londonból, az én kedvemért I 
Mit tudtam én, hogy már ma este utazunk? 
(Visszaköszön az e pillanatban jobbelől belépő 
Sándornak.) 

Jólfésült úr : A bárónő... ismeri? 
Tessza : Hogyne. Csak azt nem tudom, hogy 

kicsoda. 
Jólfésült úr (ellenszenvvel) : Ez az a... Hódy. 

Az a... szerkesztő. 
Tessza (érdeklődéssel) : Á 1 
S á n d o r (ezalatt átmegy a színen, egy pincér-

hez) : Mondja, fiam : hol itt a telefón? 
Pincér : A ruhatár mellett. 
T e s s z a (mialatt Sándor elmegy balhátul) : 

Érdekes. Hát ez az a... mérges ember? (Moso-
lyog•) 

Jólfésült ú r : Ez. Elég kellemetlen, hogy a 
kegyelmes úr állandóan ki van téve az ilyen... 
Ki tudja : mit fog ez írni a lapjának, Rómá-
ból... 

Tessza (m. e.) : Na... Talán most az egyszer... 
Reméljük a legjobbat. . . (Belekarol a Jólfésültbe 
és elmegy vele balhátul.) 

B o g á t i n é (az ugyanekkor szedelőzködő Angyal-
hoz) : Jaj, direktor úr, édes, hát hova? 

Angyal : Nagyon sajnálom, annyi a dol-
gom... 

Bogátiné : A munka I Mindig csak az a csúnya 
m u n k a ! (Mialatt Angyal a rendezővel előrejön, 
Hadházyhoz, de azzal a céllal, hogy Angyal is 
meghallia.) Aranyember ! Az Isten áldja meg I 

Angyal (rendezőhöz) : Vén kenguru 1 Az 
I s t e n v e r j e m e g ! (Balról taps, a zene megszű-
nik. Angyal meghökken.) Jönnek ! Na szervusz, 
fiam, hat csak ügyesen, okosan... 

R e n d e z ő (mialatt jobbelől elmegy Angyallal) : 
Jó direktor úr, kérlek. De hangsúlyozom, hogy 
én a meggyőződésem ellenére... 

A n n a (ugyanakkor lép be balhátul, Gyur-
kával). 

G y u r k a (hirtelen megáll, mert belülről újabb 
zene szólal meg, egy angol valcer) : P a r a n c s o l 
talán... vissza? 

Anna (jóleső fáradtsággal) : Nem. Köszö-
nöm. Most egyelőre... elég. 

Bogátiné : Hát az én kis Elzám? 
Anna (leül) ; Fáradhatatlan. 
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Bogátiné î No jó, de kivel táncol? 
Anna : Gondolom a Réczeyvel. 
Bogátiné (felugrik) : Még mindig? Azzal a 

vén... (Hadházyhoz.) Jaj , kedves tábornokom, 
volna szíves bekísérni? 

Hadl tázy (nem nagy meggyőződéssel) : Öröm-
mel . (Elmennek, balta.) 

Gyurka (Annához, aki ezalatt egy pohár italt 
hajt fel) : Vigyázzon t Nincs kimelegedve? 

Anna s A ! Csak kicsit fáradt vagyok. 
Gyurka: Elhiszem. Énvelem táncolni... 
Anna : Mért? Egészen jól vezet. 
Gyurka : Ugy érti, hogy aránylag, amit én-

tőlem várhatott. 
Anna (mosolyog) : Mit tudja maga : mit vár-

tam én... 
Gyurka : Gondolta magában : egy ilyen 

buta paraszt... 
Anna: Ejnye... 
Gyurka : Na csak vallja be : ezt gondolta. 

Azok után, amiket én ma délelőtt mondtam a 
színházról... Hogy komédiának néztem azt, 
amiről maga úgy érzi, hogy... csoda... 

Anna : Nem hisz a csodában? 
Gyurka : Én ne hinnék? Mikor egyebet se 

Játok egész nap? 
Anna : Hol? 
Gyurka : Odahaza. Mindenütt. De ezt meg 

talán maga nem fogja megérteni. 
Anna : És ha mégis? 
Gyurka : Hát mondja : ha látna egy ma 

született kiscsikót., aminek a homlokán ugyanaz 
a fehér csillag van, ami az anyjáén — hát 
eszébe jutna-e, hogy : mértl Vagy a fán egy 
szem szilvát, ropogós cseresznyét — hát rá-
gondolna-e, mitől lett az egyik kék, a másik 
piros? A fekete földtől, a sárga napsugártól, 
vagy... Na hagyjuk ezt, kérem, kedves egész-
ségire... 

Anna (felemeli a poharát) : Mért hagyjuk ? 
Gyurka : Mert egy értelme sincs, hogy "én itt 

csodáról szónokoljak. Nem vagyok én "pap I 
Anna: De talán egy kicsit...*költő. 
Gyurka : Még csak az hiányzik. 
Anna (mosolyog) : Mért? Az se olyan nagy 

szégyen ! És ha valaki el tud gondolkozni egy 
szem piros cseresznyén, egy kiscsikó fehér 
csillagán. (Nézi.) Mondja : amikor ma délelőtt 
csak úgy... felszaladt arra a párkányra... 

Gyurka (dühös szégyenkezéssel) : T u d o m : ki-
nevetett... 

Anna : Mért nevettem volna ki? 
Gyurka : Na hallja, mikor se szó, se beszéd, 

csak nekimegyek mint a palóc a vadkörtének... 
Nem az első butaság volt életemben, nem is az 
utolsó. 

Anna : Mindegy. Nekem mégis csak nagyon 
jól esett, hogy az én kedvemért... 

Gyurka : Akárki kedviért. Én is csak nevetni 
tudok, amikor öregapám azzal henceg, hogy ő 
az öreganyám kedviért egyszer megevett egy 
ü v e g p o h a r a t . . . (Anna hirtelen megfogja Gyurka 
kezében a poharat. Gyurka elmosolyodik.) N e 
féljen. Olyan bolond már mégse vagyok. (Meg-
fogja az Anna kezét) 

Anna (kicsit zavartan) ; Igen... tudom, csak... 
az ember néha, önkéntelenül... (Elhúzza a ke~ 
zét.) Szép ez a valcer, nem? 

Gyurka (hangja egy parányit megremeg) : De. 
És , h a ese t leg . . . (Táncrakérő mozdulattal áll fel.) 

A n n a (szintén feláll, belekarol). 
Mariska (az utóbbi pár szó alatt lépett be, Csa-

nády karján. Ahogy Anna Gyurkához közeledik, 
úgy távolodik 6 a lovagjától és csalhatatlan női 
ösztönnel érezve meg, hogy itt most valami kis fe-
szültség van a levegőben, féltékeny izgalommal 
mondja) : G y u r k a ! 

Gyurka (megrezzen) : Igen ! 
Mariska (m. e.) : M o n d j a . . . (Csanádyhoz.) 

P a r d o n . (Gyurka felé siet, közben.) N e m késünk 
mi el? 

G y u r k a (mialatt Csanády visszamegy a tánc-
terembe) : Ugyan, dehogy, hisz a vonat csak 
tiz ötvenötkor... 

Mariska : Igen. De nekem még át is kell öl-
tözn i és . . . (Megfogja Gyurka karját, Annához.) 
...én nem is tudom, de én így, utazás előtt... 
mindig olyan... ideges vagyok, tudod? 

A n n a (megértő, fölényes mosollyal) : T u d o m . 
(Kihúzza a karját a Gyurkáéból, közben.) Csak 
menjetek, fiam. Na szervusz... (Megcsókolja 
Mariskát, aztán szeretettel.) Szerencsés u t a t , n a g y 
sikert... 

Gyurka (mosolyog) : Ugy tetszik érteni, hogy 
...ehhez a műkedvelő-előadáshoz? 

Anna (m. e.) : Nem. Általában. 
Gyurka (zavartan) : Igen... Hát akkor... 

kezé tcsókolom. (Hirtelen elmegy Mariskával.) 
A n n a (.'elgondolkozva néz utána.) 
Sándor (egy pillanattal Mariskáik elmenetele 

után megjelenik a bal ajtóban) : Na végre , A n n a 
kedves... végre megtaláltam. (Miközben gyors 
léptekkel megy felé.) K inek in t ege t ? 

Anna: A kishúgomnak, meg ennek a... Hát 
n . u d j a : n e m f u r c s a ? (Leül.) 

Si'ndor: Mi? 
Anna : Nem szokott magának eszébejutni 

néha, hogy ez az egész élet egy nagy színház? 
Amiben vannak főszereplők es ilyen... epizó-
disták, akiknek van az életünkben egy-két ked-
ves jelenetük, aztán... Isten tudja, mikor látja 
őket az ember... 

Sándor : Lehet. De ha nem veszi rossznéven : 
én most nem igen érek rá ezekre a... 

Anna (rosszkedvűen) : Mért? A maga vonata 
is indul? 

Sándor : Igen, Anna. Indul, ma este 10 óra 
ötvenötkor. 

A n n a (nagy megdöbbenéssel) : Mi? 
Sándor : Utazom. 
Anna : Hova? 
Sándor : Rómába. 
Anna : Nem igaz ! 
Sándor: De. Ma délben határozta el a mi-

nisztertanács, hogy... 
A n n a (egyre nagyobb izgalommal) : Na de h á t 

ez... lehetetlen! Most, a premier előtt... 
Sándor (mosolyog) ; Nem, kedves. A külügyi 

konferencia előtt. 
Anna : Hát mit fogok én itt most csinálni 

egyedül ? 
Sándor : Játszani fog. Óriási sikerrel. 
Anna : És ha nem? Ha megbukom? Ha 

nekem jön az egész sajtó? 
Sándor : Az ki van zárva. Én itt úgy elő-

készítettem mindent... 
Anna : De ha mégis? Ha jön valami, amire 

nem lehetett előkészülni? Valami váratlan, 
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előreláthatatlan... Én félek, Sándor, rettenetesen 
félek, hát nem látja, nem érzi : milyen szük-
ségem van most magára? Maradjon itthon. 
Intézze el a lapjával... 

Sándor: Azt nem lehet. Ilyen ostobaságot... 
Anna: És ha az? Ha olyan nagy butaság, 

amilyen még soha nem is volt ezen a világon, 
de mégis ! Az én kedvemért ! Hát Sándor, 
maga még soha nem hallott olyat, hogy valaki, 
annak a kedvéért, akit szeret, üvegpoharat 
eszik? 

Sándor: Mi? 
Anna : üvegpoharat. És ha látja, hogy ilyen 

nyomorult vagyok, így elvesztettem a fejemet... 
Sándor : Az még nem ok arra, hogy én is 

elveszítsem. 
Anna : Mért ne? Látja : mindig azt kérdi 

tőlem, mit csináljon, mi kell nekem, mivel 
bizonyítsa be, hogy szeret... 

Sándor s Én, úgy-e? Mindig csak én ! És 
maga? 

Anna : Én? Hát Sándor, csak nem akarja 
ezt most szembeállítani... 

Sándor : De igen 1 
Anna î Ugy? Hát szóval, ha én most azt 

mondanám... 
Sándor: Úgyse mondja... 
Anna : De ha mégis ! Ha azt mondanám, 

hogy... igen... akkor itthon maradna? 
Sándor : Boldogan 1 
Anna (gyűlölettel) : Rabló ! 
Sándor: Na de Anna... 
Anna : Menjen ! Nem érti? Takarodjon ! 
Sándor (egy lépést tesz előre, aztán hirtelen el-

futja a méreg és sarkonfordul. Elmegy jobbelől, köz-
ben :) Á, mi soha nem fogjuk egymást megérteni! 

A n n a (magáramarad. Indulatos sírással hullik 
egy székbe) ; Istenem, hogy milyen, de milyen... 

Duci (lihegve rohan be balról) : A n n a . ! 
Anna (felnéz) ; Mi az? 
Duci : Most jövök a színházból... rettenetes... 
Anna : Mi? 
Duci : Bár már előbb jöttem volna ! Amikor 

megtudtam, hogy a premiért elhalasztották... 
Anna : Mi? Hogy... 
Duci : Igen ! Odamegyek a kasszához ma 

délben, jegyet akarok venni, azt mondja a 
pénztárosne : el van halasztva, egy héttel... 

A n n a (mialatt a balajtóban Bogátiné jelenik 
meg, a Rendezővel) : Na de hát . . . miért? 

M Á S O D I K 
NEGYEDIK K É P . 

(Szín : étkezőkocsi hosszmetszete. Az ablakok 
mellett, amelyeken át csak itt-ott világít be egy-egy 
futó fény az éjszakából, nyolc asztal áll. A jobb-
oldalinál Sándor ül Tesszával, aztán egy üres 
asztal következik, ettől balra a Nagymama és 
Anyuka ülnek Palikával, balszélen pedig Idős úr 
Fiatal úrral. Az asztaloknál egyszerre beszélnek 

a körülötte ülők.) 
1. asztal. 

öreg hölgy : Klárika, de keveset ettél. 

F*h 
és derékfájás, émelygés, ide-
gesség. tisztátalan teint gyak« 
ran çsak az emésztési zava. 
rok következménye. Ilyenkor 
is segít § • • -

Duci : Mert... én nem is tudom, hogy kezd-
jem... Az öltözőben, a le öltöződben... ma dél-
után akartam egy kicsit rendbehozni és egy-
szerre csak bejön az öreg nő öltöztetőnője... 

Anna (felugrik) : Mi? 
Duci : És azt mondja, én csak ne rendez-

kedjek ott, mert az az öltöző kell a művésznő-
nek ! 

Anna : A... Kell neki? Mikor? 
Duci : Én is azt kérdeztem, Azt mondja : 

már holnap délelőtt, a próbán ! 
A n n a (az e pillanatban jobbelől hozzálépő ren-

dezőhöz, szédülten) : Rendező úr ! Hallja ezt? 
Hogy a... Mondja, igaz, hogy a premiert elha-
lasztották? 

Rendező (kínban) : Nézd, édes fiam... 
Anna : És hogy az öreg nő... hát mit akar az 

holnap délelőtt... 
Bogá t iné ( nint egy látnók) : A s ze r epe t ! 

Fogadjunk ! Visszavette ! 
Rendező (ingerülten) : Nagyon kérem, nagy-

ságos asszony... 
Anna : Nem igaz! Ugy-e, hogy... 
Rendező : Idehallgass, angyalkám, ezt neked 

meg kell érteni... 
Bogátlné : Most át fogják rendezni a darabot, 

az én kislányom szerepéből kihúznak minden 
viccet... 

Rendező : Csendet kérek ! 
Anna : Na de hát rendező úr, ez igaz? Hát 

meg lehet ezt tenni... 
Duel : Nem lehet ! Anna, állj a sarkadra ! 

Ne engedd, hogy ezt a szégyent... 
Rendező : Ebben nincs semmi szégyen. És 

különben is el lehet intézni az egészet azzal, 
hogy megbetegedtél. Sőt, ha kell, irhatok egy 
cikket is, fényképpel, ahogy a szanatóriumban 
fekszel, rózsák kőzött... 

Anna (vad haraggal) : Mit rózsa? Szanató-
rium ! Ez mind semmi ! (Sír.) Én a szerepemet 
akarom ! Értik? A szerepemet ! És ha ezt nem 
tudják elintézni... 

Duci: El tudják t I t t a Hódy Sándor... 
Rendező : Nincs itt , kérem. Ma este utazik 

Rómába. 
Anna (elszántan) : Ugy? Hát tudja mit, ren-

dező úr, nem fog elutazni ! 
(Függöny) 

F E L V O N Á S 
1. Leány: Mit csináljak, ha nem vagyok 

éhes. 
öreg ú r : Ne kínozd, majd eszik, ha meg-

éhezik. . 
2. Leány: Én ettem helyette is. 

2. asztal. 
Egy úr : Tele van az étkezőkocsi idegenekkel. 
Hölgy : Olaszok, franciák. Ez internacionális 

vonat. 
Olasz tiszt : Cameriere, 11 mio conto. 

3. asztal. 
Főpincér : Huszonegy pengő és hetven fillér. 
Prépost : Mennyi? 
Főpincér : Huszonegy pengő és hetven fillér. 
Prépost (előveszi a tárcáját) : No fogja, bará-

tom. 
Főpincér (visszaad) : Méltóztassék. 
Prépost : Borravaló benne? 
Főpincér : Igenis, kéremássan. 

4. asztal. 
Tcsszu : Az az olasz tiszt, aki háttal áll 

felénk, szintén Rómába megy. 
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Sándor: A pesti olasz követségtől van? 
Tessza : Onnan. 
Sándor: Hogy hívják? 
Tessza : Amando Falconl kapitány, majd 

aztán megismertetem magukat egymással. 
5. asztal. 

1. Hölgy: Kicsit rendbe hozom magam. 
2. Hölgy: Légy oly jó, add ide a rúzsodat, 

a magamét elvesztettem. 
6. asztal. 
Magyar tiszt : Kérlek adj egy cigarettát. 
Fiatal ember: Parancsolj. Gyufád van? 
7. asztál. 
Hölgy : C'était un assez bon diner. 
Ur : Oui, j'ai trés bien mangé. 
Hölgy : En Hongrie, la cuisine est excel-

lente. 
Ur : Magnifique même. 

8. asztal. 
öreg úr : No öcskös, gyerünk eggyel bejjebb. 
Fiatal úr : Egésségére, kedves bátyám. 
Pincér : Cointreau, Triple sec, cognac. 

1. asztal. 
Anyuka : No hála Istennek, csakhogy végre 

helyhez jutunk. 
Pincér: Idáig table-d'hote volt, most már 

lehet kérem étlap szerint. 
Idős úr (a fény felé tartja poharát) : H á t i t t 

van-e ! Nézd meg ezt a bort öcsém, színre 
zamatra... 

Palika : Anyuka ! 
Idős úr : Nem különb ez, akár az olasz, akár 

a francia? 
Palika : Anyuka ! 
A n y u k a (aki Nagymamának mutatott valamit 

az étlapon) : Csend legyen, Palika, szépen ülni ! 
Naavmama : Rögtön hozzák a jó kis vacsorát. 
Palika (Tesszáékra) : Azok ott mit esznek? 

Az a néni, meg a bácsi. 
Tessza : Mit akar ez a kisfiú? 
S á n d o r (háttal Anyukáék jelé) : U g y h a l l o m , 

azt kérdi : mit eszünk? 
Tessza : Arra én is kíváncsi vagyok. Mondja : 

mért van az, hogy az étkezőkocsikon főzik a 
világ legtitokzatosabb előételeit? 

Sándor : Nem is olyan titokzatosak. A végén 
mindegyikről kisül, hogy vagy gomba tojással, 
vagy tojás gombával. 

P a l i k a (a közben hozzájuk lépő pincérhez) : 
Ez mi e...e. .z? 

Nagymama : Leves, Palikám. Jó kis leveske. 
Palika : Akkor mér van ez csészébe? 
Anyuka : Csend legyen, Palika. Idehallgass 

A n y u k á r a . . . (Közel hajlik Palika füléhez.) 
Idős úr : De azért hidd el nekem, öcsém : 

nem is csoda, ha mi nem vagyunk exportképe-
sek î (A balra távozó pincérhez.) F i ze tn i k é r e m . 

Pincér (menetközben)': Igenis, azonnal... -
Idős úr : Na de miért? Könyvet lehetne erről 

írni öcsém, tankönyvet ! 
P a l i k a (közvetlenül a most végetért fülbesúgás 

után) : Igen, de Anyuka... 
Anyuka : Csend legyen I Edd szépen ezt a 

Jó kis levest 
P a l i k a (mialatt a főpincér Idős úrék asztalá-

hoz lép) : De mért tették ezt csészébe? 
Anyuka : Mondtam Palika, a levest a vona-

ton csészébe teszik. 
Palika : És mibe teszik a kávét? Tányérba? 
Tessza : Mulatságos çz a gyerek. 
Sándor : Gyerekkorában mindenki mulat-

ságos. 
Tessza : No, rólam azt mondják, hogy undo-

kabb, kiállhatatlanabb gyerek mint én... 
Sándor : Nem tudom elképzelni. 
Idős úr (hirtelen, hangosan) : Sándor ! 
Sándor (meglepetten fordul meg). 

Fiatal úr (fizetés közben) : Sándor? Há t nem 
Elek? 

Idős úr : Dehogvis Elek ! Sándor, ha mon-
dom ! (Feláll, közben.) Tunyogi Sándor ! Az 
apja volt Elek, a kanizsai főbíró t (Elmennek a 
jopincérrel.) 

Tessza (mosolyog) : Azt hitte : magának szól-
nak? 

Sándor: Azt. Tipikus nagyzási hóbort. Az 
ember mindig azt hiszi, hogy senki más Sándor 
nincs a világon, csak ő. 

Tessza : Ellenkezőleg. A legtöbb ember épp 
ilyenkor árulja el, hogy a szive mélyén, semmi 
más, csak egy egész egyszerű, akárki által meg-
szólítható kis... Sándor. 

Sándor: Megszólítható. De ez még nem je-
lent annyit, hogy meg is közelíthető. 

Tessza : Ügyes 1 
Sándor : Köszönöm az elismerést. 
Tessza : Ne haragudjon, de ez se magának 

szól. Nézze azt a gyereket. 
Anyuka (rémülten) : Palika ! Mit csinálsz? 
P a l i k a (miközben a csészéből a csészealjba 

igyekszik áttölteni a levest) : B e t e s z e m a l e v e s t a 
tányérba. 

Anyuka : Nem teszed le? 
Nagymama : Lass doch ! 
Anyuka : Na püff ! Most az egész abrosz, a 

r u h á j a . . . (Kétségbeesetten tisztogatja gyermekét.) 
Ugy-e mondtam a mamának, hogy e-äzel a ko-
misz kölyökkel nem lehet étkezőkocsiba... 

Nagymama : Schrei nicht. 
Anyuka : Tessék engem béklbe hagyni ! 

Gyere, Palika I 
Nagymama: Hová mégy? 
Anyuka: Vissza a kocsiba. Tessék majd 

hozni egy sonkát, vagy akármit, bánom is én. 
(Nagyot lódít Palikán.) Mars I (El balra.) 

Nagymama : Fizetni ! Három leves, egy 
üveg víz, egy kenyér ! (El.) 

Sándor (résztvevő mosollyal) : Szegény gye-
rek, hogy ezt hogy el fogja rakni anyja... 

Tessza : Igaza is lesz, 
Sándor: Mert a levest a tányérból akarta... 
Tessza: Azért, mert csakis és kizárólag tá-

nyérból... 
Sándor (kötekedve) : Mert ez a gyerek kicsit 

ellenzéki. 
Tessza : Nem. De ha valaki csak azért is, 

mindenáron... 
Sándor: Bocsánat: kiről beszélünk most? 

Arról a gyerekről, vagy... 
Tessza (mosolyog) : Minden gyerekről. 
Sándor : Rég voltam gyerek. És hozzá-

teszem, hogy én voltam az egész tanyán a leg-
jobb, legszelídebb... 

Tessza : Á, tanyán? 
Titkár : (jobbról jön) Kezét csókolom, bárónő! 
Tessza (visszaköszön, aztán a Tusaihoz :) 

Vacsorázott már? 
Titkár: Igen, kezét csókolom, csak vissza-

jöttem egy feketére. Na és a Kegyelmes úr ? 
Tessza : A dohányzóban van ! ( Mialatt a 

Titkár leül a szomszéd asztalhoz, újra Sándor-
hoz :) Hát maga nem pesti ? 

Sándor : Nem ; az apám uradalmi gépész 
volt Ábrányon, Bihar megyében. 

Tessza: Csak nem a Wittingenéknél? 
Sándor: De. 
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Tessza s Ne mondja ! Hisz akkor mi úgy-
szólván... rokonok vagyunk! 

Sándor: A bárónő és... 
Tessza : Igen ! Hogyne ! Hát a Gunda, a 

Wittingen-lány... ismerte? 
Sándor (arca elsötétül) : Igen. 
Tessza: Hát ez nekem unokatestvérem és... 

Jaj , Istenem, Ábrány ! Azok a fák, a lovak, a 
tó és azok az édes ábrányi tennlszpartik... 

Sándor : Amiknél én voltam a labdaszedő-
gyerek. Ha rosszkor szaladtam át a pályán, a 
Wittingen báró úr belémrúgott. A bárónő pedig 
minden elveszett labdáról azt hitte, hogy én 
loptam el... 

Tessza: Igen. Hát. . . ők kicsit... furcsa em-
berek, meg is értem, hogy... haragszik rájuk... 

Sándor: Én? Imádom őket. Hisz nekik kö-
szönhetek mindent, amit csak tudok. 

Tessza: ők.. . taníttatták? 
Sándor : Sőt ! Személyesen tanítottak ! Tőlük 

tanultam meg, hogy ezen a világon nincsenek 
abszolút fogalmak. Hogy ugyanazon a tennisz-
pályán lehet izzadva játszani és verejtékezve 
dolgozni. Hogy ugyanaz az asszony, aki az 
egyik embernek »édesanyám*,-az a másiknak 
csak »hallja-e, mosóné lelkem«, akit oda lehet 
rendelni a kastélyba akármikor, a kisfia beteg-
ágya mellől is... 

Tessza (részvéttel) : Ugy? Hát akkor értem, 
mért lett magából ilyen elszánt, elkeseredett... 

Sándor : Nem ezért, bárónő. Higyje el, ebben 
az egészben az a legszomorúbb, hogy ez énnekem 
akkor még csak eszembe se jutott. Nemcsak 
hogy belenyugodtam, de észre se vettem. Mint 
a jármosökör, ami húzza az igát és nem kérdi, 
miért? Még ma is ott volnánk Ábrányon, ha én 
akkor a Gundát... (Elhallgat.) 

Tessza (most kezd csak igazán, érdeklődni) : N a ? 
Sándor (kicsit zavartan) : Mindegy. Nem 

olyan... érdekes. 
Tessza : Dehogynem. Sőt. Most kezd csak 

igazán... 
Sándor (keserűn) : Higyje el, nem érdekes. 

Én tizenkétéves voltam, ő nyolc, vagy kilenc. 
Barlangot ásatott velem a föld alá. 

Tessza : És belemászott magával együtt, mi? 
Sándor : Honnan tudja? 
Tessza : Ma is sok mindenbe belemásrik. 
Sándor : És ha rajtakapják, ma is letagadja? 

Ma is azt mondja, hogy én beszéltem rá, én 
találtam ki a barlangot is, a... többit ls? 

Tessza : A csókolódzást, mi? 
Sándor: Mi? Hát ő elmesélte, hogy... 
Tessza : Nem. De mi értelme lett volna annak 

a barlangnak csókolódzás nélkül? És az is 
természetes, hogy az a szegény Gundi a maga 
nyakába sózta az egészet ! Elvégre mégis csak 
maga volt a férfi... 

Sándor (keserű, haraggal) : Az igaz ! Engem 
dagadtra lehetett pofozni érte, az apámat el 
l e h e t e t t c sapn i és . . . (Hirtelen elhallgat és mereven 
néz Tessza irányában.) 

Tessza (riadtan néz végig a ruháján) : Mi a z ? 
Van valami... 
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Sándor (m. e.) : Nem ! A háta mögött a 
t ü k ö r b e n . . . (Hirtelen megfordul, aztán felugrik.) 
Anna ! Bocsánat, bárónő.., Itt hagyhatom 
egy pe rc re? (Mialatt Tessza » ideiglenesen elbo-
csátja« egy biccentéssel, újra Anna felé indul, 
közben.) Hogy kerül maga ide? Mi történt? 

Anna (remegő hangon) : Sok minden, Sándor. 
S á n d o r : Ü l j ö n le ! (Megtörténik. Sándor Anna 

mellé ül a balszélső asztalhoz.) É s m o s t m o n d j a . . . 
Anna (kicsit hisztérikusan) : Nem tudom. 

Most egyszerre úgy... nevetni kell. 
Titkár: (Közben Te.sszához :) Cigarettát? 
Tessza : Köszönöm ! Nem ül le egy percre? 
Titkár : Ha megengedi. 
S á n d o r (egyre jobban meghökken) : N a ! H á t . . . 

Anna, az Isten áldja meg... 
A n n a (valami ideges, kényszeredett mosollyal) : 

Ne féljen. Nincs... semmi bajom, csak most 
egyszerre olyan... furcsa... 

Sándor: Mi? 
Anna: Ez az egész... helyzet. Először a la-

kásán kerestem... 
Sándor: Engem? Hát maga most engem... 
Anna : Igen. De senki se tudta, hol van. Az 

inasa azt'mondta, a szerkesztőségben... 
Sándor: Hülye! 
Anna: Mindegy. Elég az hozzá, hogy... egy 

órahosszat rohangásztam összevissza... 
Sándor : És hol szállt fel? 
Anna : Kelenföldön. Azóta végigjártam a 

vonatot. A legtisztább detektívregény... mint 
egy gyilkos, akit üldöznek, vagy egy szökevény, ^ 
aki... én nem is tudom, de most olyan nevet-
séges kimondani, hogy mindez azért, mert... 
elvették a szerepemet. 

Sándor (hátrahőköl) : Mi? 
A n n a (aki az előbbieket egyre gyengébb hangon 

mondta el, most gyerekes gyámoltalansággal sir ja 
el magát) : A szerepemet.. * 

Sándor: Hogyhogy... elvették? 
Anna (m. e j : A Tószögi. Látott a próbán. 

És felgyógyult. 
Sándor (dühös kis nevetéssel) : Nahát ez... 

pokoli. 
Anna : Ne nevessen, kérem ! Én tudom, 

hogy ez itt... ebben a környezetben milyen... 
gyalázatosan kómikus, de... engem mégis csak 
tönkretettek. 

Sándor (alig tud magáhoztérni) : Na de há t . . . 
hogy merték? 

Anna : Mért ne? Ki áll énmögöttem? Tudták, 
hogy maga ehitazik... 

Sándor : Szóval maga most azt akarná, hogy 
én... vagy mit akar? 

Anna : Hogy ne hagyjon engem ! Csináljon 
valamit ! Beszéljen velük! Ha rájuk ijesztene... 

Sándor (egyre nagyobb indulattal): H á t az b iz -
tos, ha én most ott lennék, Pesten... 

A n n a (egyre gyengébb hangon) : H á t legyen, 
Sándor ! Még lehet, még nem vagyunk messze ! 
Ha most leszállna Székesfehérváron. Kérem... 
Hozasson egy pohár vizet... 

Sándor (ijedten) : Na ! Anna ! Halló ! Vizet ! 
Anna, kedves, hát... szedje össze magát... (El-
kapja az odalépő pincértől az üveget, vizet tölt, 
odaadja Annának, közben.) N e m v o l n a j o b b , h a 
egy kis alkoholt... (Pincérhez.) Pohár sherryt, 
gyor san ! (Pincér elrohan, Sándor újra Anná-
hoz.) Na, most jobb egy kicsit? 

Anna (ivott, leteszi a poharai) : Igen. Köszö-
nöm. És... ne haragudjon, hogy itt ilyen... 
cirkuszt csinálok... 

Sándor : Ugyan kérem, hát ez csak érthető? 
Elvégre mégse... gyerekjáték, amit ezek a gaz-
emberek magával csináltak... 

A n n a (egy parányi, éledő reménnyel) : É s 



mondja, ki lehetne találni valamit, hogy... (Az 
odalépő pincértől elveszi a poharat.) K ö s z ö n ö m . 
(Mialatt a pincér elmegy, Sándorhoz.) M o n d j a , 
mit lehetne i t t . . . 

Sándor : Nem tudom. Ezt át kell egy kicsit 
gondolni, szépen, nyugodtan... 

T i t k á r (feláll). 
Tessza s Mi az, már megy? 
Titkár s Igen, ha megbocsátja. Gaby vár. (El.) 
Sándor : De ez a hely it t nem a legalkalma-

sabb. 
A n n a (Sándor tekintetét követi) : J a ú g y ? 

Igaz ! Egész elfelejtettem, hogy maga it t ezzel 
a. . . Ki ez a lány? 

Sándor (kicsit idegcsen) : Asszony. 
A n n a : De k i c s o d a ? (Sándor az Anna fülé-

hez hajlik és belesúg valamit. Anna:) Ú g y ? H á t 
akkor ez az a. . . És hogy kerül ez ide? 

Sándor : Maróthyval van itt. 
Anna : A maga asztalánál? 
Sándor: Nem. Az öreg odaát ül a nemdo-

hányzóban egy csomó... talpnyalóval. (Feláll.) 
Anna : Hova megy? 
Sándor: Csak el akarok köszönni. Legjobb 

lesz, ha maga addig... melyik kocsiba szállt? 
Anna : Az utolsóba. De aztán i t t az étkező 

mellett, ráakadtam a Teri nénire. <3 is ezzel a 
vonattal utazik Jugoszláviába. (Majd Sándor 
türelmetlen gesztusára :) Jó. Hát csak menjen. 

Sándor : És maga? 
Anna : Nem zavarja, ha itt maradok, amíg 

megiszom a sherrymet? 
Sándor (egyre idegesebben) : Dehogy zavar! 

Hanem akkor bocsásson meg... (Eay kézmozdu-
lattal és Anna mosolygó biccentésétől kisérve, át-
megy Tessza asztalához.) E n g e d e l m e t , b á r ó n ő . . . 

Tessza (helyet mutat) : Kérem... valami... 
váratlanul felbukkant ismerős? 

Sándor : Igen. 
Tessza : Csinos. 
Sándor : Hogyne. 
Tessza (lehelletkönnyú iróniával) : Örü lök , 

hogy magának is tetszik. 
Sándor (kényelmetlenül) : Honnan veszi a 

bárónő, hogy... 
Tessza (m. e.) : Veszem? Hát azt hiszi, aki-

nek egy kis szeme van... Na jó, azért ne nézzen 
rám úgy, mintha... 

Sándor: Egyáltalán nem azért nézek úgy. 
Tessza : Hanem? 
Sándor : Meglehetős kellemetlen híreket kap-

tam, 
Tessza : Ettől a lánytól? 
Sándor: Asszony. 
Tessza: Ajjaj, megtudta az ura? 
Sándor: Tudja mit, bárónő? Inkább meg-

mondom. Azt hiszem, le kell szállnom Székes-
fehérváron. 

Tessza (meglepetten) : N a ! 
Sándor : Igen. El kell intéznem valamit 

Pesten. 
Tessza : És hogy jön utánunk? Repülőn? 
Sándor: Talán. Feltéve, hogy... én megyek. 

De sajnos, az sincs kizárva, hogy kénytelen 
leszek magam helyett valamelyik kollegámat... 

Tessza (rosszul titkolt bosszúsággal) : ő , e z t . . . 
igazán sajnálnám. 

Sándor (őszintén) : Én is. % 

Tessza: Ugy örültem, olyan jó kis terveim 
voltak... 

Sándor (nem tudja, mire vélni) : V e l e m ? 
Tessza: Ne ijedjen meg... 
Sándor (szemtelen gavallériával) : N e m va -

gyok olyan ijedős. 
Tessza (mosolyog): Nem is néztem annak. Épp 

azért szerettem volna, ha odalenn Rómában egy 
kicsit összemelegszik valakivel, akit úgy általá-
ban... veszedelmesnek tartanak. 

Sándor (egyre feszültebben) : És ki az a vesze-
delmes valaki? Kitaláljam? 

Tessza : Ne törje a fejét. Megmondom. 
Maróthy gróf. 

S á n d o r (kicsit meglepett és csalódott) : A kü l -
ügyminiszter úr? 

Tessza : Akit maga úgy gyűlöl. 
Sándor : Hát nem vagyok belé szerelmes. 
Tessza : Ki tudja? Hátha. Nem belé, hanem 

abba, amit jelent. Az erőbe, a hatalomba. 
Sándor : En nem születtem hatalomra. 
Tessza : Minden erős ember hatalomra szüle-

tett. 
Sándor (keserűen) : Erős ember... összekötött 

kézzel... Újságíró, baloldali lapnál... 
Tessza : Ki küldte oda? Útszéli munkára, 

kőtörőnek, mikor ugyanazzal az erővel talán 
sziklát robbanthatna, várat építhetne... 

Sándor : Légvárat. 
Tessza : Ki tudja? És ha igaz, amit az öreg 

kegyelmes egyszer magáról mondott, hogy egy 
ilyen ember ő mellette, az ő oldalán... (Hirtelen 
más hangon, Anna felé, alti közben felállt, ciga-
rettára gyújtott, most pedig láthatólag várja Sán-
dort.) Na, de nem akarnám feltartani... 

Sándor (aki előtt teljesen feledésbe ment Anna 
jelenléte) : J a ? (Megfordul, kicsit idegesen, 
Annához.) Igen, azonnal, csak... (Kézmoz-
dulattal jelzi, hogy Anna csak menjen előre, 
6 majd rögtön utánamegy.) 

A n n a (gépiesen biccent, aztán kissé határo-
zatlan léptekkel indul balra). 

Tessza (aki ezt a jelenetet egy kis mosolygó, 
asszonyi diadallal figyeli, most ráteszi a kezét 
Sándor karjára, egész közel hajlik hozzá és így 
szól): H á t ha l lgas son i de . . . (Közben Anna 
a beiárathoz ér, ahol vele együtt fordul el a szin-
pad', amely Tesszát és Sándort kiviszi a színről.) 

ÖTÖDIK KÉP. 
(A színpad fordul. Anna az étkezőkocsi apró 
előterén áthaladva benyit abba a harmonikafalu 
átjáróba, amely a kocsikat összeköti. Itt talál-
kozik Gyurkával, aki az ellenkező irányból jön 
és az erős vonatkattogás közben egy alig hallható 
kis *pardónt-nal enged neki utat. Anna tovább-
halad és végül is egy másodosztályú gyorsvonati 
fülke előtt áll meg vele a színpad. A fülke csak 
a történés háttere. A kép jelenetei a kocsi folyó-
sóján játszódnak le. A fülke mélyén Mariska 
ül és valami képeslapot olvas. A nyitott ajtó• 

Elegáns báli 
és estélyi ruhákra 

gyönyörű selymek, tüllök, művirágok, strasz-
szok. gombok, díszek, keztyűk, harisnyák, 
továbbá külön osztályon feltűnően szép 
nogy- és kisestélyi ruhák, »kazak«-ok és 
egyéb újdonságok igen olcsón vásárolhatók 
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ban Teri néni áll. A fülkétől jobbra, a falnak 
támasztva, elegáns kis utibőrönd, felállítva.) 

Teri (a jobbról belépő Annához) : N a , meg-
van? 

Anna ; Meg. Ott ült az étkezőben. 
Teri: És? 
Anna : Rögtön itt lesz. Mindent meg-

beszéltünk. 
Teri: Hát eddig... 
Anna : Csak éppen hogy elmondtam neki, 

hogv mi történt. 
Teri: És leszáll Fehérváron? 
Anna : Azt hiszem. 
Teri : Na, adja Isten. 
Anna: Mért? Te azt gondolod, hogy... 
Teri : Én semmit se gondolok fiam, csak 

mondom : adja Isten. Ne füstölj az orrom 
alá. 

Anna : Mért, téged ez zavar? Mióta? 
Teri : Ma délelőtt féltizenegy óta. Amióta 

az a nyomorult doktor eltiltotta a szivarzást. 
Anna (meghökken) : Na, csak nincs valami 

komoly... 
Teri (mérgesen) : Nincs-e? Hát mi komoly 

akkor édes fiam, ha ez se? Hogy már füs-
tölni se szabad l Meg is mondtam a doktor-
nak : nézze jó ember, én nem igérek semmit, 
én magammal viszem a szivarosládámat az 
útra is... 

Anna : És tényleg el is hoztad? 
Teri : El-e? Idenézz, fiam : most is itt 

v a n , n á l a m . (Most húzza elő a másik kezét, 
amelyben egy virzsiniaszivar büszkélkedik.) 

Anna : Virzsinia ! A legfeketébb, a leg-
mérgesebb . . . (A szivar után nyul.) 

Teri (elkapja előle) : Hagyd csak. Sokkal 
jobb, ha itt van a kezemben. így legalább 
nem érzem magam rabszolgának. Akkor 
gyújtok rá, amikor akarok. És egyelőre még nem 
a k a r o k . (A jobbról ásványvizesüveggel belépő 
Gyurkához.) Na végre t Hát mi tartott ezen 
ennyi ideig? Poharat hozott? Adja ide. (Mi-
alatt átveszi Gyurkától a poharat, aki feldur-
rantja az üveget és tölt neki.) E z így megy 
reggel óta. Olyan a nyelvem, mint egy darab 
fa. Hiányzik neki a nikotin. És hiába eszem, 
h iába iszom. . . (Belekóstol a vízbe.) A j de 
vacak. Hallja csak Gyurka fiam : ott van 
abban a sárga neszesszerben egy kis citrom, 
add csak oda neki, Mariska... 

A n n a fa befelé induló Gyurkához) : Egy 
pillanatra. Mondja : a... Hódy Sándor... 

Gyurka : Ugy láttam odabenn ül... valami 
nővel... 

Teri (mialatt Gyurka bemegy a fülkébe) : Mi-
féle nővel? 

Anna : A Maróthy titkárnője. 
Teri (nem tetszik neki) : A vörös Tessza? Az-

zal ül? 
Anna : Igen. 
Teri : És az öreg gróf? 
Anna : Az is ott van, az étkezőben, de a nem-

dohányzó részben... 
Teri : Aha. Szóval ott ülnek az asztalnál, 

csak ők kettesben és Sándor azt mondta, hogy 
ő leszáll Fehérváron. 

Anna (idegesen) : Nem mondta, de... 
Teri: Te azt hiszed? Hát tudod mit, édes 

fiam... Na mindegy, majd meglátjuk. (A köz-
ben balról belépett kalauzhoz). M o n d j a csak , jó 
ember : mikor érünk Fehérvárra? 

D I S Z T O L L - M Ű V I R Á G 
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Kalauz : Huszonöt perc múlva. 
Teri (félig Annához, félig a kalauzhoz) : Van 

onnan valami vonat Pestre még ma éjjel? 
Kalauz : A négy óra tizes, meg az öt óra 

huszonhármas. 
A n n a (miközben a kalauz elmegy jobbra,1 ki-

csit zavartan) : Igen, de... mire az Pestre ér, 
akkor már úgyse lehet elintézni semmit, én... 
akkor már — gondoltam — jobb lenne, ha ma 
éjjel... ott maradnánk és csak a holnap reggeli 
gyorssal... 

Teri (ránéz) : Ugy? Szóval, hogy addig... ott, 
Fehérváron... 

Anna (elfordul) : Igen. 
Teri (nagyon okosan) : Az más , f i am. H a t e úgy 

határoztál, hogy... Meg is mondtad neki? 
A n n a (egyre növekvő zavarral) : Mi t? 
Teri: Hogy ma éjjel... ott maradtok Fehér-

váron. 
Anna : Még nem, mert... egyelőre azt se 

tudom, hogy hol... 
Gyurka (megjelent a hátukmögött citrommal): 

A Mátyás Királyba tessék. Szép nagy szobák, 
hideg-meleg víz. 

Teri (mérgesen): Jó, jó ! Adja ide azt a citro-
mot és szedje le a táskákat, rögtön Eleméren 
vagyunk I 

Mariska (Gyurka mellé lép): Csak tíz perc 
múlva ! 

Teri : Szedelödzködni ! Alomars befelé ! 
(Mialatt Gyurkáék bemennek, Annához.) Te pedig 
édes fiam... elvégre felnőtt ember vagy és... 
(A jobbról felbukkanó Sándorra.) N a i t t is v a n 
Hát... adjon Isten minden jót... (Hirtelen el-
tűnik a fülke ajtó mögött.) 

Sándor (a távozó Terire): I t t v a n n a k ? 
Anna : Igen. Na kitalált már valamit? 
Sándor (egyre idegesebben): N e m . Egyelőre 

még... ezt nem olyan könnyű, így hirtelen... 
A n n a (kis izgatott mosollyal): N e m b a j . Van 

időnk gondolkozni. 
Sándor : Nem sok. 
Anna : Talán több is mint kellene. 
Sándor: Hogy érti ezt? 
A n n a (egyre izgatottabban): Ugy , hogy . . . m a 

este már nincs több vonat vissza, Pestre... 
Sándor (rosszul titkolt örömmel): Mi? H o g y . . . 

nincs is vonat? Na de hát Anna kedves, akkor... 
hogy képzeli... 

Anna : Ugy, hogy ha maga most az én 
kedvemért... nem utazna tovább ; akkor én 
ma éjjel itt maradnék magával Fehérváron és... 
majd csak holnap reggel... 

Sándor : Az késő. Akkorra már leértesítették 
az egész reggeli sajtót Tószögi fellépéséről. 

Anna': Igén, de ha maga most rögtön, innen 
Fehérvárról, felhívná a direktort... 

Sándor : De hol? Csengessem fel a székes-
főváros összes vacsorázóhelységeit? 

Anna : Vagy ha esetleg mégis megpróbálnánk 
visszamenni, kocsival... 

Sándor : Éjszaka? Ismeretlen soffőrrel? 
Anna: Mért? Ha szép lassan hajtanánk... 
Sándor: Akkor épp úgy elkésnénk, mint 

ahogy szerény véleményein szerint most is el 
vagyunk késve. Nem, Anna, higyje el, hogy itt 
ilyen körülmények között sajnos semmit nem 
változtatna a helyzeten az se, ha én leszálla-
nék... 

Anna : Szóval akkor... nem is akar... (Sándor 
tehetlenségei jelző kézmozdulatára): I t t h a g y 
engem, egyedül, egy idegen városban... 

Sándor: Na igen, hát ez... mindenesetre 
nagyon kellemetlen és én nem is értem : mért 
nem kérdezte meg ezeket a vonatokat Pesten... 

A n n a (egyre, kétségbeesettebben): De megkérdez-
tem ! Tudtam ! Látja, táskát is hoztam, én meg 
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voltam győződve, hogy ha azt mondom magá-
nak, hogy... jöjjön velem, maradjon mellet-
tem... 

Sándor ! Na igen, de most ezért hagyjak itt 
olyan lehetőségeket... 

Anna s Miféle... 
Sándor : Hallgasson ide : az öreg kegyelmes 

beszélni akar velem. 
Anna : Maróthy? 
Sándor î Az. És tudja : mit jelent ez? Akivel 

öt éve csatázom, most végre négyszemközt, 
fehér asztalnál... 

Anna (ingerülten): Vettem észre. 
Sándor: Mit? 
Anna : A fehér asztalt. Maróthy gróf urat, 

akit egyenlőre a titkárnője képviselt. 
Sándor : Ejnye, Anna ! Hogy lehet ilyen 

rövidlátó? Azért, mert ez az asszony... 
Anna: A magyar Dubarry... 
Sándor: Jó. Tudom, hogy annak csúfolják. 

De ez a Dubarry, épp úgy, mint az a másik, 
nemcsak afféle... szabadéíetű asszonyszemély, 
nagyúri szerető, hanem egyszersmint átkozatul 
ügyes politikus is, akinek à két szép fehér keze 
titokban sokkal több nehéz csomót oldott már 
meg, mint amennyit Maróthy gróf úr őexelen-
ciája valaha is összebogozott ! Ez az asszony 
egyike a legremekebb eszű, legravaszabb diplo-
matáknak... 

Anna (keserű mosollyal): Hát nálam minden-
esetre jobb diplomata. 

Sándor (elégedetlen): Na végre. Csakhogy egy 
kicsit... jobb kedve van... Hát nézze... Nekem 
most át kell futnom a holnapi cikkem kefelevo-
natán, nagyon keményen bántam az öreg 
Marothyval, egypár kitételt át akarok javítani 
Székesfehérvárig, onnan akarom leadatni a 
korrekciókat a szerkesztőségbe, telefonon... 

Anna (fáradtan): Jó ! 
Sándor : Nem tart soká. Tíz perc, tizenkettő, 

akkor visszajövök és... a többit megbeszéljük. 
Anna (m. e.): Mi van itt még beszélnivaló? 
Sándor : Hogy mi? Hát hogy képzeli? Mert 

a történteken nem tudok változtatni, hát ezzel 
már kész, el is van intézve? Angyal direktor úr 
meg fogja úszni ezt a gazságot simán, egy árva 
szó nélkül? Nem, Anna, akkor maga engem 
rosszul ismer ! Ha segíteni nem is tudok, de 
elégtételt szolgáltatni — parancsoljon, itt 
vagyok, rendelkezzék velem és ha kívánja, meg-
beszélhetjük most azonnal... 

Anna: Nem... köszönöm. Ha dolga van, 
csak menjen. 

Sándor : Jó. Hát akkor majd, ha visszajövök. 
Addig maga is gondolkozik, én is, egyszóval... 
a v i s zon t l á t á s r a . . . (Elmegy, jobbra.) 

A n n a (feje szinte ugyanabban a pillanatban 
hullik a két keze közé, amikor Teri néni óvatosan 
kinyitja a fülke ajtaiát). 

Teri (egy pillanatig némán nézi, aztán a vál-
tára teszi a kezét). 

A n n a (felnéz rá és fáradt egykedvűséggel int 
nemet). 

Teri (rezignáltán játszik a virzslniával) : Gon-
doltam. Nem olyan ember ő, aki csak úgy... 
fogja magát és leszáll. 

Anna (szinte, suttogva): Ugy szégyellem magam. 
Olvan... rettenetesen... 

Teri (simogatja) : Na... 
Anna : Ha ezt én tudom... Ha csak sejtem, 

hogv... ennyire nem komoly... 
Ter i : Ő? 
Anna: Nem. Én! Vagy... hogymondjam: 

az, amit egy félesztendő óta mindennap elmond, 

hogy, imád, hogy nem tud élni nélkülem, 
hogy... most, amikor majdnem a nyakába 
borultam 

Teri: Elég értelmesen? 
Anna : Épp csak hogy azt nem mondtam, 

hogy.. . (Legyint.) Á ! 
Teri: És? 
Anna s Észre se vette. Annyira... tele volt... 

Politika, tervek és... talán az a másik asz-
szony is... 

Teri : Talánl Megnyugtatlak, fiam : biz-
tosan. 

Anna : Na de hát mért? Annyival különb 
az a nő... 

Teri: Nem annyival, csak... egyvalamivel. 
Azzal, hogy neki valószínűleg kell ez az ember. 

Anna : És nekem? 
Teri : Sohase kellett. Mert az nem létezik, 

édes fiam. Nagyon jól tudod, hogy nekem nincs 
a férfiakról valami emelkedett véleményem. 
Ostobák, vakok és ha beállítják az orrukat egy 
irányba, hát akkor se látnak, se hallanak, se 
éreznek. Semmit. Csak egyet. Azt, ha egy 
asszony igazán akarja őket. De azt aztán meg-
érzik azonnal, egy szóból, egy mozdulatból, egy 
ki se mondott gondolatból." álmukban Is, hét 
mérföldről és ha megérzik, akkor... ajjaj, 
édes fiam ! 

Anna : Szóval, te azt hiszed, hogy ... nem is 
szerettem ? 

Teri : Mért szeretted volna? Mért szeretted 
az uradat? 

Anna : Olyan szép volt, olyan kivételes, 
nagvúri... 

Teri : És ez a Sándor? 
Anna : Olyan erős, okos, annyira közös volt 

vele minden gondolatom... 
Teri : Na látod. Hát ha majd egyszer jön 

egy ember, aki se szép, se kivételes, se okos, 
akivel nem lesz közös semmid ezen az égvilá-
gon, akiről nem tudod ilyen szép értelmesen 
elmagvarázni, hogy mért szereted, csak szere-
ted és szereted, mint egy szédült kis jércemadár 
az az igazi, édes fiam ! Te, ha te tudnád, hogy 
én egyszer, lánvkoromban hogy bele voltam 
őrülve egy festőbe ! A képeibe, a hírébe, az 
asszonyi sikereibe, ha tudnád, hogy öngyil-
kos akartam lenni, amikor nem adtak hozzá... 

Anna : És? 
Teri : Elvitt a mama Herkulesfürdőbe. Ott 

találtam egy kis fürdőorvost. Nem volt annak 
semmije, édes fiam. Se esze, se híre, se művelt-
sége, csak az a két borzasztó fekete szeme, az 
a harminckét egészséges foga — kész voltam, 
édes lelkem. Két hét alatt. 

Anna (keserűen) : Hát tudod mit : vigyél 
magaddal Herkulesfürdőbe. 

Ter! : Viszlek én, aranyom. De nem Herku-
lesfürdőbe, hanem várjál meg engem, amíg 
holnapután hazajövök Jugoszláviából, szállj 
le ezekkel a gverekekkel Alsóeleméren... 

Anna (indulatosan) : Ugyan, az Isten áldjon 
meg, csak nem gondoltad egv pillanatig is, 
hogv komolvan beszélek? Hát mi vagyok én? 
Buta kis tlzennvocesztendős liba, akit meg 
lehet vigasztalni kétheti fürdővel, alkalmi 
gavallérokkal, most, amikor mindent, amim 
csak volt, elvesztettem... 

Teri : Ugyan kérlek ! 
Anna : Amikor itt állok kifosztva, nevetsé-

gessé téve az egész világ előtt... 
Teri : Egész világ ! Azt hiszed, most egyéb 

gondja sincs öt világrészben kétmilliárd em-
bernek... 
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Anna t Nem érdekel t Csak az én világom 1 
ö t utca, kétszáz ember, akiknek a véleménye 
fontosabb nekem, mint a többi kétmilliárdé, 
akikhez semmi közöm. Mert ezek közt éltem, 
ezeknek éltem, ezek előtt ért olyan gyalázat, 
amit nem lehet túlélni... 

Teri (mérgesen) : Nem 1 Bele kell halni ! 
Anna (sötéten) : Nem kell, de... hidd el 

nekem, hogy... lehet! 
Teri (megrémül) : Megőrültél? 
Anna : Lehetetlenné tettek mint szinésznőt, 

megbuktam mint asszony, hát mi értelme van 
most már az én egész életemnek?... 

Teri : Az, hogy élsz, édes fiam ! Az életnek 
semmi más értelme nincs, csak maga az élet ! 
Hogy Jössz-mész, eszel-iszol, rád süt a Jó Isten 
napja... 

Anna : Hát élet ez? 
Teri : Minden élet, ami nem halál ! Nézz 

meg engem ! Mi voltam én és mi vagyok ma ? 
SzépséRkirályné voltam Nizzában, veszett kár-
tyás Montecarloban — elszállt az idő, elment 
a pénz, de én itt vagyok ! Hét vármegyére híres 
táncos — harmincéves koromban eltilották a 
szívem miatt. Paprlkáscsirke — nem bírja la 
gyomrom. Pohár pezsgő — vérnyomás. Gava-
lérok, szerelmek — mit magyarázzam : mim 
maradt? Kevesebb, mint neked. Szépség-
fiatalság, egészség — semmi, csak ezek a ked-
ves, öreg, fekete virzstniák. Ma délelőtt ezt is 
elvették tőlem és itt vagyok, mégis Itt vagyok és 
nem hagvom magam, azértse hagyom és... 
(A jobbról belépő Kalauz kezébe nyomja a szi-
vart.)... tudja mit, jó ember? Itt van, ez a 
magáé ! 

Kalauz (sietve veszt át) : Köszönömássan. 
(Kiállva.) Alsóelemér, feltételes megálló, sietni 
kérem, gyorsan, hol az a két utas? 

Gyurka (Mariskával és egy naqy kuferrel 
most jelenik meg a fülkeajtóban) : I t t . 

Teri: De nem kettő, hanem három. 
Gyurka: Ki a harmadik? 
Teri (Annára) : 6. 
Anna: Na, de... 
Teri : Csend legven ! (Kalauzhoz.) Vigye 

csak jó ember, ott az a táska... 
Gyurka: Tegye le, hagyja, majd én! (Fel-

kapja a kuffert, közben Terihez.) N a , k e z i c s ó -
kolom, jó utat, mozgás Mariska, előre gyerünk ! 
(Es már rohan is a táskával, miközben a színpad 
Anna szédült »Meqálljon, várjon, hát Teri 
néni*... kiáltásai közben elsötétedik.) 

HATODIK KÉP. 
(Szín : Mariskáék napsütötte nappali szobája 
Alsóeleméren. Hátul, középen, nagy mjilás. 
amely a verandára szolgál. A verandán terített 
asztal, amelynek hátterét a kert üde bokrai adják. 
Az utcai bejárat bal elől van, jobb elől ajtó a 
mama szobájába, jobb hátul másik ajtó. Kedves, 
régi családi bátorok. Amikor a függöny felgör-
dül, Mariska egy gurulós reggeliző asztalkán ren-
dezget. Egy pillanat múlva a mama jön ki a jobb-

első ajtón.) 
Mariska : Kész? 
Mama : Rögtön. Csak a haját hozza rendbe. 
Mariska : Idegyön, vagy vigyük neki a reg-

gelit... 
Mama : Hagyd csak. Azt mondta : úgyse 

iszik, csak egv csésze teát. 
Mariska : És a mama hagyja? 

Karórájára könnyen piszkolódó és klrojtosodó 
szalag vagy szíj helyett vegyen magától záródó 
Dóm karóracsatot. Ez az Ideális viselet! Króm és 
aranyozott kivitelben készül. Próbálja k i még 
ma az óragyár Kossuth Lajos-u. 5. sz. alatti üz-
letében, a Nemzeti Kaszinó palotájában, 

122 

Mama : Muszáj, kislányom. Akinek bánata 
van, csak hadd koplaljon. Ugy sokkal hama-
rabb belefárad az ember a szomorúságba. 

Mariska : Tessék bemenni hozzá. 
Mama : Minek? 
Mariska : A Teri néni úgy a lelkemre kötötte, 

hogy amíg ő érte nem jön, egy pillanatra se 
hagyjuk egyedül. 

Mama : Hát 'iszen ott aludtam vele egész 
éjszaka ! 

Mariska : Na, de most... 
Mama : Ne félj. Olyan asszony még nem 

született, aki abbahagyja az öltözést, csak 
azért, hogy valami kárt tegyen magában. És a 
nehezén már különben is túl vagyunk. 

Mariska : Honnan tudja a mama? 
Mama : Hajnal fele, mikor azt hitte, hogy 

már alszom, jó alaposan kisírta magát. Az a 
bánatnak épp olyan jó, mint az influenzának 
az izzadás. 

Mariska : A mama könnyen beszél. Mit 
tudja a mama : mi az, amikor valakit olyan 
gyalázat ér, amilyet ővele tettek a színháznál? 
Mit tudja a mama... 

Anna (gyors léptekkel, izgatottan jön jobbelől) : 
Mondjátok : az órám... úgylátszik, elfelej-
tettem felhúzni-... 

Mama : Megállt? 
Anna : Igen. És... hány óra? 
Mama: Hát úgy... negyed tizenegy körül. 
Anna (nagy indulattal): Mi? Hogy már... 

hát ez rettenetes, hisz akkor én már nem Is 
tudok a reggeli gyorssal... * 

Mama : Azzal nemigen, az elment. 
Anna : Na de hát mért hagytátok, mért 

nem mondtátok? 
Mama : Reggel felé olyan jól elaludtál, 

aranyom. Gondoltam : ha már itt vagy ná-
lunk, Eleméren, ha már rászántad magad... 

Anna : Dehogy szántam ! Hát tudtam én? ' 
Akartam én? Hát mit gondolsz : ha énbennem 
akkor nincs úgy összekavarodva minden, 
hát engedem magam, mint akit fejbevertek, 
vagy hipnotizáltak, hogy mire észrevettem : 
ml "történik velem, már el is ment a vonat... i 

Mama (parányit sértődötten) : Na jó, jó, 
lelkem, nyugodj meg, azért... itt se vagy 
rablógyilkosok között... 

Anna (lefékezi magát) : Na igen, hiszen... 
ne haragudj, de hát... nekem most elvégre 
mégse itt a helyem... 

Mama (ránéz nyugodtan) : Hanem hol? 
Anna : Hogy hol? Hát bocsáss meg : ott 

azért talán mégse tartunk, hogy el lehessen 
engem intézni, csak úgy 1 Annyival csak tar-
tozom magamnak, hogy legalább odamenjek, 
a szemük közé vágjam, hogy aljasak, utolsók, 
hogy tönkretették az életemet, hát az talán 
csak mégse mindegy, hogy... (Eddigi szenvedé-
ly essége most egy minden átmenet^ nélküli, halá-
los fáradságnak ad helyet.) K ü l ö n b e n t u d o d 
mit : igazad van... Olyan mindegy... (Leül.) 

Mama: Na látod, fiam. Ez a beszéd. Hát 
persze, hogv mindegv. Mit csinálhatsz? Neki 
a falnak, fejjel? Egyedül, egymagad, Pesten, 
ahol most senkid sincs? Hát nem jobb neked 
most egyelőre itt? Az öreg nénéddel, a kis 
húgoddal... 

Mariska (már régen a könnyeivel küzd) : 
Én rögtön úgy elbőgöm magam... (Anna 
ölébe borul.) 

Anna (meghatottan) : Naa... te kedves kis... 
Mariska (dühös szégyenkezéssel) : Dehogyis 

vagyok én kedves... 
Anna: De az vagy. Mind a ketten. Olyan 

kedvesek vagvtok, olyan jók és... higyjétek 
el : ha majd egy kicsit nyugodtabb leszek... 

Mama : Leszel, fiam. Hogyne lennél. Csak 



szedd össze magad szépen, igyál egy kis teát... 
Hány cukorral szoktad : három? Négy? 

Anna î Köszönöm, csak így... üresen. 
Mama : És ne vedd rossznéven, hogy a 

reggelit csak így adjuk, a gurulóson, de oda-
kinn, a verandán már megvan terítve, a pró-
bához. 

Anna : Tessék? 
Mariska (felszárítja a könnyeit) : Tudniillik... 

a mama úgy érti, hogy itt ma délelőtt próba 
lesz ebből a mi kis... műkedvelő darabunk-
ból... 

Anna s Ja úgy? 
Mariska : Igen. És a szereplők minden 

próba előtt egy kis villásreggelit szoktak 
kapni. 

Mama : De ez még elég jó darab. Ebben 
nincs sok szereplő. 

A n n a (minden szomorúsága ellenére elmo-
solyodik) : Na igen, hát... mindenesetre: 
ez is szempont. 

Mama : Tudniillik itt nem úgy van ám, 
mint tinálatok ! Itt nemcsak a szereplők 
gyónnék el a próbára... 

Anna: Na, ami azt illeti, hát... az éppen 
nálunk is előfordul... 

Mama : Előfordul ! De itt mindennap, 
így van például az a kis Krumpholz Emma, 
aki csak egy szobalányt játszik, mégis min-
dig elhozza az anyját... 

Mariska : Nem' kell azt hozni ! Gyön az 
magától is ! 

Mama : Az igaz. Te, annál egy tolakodóbb, 
s z e m t e l e n e b b . . . (A balról belépő Krumpholzné-
hoz.) Szervusz, angyalom, na csakhogy itt 
vagytok... 

Anna (felugrik, idegesen) : Hát akkor én 
talán... nem is zavarok... 

Mama (elkapja a kezét) : Dehogy is zavarsz, 
ellenkezőleg t Engedd meg, aranyom : az 
unokahúgom, Balogh Anna művésznő, Buda-
pestről — Krumpholzné őnagysága... 

Emma : Emmi vagyok. ( Vigyorogva nézi 
Annát, ki minden különösebb érdeklődés nélkül 
veszi őket tudomásul. Krumpholznét és Emmát 
ugyanaz a két színésznő játssza, akik az első 
felvonásban Bogátinét és Elzái játszották. Azon-
ban a megjelenésükben éppen csak. hogy emlé-
keztetnek valamit az elsőfelvonásbeli alakjukra. 
A szerep kettőssége úgyszólván csak szimbólum 
szabad, hogy maradjon.) 

Krumpholzné (Annához) : Isten hozott ná-
lunk. (Mamához.) Kicsit elkéstünk, de hát... 
(Annához.) ...ez már amolyan jó eleméri 
szokás. Tízre mondták a próbát, most negyed 
tizenegy, még senki sincs itt, nem úgy van 
ez, kérem, mint egy igazi színháznál... 

Mariskn : Hajjé, dehogvnem, ott voltam 
tegnap délelőtt, láttam, ott is későbben kezd-
ték, legalább félórával! 

Krumpholzné : Igazán? Hát mondja mű-
vésznő... 

M a m a (meglátja a belépő Saciíi : P a r d ó n . 
Engedd meg, szívem : Asztalosné, Saci. A 
Mariska barátnője. Balogh Anna művésznő, 
unokahúgom í 

Saci (ugyanaz a színésznő, aki az első fel-
vonásban Ducit, Anna barátnőjét játszotta) : 
örvendek. 

Mama : Tavaly még ő is műkedvelő volt, 
de most férjhezment és nem engedi az ura. 

hát most csak úgy eljárogat a próbákra. 
Krumpholzné : Ahol már, sajnos, semmi 

keresnivalója sincs, úgy-e, angyalom? 
Saci : Annyi még mindig van, mint neked, 

angyalom. 
Krumpholzné: Nézd, angyalom... 
Saci : Jó, angyalom. 
E ö r d ö g h (közben belépett a balajtón. Ugyan-

az q színész, aki az első felvonásban Angyalt 
fátszotta :) Na mi az, engem már meg se lát 
senki? 

Mama : Jaj , dehogynem, kedves ! Anna 
fiam : ez itt az alsócleméri Rotschild, Eördögh 
János, takarékpénztári igazgató. 

Eördöf jh (a tőle megszokott hangos kedéllyel) : 
Fenéket takarékpénztári ! Színigazgató va-
gyok ! Az egész társaság nekem Játszik ! 

Mariska (Annához) : Tudniillik a Takarék-
pénztári Segítőegyesületé lesz a tiszta jöve-
delem. 

Eördögh: Ha ugyan marad valami. 
Mariska (meghökken) : Mért, Jani bácsi? 

Nem fogvnak a jegyek? 
Eördögh: Hát az igazat megvallva... (Ap-

rópénzt csörget a nadrágzsebében.) 
Mama : Na ugyan ! Nem kell megijedni. 

Ugorj csak Mariska fiam, egy kis diópálinkát 
a Jani bácsinak ! 

Eördögh : Éhgyomorra? 
Mama : Arra se legyen panasza. Tessék, 

amink van, szívesen adjuk! (Mialatt a tár-
saság kivonul a verandára, Mariskához, a kis, 
kulcsokkal a kezében.) Nesze csak, eridj a 
kamarába, ott van az az ötliteres diópálinka-
ágy... vagy megállj : eredj te inkább a veran-
dára, a vendégekhez, majd a pálinkát én... 
(Mariska jelentős szemhunyorltására, hogy ne 
hagyja Annát egyedül.) J ó , b ízd c s a k r á m ! 
(Mialatt Mariska a verandára megy, Annához.) 
Gvere, Anna fiam, ilyet tudom, úgy se lát-
tál még: gyömbéres diópálinkát lefejteni... 
(A belépő Gyurkára.) . . .vagy ha akarsz, i t t 
is maradhatsz, majd ez a fiatalember addig 
elmulattat, ismeritek egymást, úgy-e? 

A n n a (most ismeri csak fel Gyurkát, akin 
ez alkalommal jóvágású gazdászruha büszkél-
kedik) : A, igen, hogyne, csak... bocsásson 
meg... 

G y u r k a (mialatt a Mama elmegy a jobbhátsó 
ajtón) : Nem tudta hirtelen, ki ez a csizmás 
kandúr. 

Anna (elmosolyodik) ; Hát az igazat meg-
vallva... ebben a ruhában... 

Gyurka : Még nagyobb paraszt vagyok, mi? 
Anna: Azt nem mondtam. Sőt. Nagyon... 

jól áll magának. 
Gyurka : Eleget mérgelődök miatta. 
Anna : Min? Hogy ez a ruha... 
Gyurka: Hát. Hogy mért áll ez énrajtam 

úgy, mintha csak rámöntötték volna, pedig 
ezt csak egy eleméri kis fuser eszkábálta össze. 
A pantallónadrág meg, amit Pesten csinál-
tatok, legjobb szabónál, mért lötyög-pötyög 
úgy összevissza rajtam, mintha nem is az 
enyém volna, csak úgy kölcsönkértem volna 
valakitől, elsejéig. 

Anna (elneveti magát) : Ugyan, dehogy. 
Csak az talán... kicsit szokatlanabb. De 
higyje cl, ha többet hordaná... 

Gyurka : Isten őrizz ! 

A l f | # I f i n n i n i n r Közép Európa legmodernebb és 
l a Y K I l l r 1 1 A n A 1 1 r legolcsóbb oarázsa.VII, Kertász-
U 1 1 1 L U I l l H l l f l U L utca 24-28. Telefon : 1-372-93 

123 



Anna : Mért? Hát ha, mondjuk, Pesten 
l a k n a . . . (És leül.) 

Gyurka : De nem laknék, kérem ! Egy 
világért se 1 Én ott egy hét alatt megfullad-
nék. Csupa kő, csupa ház... 

Anna (mosolyog) : Hát Istenem... sok em-
bernek sok ház kell... 

Gyurka : Nincs ott olyan sok ember... 
Anna : Hogy érti ezt? 
Gyurka : Tudja Isten. Nekem mindig az 

az erzésem, mintha csupa eleven gépek mász-
kálnának körülöttem. A közlekedési rendőr, 
aki egyebet se csinál egész nap, csak így, meg 
így... (Mutatja.) a villanyosvezető, aki 
reggeltől estig hol kinyitja a féket, hol be-
csukja, a kereskedő, aki még álmában Is üzle-
teket köt — hát emberek ezek? 

Anna s Persze, hogy emberek I Ez a hiva-
tásuk I Az életük. Hát mért teremtette az 
embert a Jóisten... 

Gyurka s Ezért semmiesetre se. A para-
dicsomban nem kellett dolgozni. Csak amikor 
az ember bűnbeesett, akkor találta kl az 
Úristen a munkát, büntetésnek. De ez Pesten 
senkinek se jut az eszébe. Csak hajrá, egész 
nap, munka, pénz, még több munka, még több 
pénz — látja : ez az egy, amit sehogyse tudok 
megértetni a Mariskával se, mert.. . azt tudja 
úgy-e, hogy mink ketten hát. . . hogyismond-
jam.. . 

Anna (mosolyog) : Tudom. 
Gyurka : Nahát. És ő egyre csak azt hajto-

gatja : ne maradjak én gazdatiszt, kapok 
hosszúlejáratú kölcsönt a Takaréktól, vegyek 
ki egy bérletet. Mondom : minek? Még 
több gondom legyen, még több munkám? 
Hát kí látott már olyan fegyencet, aki azt 
mondja : kérem, nekem kevés az a tizenkét 
esztendő büntetés, amit kaptam, zárjanak 
be engem életfogytiglan — tetszik engem 
érteni? 

Anna (egyre jobbkedvúen) : Hogyne. És a 
Mariska... 

Gvurka : Az nem, kérem. Az Istennek se. 
Pedig minden másban olyan jól megértjük 
egymást... 

Anna : Szereti? 
Gyurka î Hát hogyne szeretném ! Kedves, jó 

kislány, szemrevaló, dolgos, szépen zongorá-
zik. Mit tetszik nevetni? 

Anna s Semmit. Csak hogy milyen szép 
értelmesen el tudja magyarázni, hogy miért 
szereti. 

Gyurka (kicsit zavartan): Már mért ne tud-
nám? 

Anna (ugyanígy): Á, csak úgy... az eszembe 
jutott . Butaság. Nem is érdemes róla... (Fel-
szabadultan fordul az üveggel a kezében belépő 
Mama jelé.) Na ez az a híres diópálinka? 

Mama : Ez. Akarsz egy pohárkával? 
Anna (nemet int): Köszönöm. 
Mama : Hát maga, Gyurka? 
Gyurka (felrezzen a gondolataiból): Én Igen. 
E ö r d ö g h (mialatt a Mama a szép, régi tálalón 

álló pálinkáskészlet egyik poharába tölt, megjele-
nik a verandaajtóban): N a m i az , m i a z ? ö r e g e k -
nek csak kínálják a pálinkát, fiataloknak mind-
járt oda is adják? 

Mama s Hogy mondhat ilyet ? Maga is a 
fiatalok közé tartozik. 

Eördöflh (mialatt a többiek is beszállingóznak 
felemeli a poharát:) Hát. . . éljen az egész ked-
ves színtársulat... hol vannak a többiek? 

Mariska : Ma csak a második felvonás végét 
próbáljuk. Gyurka aszondta : nincs ideje. 

G y u r k a (ugyancsak pohárral a kezében): H á t 
nem sok. Négyed tizenkettőkor ott kell legyek 
az állomáson. 

Krumphoizné : Kit vár kedves? 

Gyurka J A tehervonatot. Most gyön meg az 
a tenyészbika, amit a vásáron vettünk. 

Eördögh s Hát akkor a bika egészségire. 
(Isznak.) Hát kezdjük a próbát, lássuk, mit 
tudtok. (Leül.) 

Mama : Rengeteget. Az egész darabot, sugó 
nélkül. Majd meglátod, Anna fiam... 

Anna (élénk tiltakozással): Én? Nem, Mariska 
néni, most már aztán igazán, ha megengeded... 

Eördögh (elkapja a kezét): Dehogy engedjük 1 
Isten őrizz ! örülünk, hogy van köztünk egy 
szakértő 1 

Anna: De olyan nehéz megítélni egy ki-
szakított részletet... azt se tudom : miről van 
szó... 

K r u m p h o i z n é (úgy mondja mint egy pletykát): 
Ja j , nagyon érdekes ! Az van benne, hogy egy 
huszárhadnagy a végén elmegy postamester-
nek... 

Anna (meglepetten): Csak nem a »Huszár-
attak«? 

Emma : De : Huszárattak, írta Takács Iván. 
A n n a (akit most már kezd érdekelni a dolog): 

Nahát, milyen... különös! A vizsgadarabom! 
És épp a második felvonás. Azt játszottam az 
Akadémián, a tanítónőt... 

Mariska (lelkendezve): Az én szerepemet ! Hát 
látod, igazán, Anna, ha csak egy kicsit szeretsz, 
i t t m a r a d s z , m e g n é z e d . . . (Mialatt egy székbe 
erőszakolja.) ...úgy szeretném tudni : jól csi-
ná lom-e . (Hirtelen, mérgesen Emmához.) Mi t 
vigyorogsz? 

Emma : Hát hogy milyen furcsa, hogy mink 
most egy művésznő előtt'fogunk játszani... 

Krumphoizné (oldalbalöki): Jó, jó, csak 
e r e d j , k e z d j é t e k e l . . . (Annához, mialatt Mariska 
és Emma a színpad jobboldalára mennek.) . . . m a j d 
meg tetszik látni, milyen kis ügyesek ! Nem 
mondom : az én kislányom szerepe nagyobb 
Is lehetne... 

Sael : örüljünk, angyalom, ha azt a kis 
szerepet el tudja mondani. 

Krumphoizné (harcrakészen): Gondolod, an-
gyalom? 

Sael (uayantgy): Nézd, angyalom... 
E ö r d ö g h (beletapsol az induló vitába): N a 

kezdjük, kezdjük, csináljátok, gyerekek... 
M a r i s k a (izgatottan, Annához): H á t . . . én I t t 

állok az ablaknál és nekitámasztom a fejem, 
amikor begyön a szobalány... (Emmához.) Na 
gyere ! 

Emma (bejön, vigyorogva): Juliska kis-
asszony... 

Krumphoizné : Mit vigyorogsz? 
Emma : Olyan furcsa, azt mondom : Juliska. 

(Annához.) Nem mondhatnám : Mariska? 
Anna (mosolyog): Nem kedves ! Ha a szere-

pében az van, hogy Juliska... (Eördöghre néz.) 
Megjegyzem : én igazán nem akarnék bele-
szólni. 

Eördögh : Dehogynem ! Igaza van ! Emmike, 
csak mondd úgy, ahogy a darabban van : 
Juliska és gyere be mégegyszer. 

Emma (megteszi): Juliska Kisasszony, itt van 
a hadnagy úr. 

Krumphoizné (lázban): Jól van, nagyon jól 
van 1 Ugy-e jól mondta művésznő? 

A n n a (ebbe is mindjobban belemelegszik): Igen , 
nagyon jól csak... (Emmihez.) ...egy kicsit 
izgatottabban, kislány ! Ez nagy szenzáció 
neked : a hadnagy, aki ebből a házból ki van 
tiltva, most mégis eljött, késő este ! Próbáld 
meg, kedves, gyere be újra. 

Krumphoizné : Mit vigyorogsz? 
Emma : Olvan furcsa : annyiszor begyövök... 
Eördögh: Na gyerünk, gyerünk, ne komé-

diázzunk ! 
E m m a (tőle telhető izgalommal): J u l i s k a 

kisasszony, i t t van a hadnagy ú r ! 



Mariska (megfordul): Hát mégis? 
G y u r k a (mialatt Emma elmegy): Mégis J u l i s k a 1 

Nem bírom tovább. 
Mariska : Nem szabad, Péter. Legyünk 

okosak. 
Gyurka : Az akartam lenni. 
Mariska : Magának menyasszonya van. Gaz-

dag, szép, okos... 
Gyurka : Otthagyom. 
Mariska: őrült. 
Gyurka : Akkor lennék Örült, ha magáról 

lemondanék. Hát mit bánom én, ha maga itt 
ál l , m e l l e t t e m . . . (Hirtelen meglátja a balelól 
belépő Hajagost.) Halló, főnök úr ! 

Hajagos (állomásfőnök. Katonás bokaössze-
ütéssel üdvözli a társaságot): K e z ü k e t c sóko lom ! 

Gyurka (közben): Ne felejtsük el : negyed 
tizenkettőkor gyön a bika ! 

Hajagos : El van intézve. Az állatorvos pon -
tosan ott lesz. (Annához.) Bocsánat : Hajagos 
állomásfőnök. 

Eördögh : Ülj le, Marci. Ne zavard a próbát. 
Mondd tovább, Gyurka. 

Gyurka (visszafordul Mariskához): Mit bánom 
én, ha maga itt áll mellettem, mit törődöm én... 
(Megfogja Mariska kezét.) 

Mariska : Hagyjon, Péter. Utóljára kérem : 
ne bolondítson meg engem is... 

Gyurka : Szeret? 
Mariska: Péter... 
Gyurka : Szeret? 
Mariska : Nem tudom. Én már semmit sem 

tudok. 
Gyurka (hirtelen a karjaiba rántja Mariskát, 

műcsók). 
Mariska (a pillanatig tartó csók után, Annához, 

izgatottan): Na? Mit szólsz? Elég jó lesz? 
Anna: (nevet.) Hát az igazat megvallom... 
Mariska (arca elsötétül): Rossz? Nagyon? 
Anna: Nem. Dehogy rossz. Csak... olyan 

száraz, mint egy hathetes kenyér. Több igazság 
kellene ide, gyerekek, több izgalom... 

Mariska : A végén? 
Anna : Elejétől kezdve. (Odamegy hozzájuk, 

közben.) Amikor a szobalány azt mondja : itt a 
hadnagy — úgy fordulj meg, mint akit villám 
ütött. (Megjátssza.) Hát mégis? 

Mariska (utánacsinálja): Hát mégis? 
Anna : Na látod ! így ! Nagyon jó 1 
Mariska: Hát mutasd meg egyszer, végig... 
Anna : Kérlek, ha akarod, én nem bánom, 

H A R M A D I K 
HETEDIK KÉP 

(Szín : Mariskáék kertje. A színpad hátterét a 
ház hátsó homlokzata alkotja, középen előreugró, 
óriási nyitott verandával, amelyen a második 
felvonásból már ismert teritett asztal áll, de ezút-
tal másszinű abrosszal letakarva. A verandáról 
két lépcsőn lehet lejönni a veranda terjedelméhez 
képest keskeny előtérre, melynek baloldalán egy 
nagy, kerek szőnyegágy, jobboldalán pedig egy 
terjedelmes rózsalugas áll. Ennek a lugasnak a 
nyílása a közönség felé Ível, kissé ferdén, úgy 
hogy a lugasban történtek a nézőtér minden részé-
ről jól kivehetők, de elképzelhető, hogy a benn tar-
tózkodók a verandán ülők előtt észrevétlenek 
tudnak maradni. A lugashoz jobbelől fehérkavi-
csos kerti út vezet és folytatódik a szőnyegágy 
irányában. A lugasban kerti garnitúra, melynek 
egyik székén a függöny felgördültekor a Mama ül 
és egy fényes rézedényben valami krémet kavar. 
A szemén pápaszem, a kerti asztalon a >Huszár-
attak* rendezőpéldánya, melybe a Mama keverés 
közben belenéz és e módon korrepetál a lugastól 
kissé balra álló és szerepét a kezében tartó Maris-

kával.) 
Mariska : Nem, Péter, ennek semmi értelme 

sincs. 

én... megmutathatom nagyon szívesen. Hát... 
én körülbelül így gondolom, vigyázzon Gyurka ! 
(Mialatt Mariska egészen a színpad jobbsarkába 
jön előre.) A szobalány bejelentette magát, én 
megfordulok. Hát mégis? 

Gyurka : Mégis, Juliska. Nem bírom tovább. 
Anna : Dehogy is nem bírja. Ahogy ezt maga 

mondja, kedves, attól az emberi kor legvégső 
határáig elbírhatja. Ne felejtse el : maga szeret 
engem, őrülten, hetek óta kínlódik, na kezdjük 
újra... Hát mégis? 

Gyurka (valamivel őszintébben): Mégis, Juliska. 
Nem bírom tovább. 

Anna : Nem szabad Péter. Legyünk okosak. 
Gyurka: Az akartam lenni. 
Anna : De ne fejezze be a mondatot. Okos 

akart lenni, de nem tud, egyre csak én rám 
gondol, tudja, hogy én is a magáé vagyok, csak 
a kezét kell értem kinyújtani, megyek magával, 
a felesége leszek, a szeretője, amit akar, na 
kezdjük újra. Hát mégis? 

Gyurka (szinte transzban): Mégis. Juliska. 
Nem bírom tovább. 

Auna : Nem szabad, Péter. Legyünk okosak... 
Gyurka : Az akartam lenni... 
Anna : Magának menyasszonya van, gazdag, 

szép, okos... 
G y u r k a (önkéntelenül Mariska felé): O t t 

hagyom ! 
Anna : őrült ! 
G y u r k a (egyre vadabb szenvedéllyel): A k k o r 

lennék őrült, ha magáról lemondanék ! Hát mit 
bánom én, ha maga mellettem áll, mit törődöm 
é n . . . (Megragadja Anna kezét.) 

Anna : Hagyjon, Péter ! Utoljára kérem : 
ne bolondítson meg engem is... 

Gyurka : Szeret? 
Anna : Péter... 
Gyurka : Szeret? 
Anna : Nem tudom. Én már semmit se 

tudok. 
G y u r k a (félőrülten rántja magához, hosszú, 

szenvedélyes csók. Egy pillanatnyi dermedt szünet, 
aztán nagy taps.) 

Eördőgh : Óriási, Gyurka ! Remek. Most 
csináljátok ezt a Mariskával ! 

Gyurka (vadul): Én nem ! Nekem ebből 
elég! Én megyek az állomásra, alászolgája! 
(Elrohan.) 

(Függöny) 

F E L V O N Á S 
Mama: Hallgasson rám, Juliska... 
Mariska: Bár soha ne hallgattam volna, 

Péter! Bár megtettem volna, amit az apám 
akart... 

Mama: Ne forduljon el. Nézzen rám... 
Mariska : Minek? 
Mama : Hogy meglásson végre engem is ! 

És ne a kardomat nézze, az egyenruhámat, 
lássa meg bennem az embert, a férfit. Mi vagyok 
én magának? Duhaj garázda, asszonyszöktető... 

Mariska : Én nem hibáztatom. 
Mama : Higyjen nekem. 
Mariska : Hiszen, ha hinni tudnék ! Ha vak 

volnék, süket, ha nem volnék tisztában azzal, 
hogy ez a fellobbanás magában múló szalma-
láng... 

M a m a (akii a hév teljesen elragad, fözőkanállal 
a kezében) : Juliska, kérem, könyörgöm : miért? 
Hát mondja, mitől fél? 

Mariska: Mindentől és mindenkitől. Mit 
tudom én : nem jön-e holnap valaki, akiért 
engem is épp úgy otthagy, mint ahogy én értem 
ott akarja hagyni a menyasszonyát? Mit 
tudom én, nem bujkál-e már most is valahol 
itt, körülöttünk egy lány, vagy egy asszony... 
(Elsirja magát.) 



Mama (odanéz a szemüvege fölött) : Na, mi az 
már megint? 

Mariska s Nem tudom. Nem birom. 
Mama (gyanús szelídséggel) : Mondd, édes jó 

kislányom : akarsz egy pofont? 
Mar i ska (egyre ingerültebb keserűséggel) : N e m 

bánom. És ha agyon tetszik verni, akkor se... 
Mama (mérgesen keveri a krémet) : Nem verlek 

én, édes lányom. Megvert már téged a Jóisten. 
Megvert akkora, irgalmatlan butasággal... 

Mariska: Igen? Hát akkor tessék nekem 
megmondani : mért nem küldött virágot ma 
reggel? 

M a m a (abba hagyja a keverést) : A G y u r k a ? 
Nem küldött? 

Mariska : Amióta el vagyunk jegyezve, 
minden áldott reggel ekkora bokrétákat küldött 
a tejesemberrel. 

Mama (közben elsötétedett arccal vette le a szem-
üvegét) : Hát Istenem : ma elfelejtette. 

Mariska : De mért éppen ma? Es két hónap 
óta minden áldott este itt vacsorázott nálunk. 
Mért éppen tegnap este... 

Mama (indulatosan) ; Hát tudod mit, édes 
lelkem : igazad van ! Tegnapelőtt megismer-
kedtek Annával, tegnap egymásba szerettek, 
holnap esküsznek. 

Mariska : Azt nem mondtam. De hogy itt, 
tegnap, a próbán, történt valami... 

Mama : Mi történt? Megcsókolta, épp úgy 
mint téged... 

Mariska t De nem épp úgy ! Hát. hányszor 
mondjam a mamának, hogy énvelem mindig 
csak úgy a levegőbe cuppog... (Leül.) 

Mama : A próbán. De mondd meg nekem 
őszintén, hogy amikor egyedül hagylak benne-
teket... 

Mariska: Akkor is csak olyan... szép ille" 
delmesen... 

Mama (felhördül) : Mi? Hogy... illedelmesen? 
Hát mit akarnál te, hogy akarnál... 

Mariska : Nem tudorn, de tegnap, amikor 
láttam, hogy őrá hogy... ráhajlik és neki hogy 
belecsókol a szájába... Itt van valami! Es 
nemcsak a Gyurkával, hanem Annával is ! 

Mama : Megőrültél? Hát mit gondolsz? ! 
Mariska : Semmit. Csak azt, nogy tegnap 

még majd megölt bennünket, amért nem utaz-
hatott el a reggeli gyorssal, de még most is itt 
van ! Hogy reggel a félvilágért se evett volna, 
csak egy üres teát, de este bevágott egy olyan 
büftököt, hogy én még nézni is sokalltam, 
hogy ma reggel, a kádban, elénekelte a Tosca 
nagyáriát — mit mondjak : hogy tegnap még 
úgy sajnáltam, hogy majd a szívem szakadt 
bele, máma megtudnám fojtani és tessék tudo-
másul venni, hogy ha ez az Anna... (A torkán 
akad a szó, mert meglátja a jobb elül váratlanul 
felmerült Annát.) 

Anna (fürkészve) : Tessék? 
Mama (nagyon izgatott, mert érzi, hogy azért 

van abban valami, amit Mariska mond) : S e m m i , 
fiam, csak... ez a darab. Épp most beszél-
jük, hogy te... hát hiába: ami igaz, az igaz, 
hogy... egyes dolgokat, milyen érdekes, hogy... 
egesz máskép csináltál regnap a próbán, mint 
ahogy... mondjuk például a Mariska csinálja... 

Anna (mosolyog) : Na hallod : az csak iga-
zán természetes ! Elvégre nekem ez mégis csak 
a... mesterségem... 

Mama (megkönnyebbülten, sőt diadallal, Ma-
riskához) : Na látod? Na ugye? Hát össze-
beszéltünk? (Annához.) Ezt mondom neki 
én is, hogy neked ez a mesterséged, neked ez 
épp olyan semmi, mint énnekem az, amikor 
kimegyek a piacra, aszondom a kofának : 
»édes lelkem« — azért én nem vagyok abba a 
kofába szerelmes... 

Anna (meglepetten) : Mi? 
Mama : Semmi fiam. Á ez a kis hülye olya-

nokat beszél itt össze, hogy... Eredj innen! 
(A rézedényt Mariska kezébe nyomja, közben.) 
Add oda ezt a krémet a Katinak, öntse abba 
a csillagos formába, ő már tudja : melyikbe, 
na alomars, lódulj és most már egy szót se töb-
bet... Nézze meg az ember. 

A n n a : (mialatt Mariska elmegy a Mamá-
hoz.) Nézd csak, nem mondhatnád el nekem 
valamivel részletesebben, mit táryaltatok ti 
most tulajdonképpen ezzel az kis Mariskával? 
(Leül.) 

Mama (zavartan) : Nem fontos, fiam. Igazán 
nem. Hidd el nekem, hogy... 

Mariska (a verandán) : Mama ! 
Mama : Halló ! 
Mariska : Itt vannak a Krumpholz néni, 

Saci, meg majdnem mindenki ! 
M a m a (megkönnyebbülten, mint aki egy kínos 

beszélgetéstől szabadul) : H á t akkor bocsáss meg, 
f iam. . . (És már megy is közben.). Az eper, 
Mariska ! Hozzátok fel a jégről és a Kati verje 
fel a h a b o t . . . (Eltűnik Mariskával együtt.) 

A n n a (lassan gondolataiban merülve veszi elő 
a cigarettatárcáját, rágyújt). 

G y u r k a (felbukkan a kerti úton, jobb elöl) : 
Kezét csókolom. 

A n n a (felrezzen, kicsit zavarfan) : Á , m a g a a z ? 
J ó regge l t ! (Aztán egy pillanatnyi feszült csend 
után.) Erre Jött a... kis kapun? 

Gyurka: Igen. Mert... láttam, hogy itt 
tetszik ülni es én... (Elszántan.)... beszélni 
akartam a művésznővel. 

A n n a (igyekszik elfogulatlan maradni, udvarias 
mosollyal) : Kérem, legyen szerencsém és... 
hát tessék... mit óhajt? 

Gyurka : Meg akarom kérni a művésznőt, 
hogy... ha nem tetszik rossz néven venni, hát... 
ne tessék többet begyönni a próbára, jó? 

Anna (kellemetlen meglepetéssel) : Kérem, 
ha... gondolja és ha... zavarja a jelenlétem... 

Gyurka : Az nem is annyira. 
Anna : Hanem? 
Gyurka: Amikor oda tetszik gyönni és... 

játszani tetszik velem. Azt én nem bírom, 
kérem. Sehogyse. Abba én belezavarodok... 
elfelejtem a szerepemet... 

Anna (csodálkozva) : Elfelejti? Hisz épp 
akkor mondta a legjobban, a legszebben... 

G y u r k a (egyre nagyobb tűzzel) : D e n e m a sze-
repemet ! Én azt mondtam, ami le van írva, 
de nem úgy mondtam, ahogy kéne : mint a 
leckét, amit az ember betanult és felmondja... 

Anna : Nem is úgy kell 1 
Gyurka : De úgy kell ! Nekem úgy ! Én 

nem vagyok színész. Én ember vagyok, a 
kutyamindenséglt neki, aki ha egyszer elhit-
tem azt, hogy én magába szerelmes vagyok, 
hát akkor... nem, kérem, ez nekem nem fizeti 
ki magát ! 

Anna (izgatott kis nevetéssel) : Na de kedves, 
hát értse meg... 

Gyurka: Nem tudom, nem értem, nem is 
akarom ! És én nem bánom, ha ki is tetszik 
nevetni, de én ezt nem csinálom tovább. Én 
meglett ember vagyok, kérem, huszonöt esz-
tendős... 

Anna : De nagy kor ! 
Gyurka : Ahhoz épp elég, hogy ne lehessen 

Játszani velem, mint a kisgverekkel... 
Anna (egyre izgatottabban) : Én nem játszot-

tam magával... 
Gyurka : Dehogynem ! Azt mondta : sze-

ressem, maga is szeret, a feleségem lenne, a 
szeretőm • • • 

Anna : Na igen, hogy felpiszkáljam, hogy 
hangulatba hozzam... 



Gyurka: De minek? Hát mért kellett ez 
énnékem? Hogy elveszítsem a fejem, elfe-
lejtsem : kicsoda maga, ki vagyok én, hogy 
ott az a sok ember... 

Anna : Hát ez az I Ez a színház I 
Gyurka : Hát ha ez, akkor őrültség ! De 

sokkal nagyobb, sokkal veszedelmesebb, mint 
ahogy gondoltam ! Hogy elfussa a fejem a 
vér, ne lássak, ne halljak, ne érezzek semmi 
mást, csak azt, hogy maga ott olvad el a két 
kezem között, megcsókol, visszacsókol, de úgy, 
ahogy engem asszony eddig még meg nem 
csókolt soha... 

Anna (egyre szédültebben) : Nézze : beszél-
jünk végre komolyan... 

Gyurka : Én úgy beszéltem elejétől fogva. 
Huszonöt esztendős vagyok és ez alatt a hu-
szonöt. év alatt verekedtem, kártyáztam, ittam, 
de mindig józan maradtam.... 

Anna : Elhiszem. 
Gyurka : És tegnap egy szempillantás alatt 

olyan lettem, mint a részeg. Egyszerre rá-
gyöttem : ml az ami engem már Pesten is 
úgy húzott magához, mint mágnes a vasat... 

Anna : Nem igaz ! 
Gyurka : De igaz I Csak akkor még nem 

vettem észre 1 Mit tudtam én, mi az : szeretni? 
Ki volt eddig az én életemben? Parasztlányok, 
kaszírné I 

Anna : A menyasszonya l 
Gyurka: Tisztelem, becsülöm... 
Anna : Szereti ! 
Gyurka : Azt hittem én is, de... 
Anna: Tegnap óta... 
Gyurka : Hol az a tegnap ! Hol van ő, hol 

vagyok én, hol ez az egész veszekedett világ 
és én most már nem bánok semmit... (Hirtelen 
vad erővel rántja maga mellé Annát.) 

Anua (alig védekezik) : Engedjen 1 Hagyjon ! 
(Aztán hirtelen rémülettel.) V igyázzon , a v e r a n -
d á n . . . (Mind a ketten riadtan bámulnak a veran-
dára, ahol eleinte csak Mariska jelenik meg 
Eördöghel és a Mamával, majd kiszállingóznak 
Krumpholzné, Saci és Hajagos is.) 

Mariska (hisztérikus haraggal) : Nem enge-
dem ! És ha keresztrefeszítenek, akkor se l 
Menjen vissza Pestre, játsszon ott színhá-
z a t ! (Anna és Gyurka önkénytelenül közelebb 
húzódnak egymáshoz.) 

Eördőgh : Na, de édes kislányom... 
Mariska : Nem bánom t Nem adom neki ! 

N e m e n g e d e m ! (Anna eltolja magától Gyurkát.) 
Mama : Na de hát én nem is értem I Ki 

mondta, hogy Mariskától vegyék el ezt a 
szerepet? Kinek az Ötlete vo ít? 

Eördögh : Senkié. Csak amikor én elmesél-
tem a Kaszinóban ezt a tegnapi próbát, akkor 
egyszerre mindenki azzal gyött, hogy ez igen ! 
Ha a Balogh Anna lépne fel a Mariska helyett... 

Anna: Én? 
Eörddgh : ...akkor érdemes lenne megnézni, 

akár felemelt helyárakkal ! Mindjárt elő is 
jegyeztek öt páholyt, harminchat jegyet, én 
meg azt gondoltam : rendben van, ha ő elvál-
lalja, mért ne? Elvégre ez nem színház, ez 
jótékonysági intézmény... 

Krumpholzné : De nem az, kérem ! Nem-
csak az ! Ez az Eleméri Műkedvelők, ahol 
nem azt akarjuk, hogy a pesti színésznőről 
beszéljenek, hanem az én kislányomról 1 

Mama : Meg az enyémről t 
Eördögh : Csendet kérek ! Hallgassuk meg 

egymást nyugodtan... 
Saci : De ezt nem lehet meghallgatni és 

Mariska nem engedi, nem is engedheti, ezt a 
csúfságot... 

Eördöflh : Ebben nincs semmi csúfság. 
Hátha Isten őrizz, megbetegedett volna... 

Hajagos : De nem betegedett meg ! Olyan 
egészséges, mint a makk és én, mint a kereszt-
apja, hajlandó vagyok elmenni a legvégsőkig... 

Mariska : És ha azt akarják, hogy Äirajtam 
nevessen az egész világ, ha megtesznek velem 
ej?y olyan gyalázatot, amit nem lehet túl-

A n n a (hangosan, visszatarthatatlanul elneveti 
magát). 

Éördögh (riadtan) : Ki az? 
Mama (izgatottan) : Anna ! Ott, a lugas-

ban, gyerünk be innen, gyerünk ! 
G y u r k a (mialatt a Mama betuszkolja a tár-

saságot) : Mi az? 
A n n a (majdnem hisztérikus nevetéssel) : E z ! 

Az egész ! Hogy nem lehet túlélni... 
Gyurka: Hogy a Mariska... 
Anna: Dehogy 1 É n t Hisz mintha csak... 

sajátmagamat látnám... az életemet, ami 
olyan fontos volt nekem, a világot, amiről 
azt hittem : az enyém és ami olyan egyforma, 
jaj, olyan rettentő nevetségesen egyforma min-
denütt, a dolgok, az emberek, hát ez az igaz-
gató — akárcsak az enyém, a szerep, a beteg-
ség, ez a Saci — akárcsak az én barátnőm, a 
Krumpholzné, az állomásfőnök, panoptikum, 
bábszínház, pojácák, mind, egytől-egyig... 

Gyurka (keserűen) : Szóval én is... 
Anna : Nem ! Maga nem I Maga az egyet-

len, aki nem I Aki más. Aki több, vagy keve-
sebb, vagy mittudomén : ember 1 Aki él és 
igaz és egyszerű és tiszta, mint a forrásvíz 
és... tudja : kicsoda maga? 

Gyurka (zavartan) : Nem én I 
Anna : Hát majd én megmondom. Ide-

hallgasson... (Egyre forróbban") Volt egyszer, 
Herkulesfürdőn, egy kis fürdőorvos... Nem 
volt annak a világon semmije... csak az a két 
borzasztó fekete szeme... az a harminckét 
egészséges, fehér foga és... (Hirtelen szenvedé-
lyesen esik Gyurka nyakába és egy önfeledt, 
hosszú, igazi csók közben sötétedik el a színpad.) 

NYOLCADIK KÉP. 
(Szín : Teri néni belvárosi lakásának egyik 
szobája. Kedélyben, jókedvben épp úgy hasonlít 
a Mariskáék nappalijához, akárcsak a Mama 
Teri nénihez. De az a nívókülönbség, ami a 
két nővér között a nagyvilági Teri javára mutat-
kozik, valahogy megérzik ennek a szobának a 
levegőjén is. Amikor a függöny felgördül, Teri 

telefonál.) 
Teri: A, dehogy, már két hete itt vagyok, 

Pesten... Na igen : úgy is volt, hogy elmegyünk 
valami fürdőre egy unokahúgommal, de aztán 
nem lett belőle semmi... Nem, csak egy egész 
egyszerű kis bridzsvacsora : ti ketten, az 
uraddal, Hadházy ezredes, meg én... Jó, hívj 
fel, egész délelőtt itthon vagyok... Pá. a viszont-
l á t á s r a . . . (Leteszi a kagylót, az ajtó mellett 
álldogáló Ágneshez.) H á t m i v a n azza l a k á r -

"pitossal? 
Á g n e s (fiatal, csinos, finom kis szobalány) : 

Hogy mondom : annak az irányi-utcai öreg kár-
pitosnak, aki nekünk dolgozni szokott, külső 
munkája van, de most költözött ide a házba, 
a pincehelyiségbe egy fiatal kárpitos. Nem 
tetszett még látni : ilyen kis fekete bajusza 
van neki... 

Teri (ugratja) : Ne haragudj, fiam, de nekem 
az utóbbi időben annyira nem szokott feltűnni 
a kárpitosok bajusza... 

Ágnes (zavartan) : Szóval, hogy a méltósá-
gos asszony aszondta, hogy azt az előszoba-
szőnyeget el kell intézni okvetlenül még ma, 
hát én mindenesetre szóltam ennek a fiatal-
embernek, hogy gyüjjön fel... 
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Terii Hozza el a bajuszát... 
Agnes s Nem. Hanem, hogy mérje fel az 

előszobát, tegyen ajánlatot... 
Teri : K i n e k ? (Aztán elneveti magát.) N a 

jó, jó, rendben van, csak.. . (Telefon szólal meg, 
felveszi a kagylót.) Halló... Igen, én vagyok... 
(Aztán kicsit ingerülten.) N a de kedves H ó d y 
Sándor, hát hányszor mondjam magának, 
hogy én Annát azóta se láttam? Egyetlen-
egyszer találkoztam vele, ezelőtt két héttel, 
odalenn Eleméren, amikor magammal akar-
tam hozni, de nem jött velem ... Ejnye ! Hát 
ha mondom, hogy nincs Pesten és nem tagad-
juk le maga előtt. Se a szobalánya nem tudja : 
hol van, se én, de ha magát ez megnyugtatja : 
épp tegnap kaptam tőle egy lapot a Balaton 
mellől. Azt í r ja : remekül érzi magát, oda 
rándult át egy napra, de hogy honnan, arról 
f o g a l m a m sincs. (Csengetnek, Teri Ágneshez.) 
Eredj csak fiam. (A telefonba.) Tessék?... 
Hozzám? Kérem, legyen szerencsém, csak 
jöjjön. (Csodálkozó arccal.) Jó... akár most 
rögtön is... Viszontlátásra... (A szemöldökét 
értetlenül felhúzva, lassan leteszi a kagylót, 
mafd hirtelen meglepetten vágja rá a telefon vil-
lájára, mert meglátja az ajtóban megjelenő, dúlt 
arcú Mamát és Mariskát.) N a mi az , h á t t i . . . 
(Felugrik.) Sze rvusz tok ! (Gyors, izgatott ölel-
kezés után.) Hát hogy kerültök... 

Mama : Képzelheted ! Ha én így állítok 
be hozzád, se levél, se telefon... 

Teri : Valami baj van? 
Mama: Baj? Az nem kifejezés. Tudod-

hogy hol van? Székesfehérváron 1 
Teri : Kicsoda? 
Mama : ó 1 Anna ! Ülj le Mariska, ne tán» 

C0U 1 

Ter i (mialatt ez megtörténik): E s t e is. 
Mama : Nem ülök ! Nem tudok ! Itt csi-

nálni kell valamit, mert különben minden 
elveszeit 

Teri : Na de mi? Ülj le már, beszélj értelme-
s e n . . . (Közben a garnituradlványra húzza, maga 
mellé.) 

Mama : Teri, te mindig jó testvérem voltál, 
hű testvérem, a Mariska keresztanyja, ezt te 
nem engedheted, neked itt közbe kell lépni, 
amíg nem késő... 

Mariska (felugrik): És ha késő, annak is csak 
a mama az oka. Én megmondtam rögtön, az 
első nap, hogy ez nem természetes, hogy a 
Gyurka nem evett nálunk, hogy se vacsorát, se 
virágot... 

Teri : Nem evett virágot? 
Mama : Dehogyis ! (Mariskához.) Ülj le, ne 

ugrálj ! De ami igaz, az igaz ! (Közben Teri felé 
fordul.) Én vagyok az oka ! De mondd : ki hitte 
volna, hogy amikor aztán is épp úgy viselke-
dett, mint azelőtt... 

Mariska : De nem épp úgy 1 Hát nem mondtam 
a mamának rögtön, hogy mi az, miért nem akar 
ő soha egyedül maradni velem... 

Mama : Csend legyen 1 Épp úgy, mint azelőtt-
eljárt a próbákra, el is játszotta a darabot a 
Mariskával, elég szépen is sikerült, nyolcvan-
négy pengő tiszta nyereség maradt... 

Teri : Hát ha én ebből egy árva szót is értek... 
Muriska : Mert a mama mindent összekever I 

Mert nem az a fontos : a próba, a darab, meg ez 
az egész vacak, hanem az, hogy a Gyurka attól 
a naptól kezdve, amikor Anna mihozzánk be-
tette a lábát... 

Teri (felugrik): Mi? Az... Anna? 
Mama : Ülj le, ne ugrálj 1 Hát mondd : 

hitted volna te, hogy két nap alatt... hisz 
addig se volt nálunk, mert még aznap délután, 
amikor te érte jöttél, ő már el is utazott, el is 
búcsúzott mindenkitől... 

Mariska : Gyurkától is, mintha soha többet 
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nem akarná látni, ebben az életben! De én 
rögtön mondtam mamának : nem igaz, hazug-
ság, nem azért nem jön el a Gyurka mihozzánk, 
mert az őszi vetésforgót csinálja — mit lehet 
azon csinálni, két hétig — hát tetszik tudni : 
mi volt az a vetésforgó? (Elsírja magát.) Székes-
fehérvár! Oda járt be lóháton, minden este... 

Teri (alig fut lélegzethez): Na de hát... honnan 
veszitek ti, hogy... Annához... 

Mariska » Krumpholz néni mondta ! Ó látta 
őket először Fehérváron, a Mátyás Királyban 
vacsorázni akkor a mama s\dott öt pengőt a 
tejes embernek... 

Mama: Aki egyébként is nagyon derék, jó 
ember, felesége van, hat gyermeke — hát mit 
szólsz? 

Teri : Há t . . . édes gyerekeim... tudjátok, hogy 
én nem egykönnyen jövök zavarba, de... 
(Csengetnek.) Az ördög vigye el 1 

Mama : Ki az? 
Teri: Valószínűleg a... egy barátom mondta 

be magát az előbb telefonon, az előtt nem igen 
beszélhetünk... 

Mama : Jó. Akkor mi most elmegyünk és 
visszajövünk egy óra múlva. A Mariska fel-
kísér engem a fogorvoshoz — tudod : van itt a 
jobboldalt, fölül az a izé, amit tavaly ősz óta 
halasztok — gondoltam : ha már llve'n szeren-
csétlenség ért bennünket, hát legaíább azt is 
megcsináltatom. Na szervusz. Isten veled, a 
viszontlátásra. (Elmennek.) 

Teri (az ugyanekkor belépő Ágneshez) : N a 
mi az, hát mért nem vezeted be azt az urat? 

Agnes : A kárpitost? 
Teri: Ja, hogy csak a... kárpitos? 
Annes: Igen. És... most nem tudom, hogy 

rendben van-e, hogy felmérheti-e az előszobát... 
Teri (ingerüllen): Bánom is én, hagyj engem 

békiben, mérje, csinálja, hát mit törődöm én 
m o s t . . . (Hirtelen, meredten bámul az ajtóra, 
amelynek küszöbén Anna jelenik meg. Teri, fel-
indultan). Anna ! 

A n n o (majd kicsattan a jókedvtől): Személyesen! 
Itt vagyok, ragyogok... 

Teri: Azt látom, de hát... 
Anna : Ne félj, nem törtem be. Egy olyan 

kis feketebajuszos ember engedett be az ajtón. 
Agnes : Az a kárpitos. (Kimegy az aitón.) 
Anna (közben előre jön): Na mi az, hát... így 

örülsz nekem? 
Teri : Persze, hogy örülök, fiam, Isten ho-

zott... (Megcsókolja.) Mondd: nem találkoztál 
a lépcsőházban a... 

Anna : Kivel? 
Teri: Szóval nem találkoztál. Liften jöttél, 

úgy-e? 
Anna : Igen. 
Teri: Hát azt hiszem jobb is így... 
Anna : Tessék? 
Teri : Mondom : Jobb így. Liften. Második 

emeletre. Az ember gyalog mégis kifárasztja 
magát, satöbbi, na mindegy. Ülj le, mesélj : 
hogy vagy, mint vagy... 

Anna (miközben leül): Remekül. 
Teri: Milyen volt a... Balaton mellett? 
Anna : Remek. 
Teri : És... úgy általában? 
Anna : Remek. 
Teri (egy parányit epésen): Na hálaistennek. 

Egvszóval... kipihented magad, megnyugod-
tál:.. 

Anna : Egy egész életre. 
Teri : Ml? 
Anna : Mondd ; Teri néni : mit szólnál, ha 

most valami nagyon furcsát mondanék?... 
Valami nagyon különöset, nagyon bolondot, 
de... az is lehet, hogy épp ellenkezőleg : valami 
nagyon, de nagyon okosat. Mit szólnál? 



Teri (bizalmatlanul): Tudod mit, fiam? előbb 
te csak mondd, majd aztán én szólok. 

Anna : Hát mondd : mi volna, ha én most... 
tegyük fel... fognám magam és egész egysze-
rűen... egyik napról a másikra, csak úgy... 
otthagynám a színpadot? De egészen, érted? 

Teri: Értem, fiam, értem, na de hát mit 
akarsz csinálni? 

Anna î Semmit. Élni. Az akarok lenni, ami-
nek a Jóisten teremtett. Asszony. 

Teri: Ugy érted, hogy... férjezett? 
Anna : Nem tudom. Talán. Ezen még nem 

gondolkoztam. De asszony. Semmi más. 
Anyagilag független vagyok — mit kell nekem 
az, hogy művésznő, orvos, tanár, akármi 
pálya, élettartalom, hivatás? Ezek szavak, Teri 
néni, naiv rögeszmék, annyira nem fontos, nem 
komoly, játék, mind, egytől egyig, a legfurcsább, 
legnevetségesebb erőlködés, amiben az ember 
csak felőrlődik, megöregszik és el hagyja menni 
maga mellett az életet. 

Teri : Attól függ, hogy mit nevezünk életnek? 
Anna : Azt, amit te mondtál. Enni-inni, 

jönni-menni... 
Teri : Székesfehérvárra? 
Anna (meghökken): Mi? 
Teri : Nézd, fiam : az előbb mentek el innen 

a nénéd, meg a kishugod... 
Anna (kényelmetlenül): Szóval... megelőztek. 

Pedig azért siettem, azt akartam, hogy éntőlem 
tudd meg, nehogy te is azt gondold, hogy... 
van köztünk valami... 

Teri (idegesen): Ugyan kérlek ! Csak nem 
akarod velem elhitetni, hogy... 

Anna : Hát ne hidd. Olyan mindegy. Elvégre 
jogom volna hozzá, asszony vagyok,'a magam 
ura, senkinek nem tartozom felelősséggel. 
De al ár hiszed, akár nem, még nincs köztünk 
semmi. Ami egyébként nem is rajtam múlt, 
hanem rajta. Olyan édes, olyan... mit mond-
jak : úgy tisztel engem, annyira nem jut az 
eszébe, hogy más is lehetnék, nemcsak a fele-
sége... és ez olyan... megható... 

Teri (mérgesen): Roppantul. Tarts vissza, 
mert rögtön zokogni fogok. 

Anna : Haragszol. Tudtam. Azért szerettem 
volna, hogy éntőlem tudd meg, olyan beállí-
tásban... 

Teri: Mit kell ezt beállítani? Megtetszett 
neked a fiú, nem sokat gondolkoztál... 

Anna : Nagyon tévedsz. Gondolkoztam. Sőt. 
Ha tudnád : mennyit I Hogy szabad-e, lehet-e, 
megtehetem-e azzal a szegény kislánnyal, akit 
igazán szeretek, kicsit sajnálok is... 

Teri: Csak kicsit? 
Anna : Hát nem nagyon. Mert rájöttem, hogy 

ez se tragédia. Semmi se az, Teri néni. Semmi 
nincs ezen a világon, amit, hogy úgy mondjam : 
ne lehetne túlélni. És ahogy én túléltem, hogy 
elvettek tőlem egy férfit, sőt nemcsak, hogy 
túléltem, hanem olyan szépen túl is tettem 
magam rajta, annyira nem érdekel... (Csen-
getnek.) 

Teri: Biztos? 
Anna : Egész biztos. 
Teri : Szóval akkor... nem is lesz neked kelle-

metlen, ha most találkozni fogsz... 
Anna (idegesen): Sándorral? 
Teri : Igen. Mert minden valószínűség szerint... 
Agnes (belép): Hódy Sándor szerkesztő úr. 
Teri : Na? 
Anna (vállat von): Miattam... 
Teri (Ágneshez): Vezesd be. 
Sándor (az ajtóban, egy dobozzal a kezében): 

K e z é t . . . (Annára esik a tekintete, megrendül.) 
Anna, hát... (Terihez, diadallal.) Na úgy-e, 
hogy mégis... 

Teri (mérgesen): Nem mégis, mert most érke-
zett, öt perccel ezelőtt. 

Sándor (heves gesztussal megy Anna felé): 
ö t nap óta keresem... 

Anna (mosolyog): Ezzel a dobozzal? 
Sándor (meghökken): N e m . (Teri felé indul, 

közben.) Ezt a méltóságos asszonynak, ha meg-
engedi... Osztrák virzsiniák. Ugyanis Bécsen 
át jöttünk haza és... 

Teri (átveszi): Köszönöm, barátom, de sajnos 
már csak a vendégeim nevében. Nekem már 
nem engedi a doktor. 

S á n d o r (miközben Anna felé indul, gépiesen): 
ó , Igazán sajnálom. (Annához.) Hát mondja ; 
mi van magával? Megkapta a levelemet? 

Anna : Nem én, kedves. Lehet, hogy ott vár 
a lakásomon, én egyenesen idejöttem a vonatról. 

Sándor : Na de nát hol volt tulajdonképen? 
Ter i (közben a virzsiniát bontogatta, most hir-

telen, nem minden malicia nélkül): H á t . . . ú g y 
össze-vissza. Pihent szegényke. (Aztán, őszintén.) 
Hogy az ördög vigye el magát ! Tudja, hogy ez 
személyes sértés? 

Sándor: Mi? 
Teri : Ezek a virzsiniák. Hogy ezeknek milyen 

színük van, micsoda aromájuk ! Hát mit 
vétettem én magának, sötét gazember? 

Sándor (idegesen): Nem tudom, méltóságos 
asszony. Lehet, hogy semmit, de az is lehet, 
hogy... na mindegy," hagyjuk. Idehallgasson, 
Ann'a. Ha nem kapta meg a levelemet, akkor 
élőszóval kell, hogy elmondjak magának egyet-
mást... 

Anna : Jó kedves, de csak gyorsan, mert 
engem várnak. 

Sándor : Kicsoda? 
Anna : Legalább öt belvárosi üzlet, össze 

kell kapkodnom két-három hónapra való nyári 
holmit. 

Sándor : És az olyan sürgős? 
Anna : Hát hogyne. Ma este utazom. 
Sándor (felindultán) : Ma este? 
Anna : Igen. A velencei gyorssal 
Teri (némi éllel): Székesfehérvár felé? 
Anna (ugyanígy) : Nem áll módomban meg-

változtatni a Délivasút irányát. 
Teri : Az más, fiam. Ha nem áll módodban... 

(A belépő Ágneshez.) N a ? 
Agnes : A kárpitos kérdezteti : nem tudna-e 

a méltóságos asszony kicsit kigyönni. 
Teri (kajánul) : Dehogynem tudok ! Sőt ! 

B o l d o g a n 1 (Kis, gonosz szemhunyorítással Anna 
felé, elsiet Ágnessel.) 

Sándor (parányi szünet után) : Nézze Anna, 
mielőtt megkérdezném magától : mi az oka 
ennek a különös és érthetetlen utazási láznak, 
először is tisztázni szeretnék bizonyos... köz-
tünk fennálló és... meglehetős kellemetlem 
félreértéseket... 

Anna : Amik azt hiszem, egyáltalán nin-
csenek is. 

Sándor : De vannak. Mert maga nem tudja 
megbocsátani nekem... 

Anna : Dehogynem. Higyje el, annyira nem 
érdekel... 

Sándor : Ugyan kérem 1 Hát azt hiszi, nem 
tudom, hogy mért szállt le olyan hirtelen azon 
a... feltételes megállóhelyen? 

Anna : Maga tudja? Látja, én még most 
se tudom. 

Sándor : Hát majd én megmondom. Hogy ne 
kelljen velem találkozni, hogy ott hagyjon, egy 
árva szó nélkül, hogy megmutassa, mennyire 
megvet azért, mert látszólag odadobtam a 
maga érdekeit azokért a lehetőségekért, amik 
akkor pillanatnyilag nekem kínálkoztak. 

Anna : Ugy? Hát csak akkor, pillanatnyilag? 
Sándor: Amint látja, nem lett belőlem se 

sajtófőnök, se külügyi államtitkár. 
Anna : Szóval, nem sikerült? 
Sándor: Ahogy vesszük. Sokat tanultam. 
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Anna: Politikailag, vagy szerelmileg? 
Sándor : Mindegy. Elég az hozzá, hogy 

maradok, aki voltam. Olvasta a tegnapelőtti 
vezércikkemet? 

Anna î Ne haragudjon, de én két hét óta 
egyáltalán nem olvastam újságot. 

Sándor felszörnyed) : Ml? Hogy két hét óta? 
Egyáltalán? Semmit? Na de hát Anna, akkor 
ez... rettenetes, hát akkor egyszóval még talán 
a... Takács Iván nyilatkozatát se? 

Annn (értetlenül) : Miféle... 
Sándor flelkendezve) : Anna ! A Takács 

Iván 1 Amit magáról írt 1 
Anna : Én rólam? 
Sándort Igen. Hogy magával akarja ját-

szatni az új darabját ! 
Anna (megrendülten): Mi? Hogy... az új... 

Takács Iván... velem? 
Sándor : Hát 1 Hiszen erről beszél egész 

Budapest, ö t nap óta mindenki tudja, csak 
maga nem? 

Anna (szédülten) : Nem, én igazán... 
Sándor : Hát ez fantasztikus ! Én azt hittem, 

tudja és csak azért bujkál, mert haragszik rám 
és nem akarja elfogadni tőlem... 

Anna t Hogyhogy magától? 
Sándor : Úgy, nogy én beszéltem rá őket, 

én szónokoltam negyvennyolc óra hosszat a 
Takácsnak, meg a direktornak Lillafüreden, 
hiszen megírtam. A levelemet se kapta meg ? 

A n n a (egyre nagyobb lázban) : N e m . É s én 
nem ls értem ezt az egészet, hiszen úgy volt, 
hogv új Takács darab az öreg nővel... 

Sándort Na Igen. De azok után, hogy az 
öreg nő most olyan rettenetesen megbukott... 

Anna (mámorosan) : Na ne mondja : ebben 
az én darabon... az én szerepemben, hát... 
olyan rossz volt? 

Sándor: Nem is volt olyan rossz. Csak egy 
kicsit készületlen, ideges, ott látott az első sor-
ban engem — hát akadozott, belesült, az egész 
telef önje lenetet elrontotta — mit mondjak : 
óriási botrány, mindenki összeveszett minden-
kivel... Hol a telef ón? 

Anna : Minek? 
Sándor: Felhívjuk a Ritzet, mert a Takács 

holnap reggel Indul a Riviérára és mielőtt 
elmegv, feltétlenül meg akarja magával beszélni 
az egész nvárl programmot. 

Anna: Hogyhogy a nyári... 
Sándor: Ide hallgasson. Röviden, dióhéj-

ban : premiér szeptember harminc. Magával. 
De csak azzal a feltétellel, hogy én kiveszem a 
szabadságomat, mindaketten kiutazunk hozzá 
hat hétre, Nizzába, ahol ő akarja magát elő-
készíteni, személyesen — ahá, ott a telefón ! 
(Indul.) 

Anna (elkapja a kezét) : Na de hát... várjon, 
hát... hagyjon egy kis lélekzethez jutni, hát... 
mondja legalább : miről van szó, miféle darab? 

Sándor: A legjobb, amit valaha írt. Csak 
egy szót mondok. Tudja mi a címe? Sappho 1 

Anna : Ajjaj, az a görög költőnő? 
Sándor: Mért ajjaj? 
Anna : Mert mit érdekli az ma az embereket? 
Sándor: Ugy, ahogy ő megírta... 
Anna : Hát hogy írta meg? 
Sándor: Zseniálisan. Azt írta meg benne, 

hogy ez a nő boldog lehetett volna, férjhez-
mehetett volna ahhoz, akit imádott : egy had-
vezérhez... 

Anna : És? Mért nem ment? 
Sándor: Mert félt a boldogságtól. Hogy az 

öröm megöli benne a fájdalmat, az asszony a 
költőt. 

Anna (izgatottan) : Na és... ezért nem ment? 
Hát... érdemes? 

Sándor : Neki az volt. És mindenkinek az, 
aki alkotni akar, mert — azt mondja Takács 

m 

Iván a harmadik felvonás utolsó jelenetében — 
kétféle ember van : alkotó és élvező. Az élvező 
él és meghal, az alkotó elfelejt élni, de nem is hal 
meg soha 1 Na, hogy tetszik? 

Anna (extázisban) : Gyönyörű ! 
Sándor (mialatt Teri bejön) : Hát akkor most 

felhivom. Vagy tudja mit? Még jobb volna, 
ha most egyenesen odamennénk... 

Teri : Hova? 
Anna : A Ritzbe 1 Mondja, Sándor, nem az 

volna a legegyszerűbb, ha együtt ebédelnénk 
vele? 

Sándor: Igen, de nekem akkor előbb még 
be kell ugornom a szerkesztőségbe, öt percre... 

Anna : Jó, rendben van. Maga csak menjen 
előre és ott találkozunk a Ritzben... 

Sándor: Hát akkor... kezét csókolom, mél-
tóságos asszony, viszontlátásra, Anna, de pon-
tosan ! (Elmegy.) 

Anna (közben) : Egész pontosan I (Aztán 
Terihez lázban.) H á t m i t szólsz? 

Teri: Kibékültetek? 
Anna : Hát hogyne, hisz Ő csinálta, neki 

köszönhetem az egeszet, hát mondd, te tudtad? 
Teri: Mit? 
Anna : Hogy én játszom a Takács Iván új 

darabját? 
Teri: Hogy te... 
Anna : Igen, én I Most megyek hozzá a 

Ritzbe, őhozzá megyek, Takács Ivánhoz, hát 
mit szólsz, már minden el is van Intézve, pre-
miér szeptember harminc és ő készít elő, szemé-
lyesen, a Riviérán, együtt fogunk nyaralni 
vele, meg Sándorral Nizzában... 

Teri (csendesen) : Ugy? Hát akkor egyszó-
val... mégse Székesfehérváron? 

Anna (még az előbbi lázban) : Na hallod, hát 
hogy képzeled, hogy... (Aztán kicsit zavartan.) 
... Illetőleg... dehogynem, hát azért... persze, 
hogy... természetes, hogy maid... ott is... 

Teri : Ja úgy? Hogy... itt is, ott is... 
Anna: Igen. Hát persze, hát... miért ne? 

Elvégre... nem megyek én oda rögtön... Niz-
zába és... mindössze hat hétre megyek, hát... 
ezt csak össze lehet egyeztetni, ezt a kettőt, 
hiszen... hol van még az a szeptember? Most 
május vége van, június, július, augusztus, az. 
három hónap, az... g 

Teri : Tizenkét hét. Hat Nizza, hat Székes-C 
fehérvár. Elméletileg. 

Anna: Hogy érted azt, hogy... elméletileg? 
Teri : Uey, hogy lehet, hogy te azt a fehér-

vári tartózkodást hat hétre tervezed, de ahogy 
én téged ismerlek, csak annyi ideig fogsz ott 
maradni, amennyi épp elég arra, hogy az ember 
valakitől szépen, tapintatosan... talán egy 
kicsit szomorúan... elbúcsúzzon. 

Anna felfordítja a fejét) : Most kinevetsz? 
Teri : Dehogy nevetlek, fiam. Én se marad-

tam örök életemben Herkulesfürdőn és... azt 
is mindig tudtam, hogy ez az Alsóelemér elvégre 
mégiscsak egy... feltételes megállóhely, hát... 
ezért nevesselek én kl? 

Anna: Nemezért. Hanem, hogy... úgy hen-
cegtem, hogy én most már semmi mást nem 
akarok csinálni, csak élni és azt mondtam : a 
színészet és minden más hivatás őrültség, 
rögeszme és... most mégiscsak úlra... 

Teri: Hát persze, hogy újra, fiam... (Szóra-
kozottan kezd játszani egy szép osztrák virzsiniá-
val.) Hiába, ez már így szokott lenni, hogy... 
van az életben sok minden, amiről az ember 
nagyon jól tudja, hogy őrültség, hogy abba 
kéne hagyni, mert csak arra jó, hogy megrövi-
dítse az életünket, de hát — hiába minden. 
Jön egy új alkalom, egy gyenge pillanat és — 
mit beszéljek annyit : idenézz, fiam... (Lassan 
nagy élvezettel rágyújt a virzsiniára.) 

FÜGGÖNY. 



Az apróhirdetések dija szavanként 30 íiUér, levelezés házasság rovatban 25 fillér, álláskeresőknek IS fillér. 
Csehszlovákiában 1 kc., Jugoszláviában 2 dinár, Romániában 5 leu, Ausztriában 30 garas, Németországban 

20 pfennig, Franciaországban 1.23 frank, Olaszországban 0.8 lira, az U„ S. A.-ban 6 cent. 
Az apróhirdetés díja bármely állambeli használatlan lovélhélregban Is beküldhető. 

Apróhirdetéseket péntek délig vaszünk fal a következő számra. 

HciU Uecc* 
Csöndes otthont kedvelő róm. kat. 
27 éves. szőke tisztviselőnő fér j -
hezmenne biztos egzisztenciájú úri-
emberhez, ki hozományra nem vá-
gyik. Telje, című leveleket a 
kiadóba »Erdélyben lakó* jeligére 
kérem. 7 9 0 9 

Erdélyben élő harmincnégyéves, 
főiskolát végzett komoly, jómeg-
jelenésü fiatalember benősülne, 
vagy megfelelő elhelyezkedés el-
lenében nősülne. Válaszokat »Köl-
csönös szimpátia« jeligére fökiadó-
ba kérek. 7809 
Fiatal hölgyet párezer pengővel 
feleségül vennék, ki jól beveze-
tett forgalma ; rádióüzletemben se-
gítségemre tudna lenni. 30 éves, 
keresztény technikus vagyok, 20— 
30 ezer pengővel rendelkezem. 
Csakis hozzámillö hölgy válaszát 
kérem — ügynököket kizárvia — 
»Közeli nászút« jel gère a fő-
kiadóba; 7901 

JjtveUxé* 
Sziovenszkói falun élő, 29 éves 
leány szórakozásképpen levelezni 
szeretne egy nagyon intelligens, 
okos úriemberei. Fényképpel el-
látott levelet kér. Jellg-e: »A tör-
vény szerint« Cbmelcv, — pri 
Presove, Saiovenszkó. 7893 
Budapest. Levelét megkaptam, 
emlékekből élek. Ezideig &em tud-
tam, milyen nagy boldogság is 
szeretni egyraá t . Milliószor csó-
kolom. " 7897 

ÁUás-'ffiQlaUwzá* 
Duschkau, most Win'dor. Tele-
fon: ,i-2gi-36, Főváros legelőke-
lőbb háztartási alxümazot.-ik 
közvetítő irodája. Szakácsnő ÍYQ-
balány, mindenes-főzíj-.iö stb." köz-
vetítése, Budapest, v j . , Andrássy-
út 50.. udvarban (50 í v « űógy, 
Winkler Adolf vezetési-vei. 4617 
Színpadi tánchoz csinos partnernőt 

j keresek. Cím a Színházi Étet 
könyvesboltjában. 

Oldatát 
Nyelvtanár (University London) 
angolul tamít P 12.50 havotWa. Te-
lefon: l-8tt8-pfi. 
Londonból jött fiatal úrileány 
londoni egyetemi végzettséggel an-
golt tanit és konverzál jutányo-
sán. IV., Veres Pálné-u. 19. III. 2. 

Stzaőáf - i/accÁs 
Legmcdernebb szabast, varrást 
Elite-szalonban tanuljon. And-
rássy-út «9. 7280 
Szabás-, varrástanitás: Emőd Ta-
másné női ruhaszalon, Lipót-
körút 13. Tel.: 1-195-18, 7894 

Most, hogy nagykorú lettem, férj-
hezmennék. Ezúton keresem jö-
vendőbelimet olyan keresztény fia-
talember személyében, aki meg-
lévő vagyonomat nem elherdálni, 
hanem gyarapítani tudná. Földbir-
tokom. két házam van, fűszer- és 
trafikjoggal rendelkezem, üzleteim 
jelenleg bérbe vannak adva, jö-
vendőbelim elhatározásától függ, 
hogy megtartsuk-e. vagy az egé x 
vagyonomat pénzzé tennénk, Asz-
szonyt, vagyont megbecsülő férfi 
levelét »Mire kitavaszodik . . .« 
jeligével kiadóhivatal továbbítja 
címemre. 7914 

T-elttífU Ueus 
A jé Isten akaratából özvegyen 
maradtam két gyermekemmel, 
akiknek sürgősen gondos anyára 

j lenne szükségük. Harminchatéves 
koromra magam is vágyódom egy 
jólelkű feleség után. Kinevezett 
MÁV mozdonyszerelő vagyok, nem 
éppen szegény, tehát »lesz mit 
aprítani a tejbe«. Csakis gyermek-
szerető keresztény nő levelére vá-
laszolok »Nemsokára mozdonyve-
zető« Jeligére, főkiadóba. 7915 
Párizsban élő, magyar származású, 
zsidévallású özvegyember, gyáros, 
harmitoenégyéves férfi vagyok. 
Árván maradt négyéves kisleány-
kám keresi anyukáját, magam is 
vágyódom meghitt, családi élet 
után. Melegszívű hölgy levelét fő-
kiadóhivatal továbbítja: »Kein 
Mitgift Jaeger« jeligével 7912 
Mint orvos (specialista), eddig 
csak a hivatásomnak éltem, har-
minchatévea koromra való tekin-
tettel mo-t már megnősülnék. 
Nyugdijag állású, 'katolikus vallá-
sú, magastermetü férfi vagyok, 
saját rendelőm is van. Bizalmat-
lanul hangzik, mégis kimondom: 
nem anyagiakban, hanem lelkiek-
ben keresem a gazdagságot. Fel-
tétlen úricsalád leányától, esetleg 
közvetlen hozzátartozójától kérek 
választ »Egyetemi tanársegéd« jel-
igére. főkiadóba. 7913 
Budapesti, állami tisztviselő, negy-
venhétéves férfi vagyok. Bosszúi 
sikerült első házasságom után so-
káig gondolkoztam, hogy újból 
megnősüljek, de az idő eljár és 
únom már a »legényéletet«. Fia-
talabb koromban anyagias voltam, 
megbüntetett a jó Isten, most 
azonban a lelki értéket helyezem 
mindenek fölébe, remélem, boldo-
gan fogunk élni. Feltétlen jóerköl-
esü. keresztény hölgy levelét ké-
rem »Jövőjéről gondoskodom« jel-

— igével fők iadóhi vatalba. 7916 

Halló Brassói Csinos, fess leány-
nyal vagy asszonnyal megismer-
kedne harminckétéves úrlflú. — 
»Egyelőre szór akozó-paTtn emiek« 
jeligére főikiadóba. Házasság le-
hetséges. 7900 
22 évog fiatalember, vidám, in-
telligens, toenekedvelő sasórakozó-
partnert keres. Fényképes vála-
szokat »Szolid« joligére. Házasság 
lehetséges. 7905 
Pestre érkező külföldi elvált szép 
«ßszony ismeretség hiányában szó-
rakozó- és levelezőpartnert keres. 
Házasság lehetséges »Bukarest 
keres valakit« jeligére. 7903 
Jugoszláviában., éüö bájos, intelli-
gens. zeneértő fiatal úr'leány ><• 
velezne házasság céljából tartal-
mas, több nyelvet beszélő korrekt 

úriemberrel »Intellektus« jeligére. 
TOOT 

Zur Unterhaltung und Konversa-
tion suchen zvrei fesche 26 jahri-
ge Herren Bekanntschaft deutscher 
Damen. Chiffre »Gute Erschei-
nung« an Haupt-idministration. — 
Ehe nicht ausgeschlossen. 7898 

MÁzússá^k&a/eUÜ 
Társaságban legdiszkrétebb házas-
ságközvetftés. Doctorné, Király-
utea 67, (hatvanhét) n . 8. Egy-
harmlnchét-három-kilencvenhárom. 
Forduljon bizalommal irodámhoz. 
Diszkrét házasságközvetités. Már-
kus, Dohány-u. 39. Tel.: 1-979-17. 

Szabni, varrni alaposan tanulhat 
rövid idő alatt: Pallér szaténban. 
Ferenc-körút 24. 73CH» 

Hlustopftotás 
Szakadt, égett, molyrágott ruhák, 
textilek elismert szakszerű, legtö-
kéletesebb láthatatlan művészi be-
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
VIII., Baross-utca 41., üzlet a kapu 
mellett. 970 
Legrégibb speciális mütömő mű-
hely ezelőtt 40 évig Kálvin-téren, 
most Ollői-út 1. Magister. 7069 
Szomfelssedés »Ancsánál«, Akácfa-
utca 61., Király-utcánál, gyorsan, 
olcsón, jól. Kötöttáruk alakítása. 
Javítása. ^ 962 

&«*e - SucU 
J A Z Z - Z O N G O R A , T A N G Ó -
HARMONIKA oktatás elismert 
pedagógusnál mérsékelt tandíj-
ért. Pintér Alice, V., Személy-
nök-u. 16. Tel.: 1-258-89. 7263 

Bnekoktatás, olasz módszer. Nép-
színiház-utca 28. Értekezés szerda 
d. u. 5—8. 7705 

VÉRTES államilag engedélye-
zett JAZZ-ZONGORATANFO-
LTAM. VI., Jókai-utca 16. 
Mérsékelt tandíj. 7251 

Kottanélküli leggyorsabb kíséret-
szerkesztéses zongoraok tatás fel-
nőtteknek garanciával. Magyar 
nóták, táncslágerek. Szücsné. 
Damjanich-utca 54. 7338 

Férjhezmenendők és nősülendök 
keressék fel bizalommal Nagy 
Jenő huszonhét esztendeje fenn-
álló irodáját: Rákóczi-ét hatvan-
egy. (Diszkrét levelezés.) 7762 

Hogedflmüvésznő, nagy képzett-
séggel még néhány növendéket 
vállal, kívánságra németnyelvű 
zeneoktatás. Talefón: 1-386-38. 

7851 



CakfowMUzi* 
Braun László kárpitos és díszítő 
műipar! vállalat, V., Tátra-u. 20/b. 
Tel.: 1-120-00. 8701 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 
ARANYEGYPT T209 

Modern konyhák, színes bútorok 
LegoDcsóbbam : Bal'askó műaszta-
ïos, Kisfaludy-utca 19. 7049 

Csiltác-Szfoiyef 
. .vjOyh, Csillárgyár,Dob-utca42. Csillár® 

Terézia üvegcsil-
lárok, styl és modern 
csillái ok 

Szőn yeganttkvárlum. Legol-
csóbb mindenféle perzsa, gyap-
júszőnyegekben. Javítás, tisz-
títás, vitai, csere. Ráday-utca 
egy. Telefon; 1—878—80. 7071 

Szönyegjavitást, tisztítást, fes-
tést művésziesen vállal laká-
son is: Goldmann Margit, 
VIII., Erdélyi-utca 12. Telefon-
hívó: 1-87Ö-64. Legjobb referen-
ciák, 6984 

í o f 4 a t * 
Elit-paplan jó, megbízható, olcsó, 
Nagy választék. Baross-utca 81., 
Üllői-út 54. Tel.: 18-06-88. 8779 

Könyveket, könyvtárakat vásárol 
Keleti könyvkereskedő. VI., Le-
hel-utca l/e. Levélhivásra felke-
resem. 6898 
A nők fogamzása évente esak 6 5 

naoon lehetségee 
H I K O RT 

Dr. Tótis nőgyógyász 
„A FOGAMZÁS TITKA" 

könyvében Ogino japán egyetemi 
tanár inagy tudományos felfedezé-
sét ismerteti, amelyből megmond-
hatjuk. hogy minden nőnél ha-
vonta 20 olyan nap van, amikor a 
fogamzás teljesen lehetetlen. Csu-
pán 5 nap van pontosan, amikor a 
nők fogamzdképesek. Ezt az 6 na-
pot a könyvben leközölt táblázatok 
segítségével bárki könnyen meg-
állapíthatja. Ilyen módon a fo-
gamzás elkerülése ma már való-
sággá vált. 

»Fogamzás titka« könyv 240 ol-
dal terjedelmű, számos magyarázó 
ábrával 8.60 pengő. Megrendelhető 
CSERÉPFALVI, Budapest, IV., 
Váci-utca 10. 4862 

Bélptg. 
Turul album 

országonként is kapható. Kiadja: 
ABONYI JENŐ bélyegkereskedé-
se. Budapest, IT., Váol-utoa 45. 
Telefon: 1-868-86. Fizetésképpen 
használt béilyegeket is elfogadok. 
Kérjen ismertetöt. 7862 
Tömegbélyegel veszek. Werner, 
Budapest, Károly-körút 10. Valódi 
megszállás kapható. 6982 
Havi 4 pengőért szállítok 16 hó-
napban négyezerflétfe európai bélye-
get. Havonként kétszázötvenet. 
Szölllngar Sándor, Pestszentlőrinci. 

Bélyeggyűjtőknek díjmentesen kül-
döm ú j árjegyzékemet. Lichtmann 
Imre bélyegkereskedés, IV. Ap-
ponyi tér 6. Tel.: 1-888-71. 78i4 

Ko&uetika 
Ráncok, zsíros bőrök speciális ke-
zelése Mme Szeizlng kozmetikájá-
ban. Budapest, Kéglposta-u. 12. 
Külföldieknek gyors és jutányos 
kiképzése. 7801 
VBGLEGES s z ő r t e l e n í t és ben 
szemOlcsirtásban, tartósszépitésben, 
ránckezelés-ben Lórándné elektro-
koznettka, Andrássy-út 61. utol-
érhetetlen. Tanttványktképiés. Te-
lefon: 1-201-63. 7216 
Szemölcsök, hajszálak, szeplők, 
szépséghibák eltávolítása garan-
ciával. Tanltványklképzés. Ko-
vács kozmetika, Teréz-kőrút l /c. 
Telefon: 1-282-00, 729U 
Akar saép, fiatal lenni? Keresse 
fel modern kozmetikámat. Király* 
utca 33. 7148 
(Hog Nándorné kozmetikai intéze-
te: Andi'ássy-út 53. Tanítványok 
kiképzése. Tel.: 1-191-26. 7281 
Royal-kozmetlkában, Váci-utca 21. 
Tel.: 1-860-88., lllatszertárt nyitot-
tunk, ahol mindenkinek az egyéni-
ségéhez »mlxelilnk« púdert, rouget, 
krémet, kölnit sib. Díjmentes pró-
bamlxelés. Látványosság, 10—18 
óráig Royal kozmetikában. 
»Déva« szőrtVlenitö krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. Kozmeti-
kai különlegességek. Hungária 
középkörút 116. földszint 2.. 
Thököly-út mellett. 7626 

Acawj. és tícszu 
Fogaranyat, ékszert tés tört ara-
nyat legmagasiibb áron vesz fel-
dolgozásra: Winter nemesfémipari 
laboratórium, Király-utca 1. I. 7-
Záiogoédulát, aranyat, ezüstöt, bri-
liánsékszert, perzsaszőnyeget, Író-
gépet legdrágább,!n veszek. Baross 
ékszerház, Barosu-utea 88. Telefo-
náljon: 1-847-70. 5964 
Briliáns ékszert, perzsaszőnyeget, 
ruhákat, zálogcéduíilt legdrágábban 
veszek. József-körilt 58. Telefonál-
Jon: 8-886-90. 

Uaugjzu-Çumofâ* 
Előlegnélküli legcsekélyebb röss-
letre külföldi zongorák, pianinók 
600 pengőtől: Fenyőn0 zongorater-
mében, Erzsébet-kör 1t huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 8061 
HEGEDŰ, viola, csell.t részletfize-
tésre is. Tóth hangven enyhegedü-
késaitő mesternél, Budapest, IV., 
Kossuth Lajos-utca 8. J tzsef föher-
cég udvari száiliS'ia 
ZONGORÁK NRGYSZAE p ••»gő-
től, havi húszpeng'ís r íszli. tekben 
ls. Rákóczl-út ötvan. Zongora-
terem, Erzaébet-körút sarok. ISO! 
Tánc- és művésílumczoic. l>a; z-
náltak. 80 fillértől kaphatók, le-
mezcsere: Központi gc-pr.. ktárbfin. 
Rákóczi-úti nyolcvan, m t \ n i l a n . 
Díjtalan árjegyzék gramof ónok-
ról és lemezekről. f*97 

Szo&a-takás-cttiitás 
Berlin-szállodában központit Htéses. 
folyóvlzes szobák kettő pengőtől. 
Révay-utca 24. Tel.: 1-219-05, Für-
dőszobás appartementek. 4844 

Vidékleknek, külföldieknek úri 
oitiion napokra is: Erzsébet-körút 
2. H l . 19. (Emke-épűlet). T. 1-329-Q0. 

PeuziiU 
JELMAGYARÁZAT: Központi fű-
tés: K, hideg-meleg folyó vizt HM, 
szobák száma: Sz. 

B E L V Á R O S 
Excelsior Penzié, IV.. Petőfi Sán-
dor-u. 9. Teil.: 1-884-78. Elsőrendű 
konyha. Igen olcsó árak. KHM. 

FŐBB ÚTVONALAK 
Centrum penzió, Budapest, Vil-
mos császár-út 22. Tel.: 1-188-08. 
Kellemes szobák, kitűnő ellátás-
sal már 4 pengőtől. 6921 
Rudolf-penzió, V., Rudolf-tér 5. 
Tel.: 1-181-08. Dunaparton, Margit-
szigetnél, összkomfort, elsőrangú 
konyha. KHM, szobák száma 8. 

HA BUDAPESTEN ls úri ott-
honában akar lakni, a 

FESZEK PENZIÓBAN 
szálljon meg. Szobái, kosztja 
minden igényt kielégítenek és 
meglepően olcsó. 

KAROLT-KORUT 2*. 
Telefon: 18-94-49. 650 

Club. Panzió, Teréz-körút 34. ÜJ-
rendszerű kedvezményeink: T. 
vendégeink vásárlásoknál, színhá-
zakban. gyógyfürdőkben cca 20% 
kedvezményt, legalább 10 napi tar-
tózkodái mtl 20% vasúti kedvez-
ményt élveznek. Legmodernebb 
úri otthon, központi fűtéssel, folyó 
melegvizzel. kitűnő konyhával. 
Polgári árak. Tel-: 1-204-15. 8890 

B U D A 
Rózsa Panzió, II-, Tapolcsányi-út 
6. Telefon: 1-522-00. H. szobák szá-
ma 8. 5574 
Lánchíd Penzió, II., Pala-utca ll ln. 
Tel.: 3-866-60. Közpohtl fúté», bi-
deg, meleg vlz. 7398 

fizetö i/eudcg> 
Bakonyba jöjjön üdülni, sportolni. 
Téli «portok. Sitanfolyam. ugró-
sánc bőséges ellátás. Bruck, 
Zirc." Prospektus. 7839 
Báli szezónna fizetővendégnek 
mennék budapesti-szegedi úricsa-
ládhoz, ahol gardíroznának. Vá-
laszt Fábrik Jánosné Zent a La-
lina. 7906 

Htog4M*y<<HH<Mt& 
Walter nyugalmazott detektivfőfel-
Ugyelö közismert sikereit legmo-
dernebb technika, lelkiismeretes-
ség eredményezi. Telefon: 18-85-49. 
Váci-utca 41/a. 

Dr. Kiss Károly v. rendőrfelügyelő, 
Rákócz>i-út 53. Tel.: 1-451-86. Bi-
zalmas nyomozások, feltünés.nélküll 
megfigyelések. 5226 
Dr. Gál Jenő nyugalmazott áltam-
rendőrségi felügyelő: Kossuth T.a-
Jos-utca 4. Tel.: 18-80-85. 8743 
MENTOR magánnyomozó. Buda-
pest—Wien. KRITZLER többszörö-
sen kitüntetett nyugalmazott detek-
tivföfelügyelő vezetésével. Buda-
pest, Apponyi-tér 4. Tel.: 18-80-01. 
Wien: Geyschliigergasse 2. Tel.: 
ü . 359-81. 4212 
Chabada, Teréz-körút 54. Telefon: 
12-05-35. Nyugatinál. 4048 
Dr. Janda Miklós, Teréz-körút 33. 
Tel.: 1-239-90. 7586 



K E D V E Z N E N Y E S « í v c w c A n c n i E a . i f VÄSÄRLäsi ALKALMAK 
Vásárlásainál vegrye Igénybe az oldal balsarkában levő szelvényt! 

A B L A K F Ü G G Ö N Y 
Ablakfüggöny (sztór) tartós git-
teranyagból 140 X 200, P 5.80. 6% 
engedmény. Weiss Mariska, V., 
Llpót-körút 22. 6448 

A J Á N D É K T Á R G Y A K 
Modern ékszerek, díszműáruk: 
Arkansas, a disztingvált ajándé-
kok háza, Budapest, IV., Váci-
utca 20. 5% engedmény. 6074 

A N T I K T A R G Y A K 
Magyar ötvösékszerek, saját készít-
mény. Ezüst- és araayáruban nagy 
választék. Billig N. L., Kossuth 
Lajos-utca 8. 5—10% engedmény. 

A G Y T O L L 
Agytoll, pehelypaplan és ágy-
nemű. Higiénikus ágytoll gőztisiz-
titás viilanyerőre. Kohn Irén. IX., 
Üllől-út 21. Tel.: 1-865-59. 6% en-
gedmény, 6447 

B A B Y K E L E N G Y f i K 
ruhák és cipők legnagyobb válasz-
tékban: Székely Jenő cégnél, Petőfi 
Sándor-utca 9. és Václ-u 7. 5% eng. 

B I J O U T E R I E 
A Markasit bijouterla ú j üzletében 
modern ékszermásolatok, ajándék-
tárgyak. kerámiák olcsón kapha-
tók. Tartós gyöngyfűzések spec, 
fonálra meg is várhatók. Marka-
sit bijouterie, Egyetem-utca 11., 
10% engedmény. 

B Ö R - R U H A Z A T 
Készen vagy mérték után bőr-
kabát specialista Beck Emil 
bőrruházat! üzem, Rákóczi-út 
65. I. emelet. Telefan: 1-862-71. 
5% eng. 

b ő r d í s z m ű 
Alp&r Ernő bördiszmüveeszalónja, 
IV., Apponyl-tér 4. sz. félemelet. 
Teréz körút 4. és Baross tér 12. 
5% engedmény. 6920 

B Ő R Ö N D 
Elsőrendű használt és ú j bőrön-
dök, neszeszerek, szekrénykoffe-
rek óriási választékban. Csere, 
vétel, eladás. Well, VIII., Népszin-
ház-utca 26. Telefon: 1-442-03. 
5% engedmény. 7102 
Hoffmann bőröndös, Károly-körút 
4., Kossuth Lajos-utca mellett. Te-
lefon: l-896-.Vi. Női táskák, úti bő-
röndök, necessairek, aktatáskák, 
C% engedmény. 7051 

B ő r ö n d ö k é s k é z i t á s k á k . 
Jó anyagból legmodernebb for-
mákban a készítőnél: Fried Mané, 
Erzsébet-kőrút 7. 6% engedmény! 
Telefon: 1—572—05. 6200 
Krén László bőrdíszmüáru- <éls bő-
röndkészítő, Budapest, IV., Kos-
suth Lajos-utea 7. (az udvarban). 
5% engedmény. 7152 

Modelitâskâk dús választékban, 
Ungár Imre bőrdíszműves, finom-
árukészitö. Kizárólag: IV., Petőfi 
Sándor-utca 8. félemelet Beilvár isi 
Színház-épület. Tel.: 1-889-84. Ja-
vítást, montirozást vállalok. 5% 
engedmény. 6914 
Weil Sándor, IV., Kossuth Lajos-
utca 3. (udvarbau). Tel.: 1-8GO-28. 
Saját készitményü bőröndök, reti-
ktilök, pénztárcák legolcsóbban a 
készítőnél. 5% engedmény. 6295 

B Ű T O R 
Streicher Royal bútor kft.: VIII-, 
Baross-utca 34. 5% engedmény! 
Részi, fiz. Uedvezmény. 6070 
Bútoráruink szépek, olcsók, jók: 
Hazai Bútoripar Áruház, Kertész-
utca 2. 5% engedmény. 7570 

O I P Ö 
Faragé cipökUlönlegességek. A 
mindenkori legújabb modellek. 
Erzsébet-kőrút 12. 5% engedmény. 
Domonkos cipő fogalom, megbíz-
ható, jó. Teréz-körút 27. Hó- és 
sárcipők nagy választékban. 5% 
eng. 
Grünhut cipökUlönlegességek árai 
elismertek. Belvárosi nivó. Teréz-
körút 6. 6% engedmény, 7514 
Oipő, Prelsach, Krisztina-tér 3. Te-
lefonj 1-580-98. 6% engedmény. 
Cipőt készen és mérték után jól 
vásárolhat Gyöngyi cipöáruházban, 
IX., tfllői-út »9. 5% engedmény. 
Vera-cipők, Budapest, IV-, Kossuth 
Lajos-u. 11. Telefonszám: 1-869-33. 
5% engedmény. 6971 
Sportcipő-különlegességek: Rónai 
István, Irányi-u. 5. Tel.: 1-870-91. 
5% engedmény. 7843 

C S I L L Á R 
Vészi Lá/szló, IV., Irányi-u. 18. 
Telefon: 1-871-58. 5% eng. ' 7809 

D R O G É R I A 
Irgang Drogéria, Budapest, IV., 
Egyetem-utca 11. saám. T. 1-834-61. 
Márkás cikk kivéve 5% eng. 
Spányl drogéria, Budapest, VIII., 
József-körút 83. Tel. 1-844-23 . 5% 
engedmény a márkás cikkek kivé-
telével. 7717 
Vegyszerek, illatszerek, háztar-
tási oikekk: Fábián-drogéria, V„ 
Vi lm ft % császár-út 78. (Berlini-
térnél.) Tel.: 1-116-78. 6% eng. 

7874 
Dr. Blitx-drogéria, Vilmos csá-
szár-út 23. 5% engedmény, már-
kás cikkek kivételével. 7659 

É K S Z E R 
Garzó Gyula, Budapest. IV., Veres 
Palimé-utca 4. 5% engedmény. 7844 

EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK 
t Keleti J. t Budapest. IV., Petőfi 
Sándor-utca 17. Tel.: 18-80-13. Láb-
bygieniai service, gumiharisnya, 
cipő-, lúdtalpbetét, gép-pedicUre. 
5% engedmény. 6087 

E S E R N Y Ő 
»Turul« Esernyő Üzem. Készit, ja-
vít, áthúz. IX., Ráday-utca 3., 
VIII., Üllői-út 46., XI., Horthy 
Miklós-út 8. Tel.: 1-888-19. 5% en-
Kedmény. 6945 

E L Ő N Y O M D A 
Kézimunkatervaző és készítő- Rajz-
műterem, elönyomda. Kelengye- és 
monogramhimzés. Függöny rnonti-
rozások. Gottlieb Gyula iparmű-
vész. Budapest, IV., Régiporta-
utca 7—0. Tel.: 1-811-26. 5% enged-
mény. 6887 

F E H É R N E M Ű 
Clara iparművészet, pizsama, 
babykelengye, függöny, ágyterítő. 
VI., Andrássy-út 18. 5% enged-
mény; 7541 

F É R F I F E H É R N E M Ű 
»Elegance« speciális angol férfi-
fehérneműk észitő, Schleifer László, 
IV., Irányi-u. 25. Tel.: 3-866-24. 5% 
engedmény. 7811 

F É R F I R U H A 
Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfi-
ruhák készen és mérték szerint: 
Platschek Vilmos férfiszabó, Buda-
pest, Károly-körút (Központi város-
ház). 10% engedmény. 6148 

F O G Á S Z Á T 
Trantmann Jenő fogorvoslásl mű-
terme. VI., Nagymeaő-u. 41. II. ». 
Tel 12-81-01. 10% engedmény. 
Műfogat, fagtömést P 3.—. Róna L. 
fogászati műterem, Baross-utca 98. 
10% engedmény. ™29 

Szájpadlásnélküli müfogak. Balogh 
Rezső fogászati műterem, Baross-
utca 77. 10% engedmény. 7534 

F Ü G G Ö N Y 
Hoepfnerné és Társa csipkék, fá-
tyolok, női divatcikkek, bútor-
kreíop.ok, függönyanyagok. IV., 
Haris-köz 2. 1-878-08. 6% eng.  

F Ü G G Ö N Y T A R T Ö 
Fűggönytartót minden szinben és 
k'vitelben: Vincze Józseí kere-
tezőzőüzem: Király-utca 53. Tele-
fon: 1-359-34. 5% engedmény. 7169 

F Ü Z Ö É S M E L L T A R T Ó 
Legkiválóbb szabású gumibetétes 
melltartó P 1.68. Székely Jenő, 
Petőfi Sándor-u. 0. 5% engedmény. 
Perényiné Vermes Aranka mêl -
és vállfűzőkészltö szaküzlete, di-
vatfüzők készen és méret B^rlnt: 
IV., Haris-köi 8. 5% engedm. 6844 
FHedHÍMérk, VI.. Király-utca 6. 
Telefon: 1-258-60, fűző- melltartó-
és kesztyűkészítő. 5% engedmény. 

KEDVEZMÉNYES VÁSÁR-
LÁSI S Z E L V É N Y 

(ftrvénycs január 22—28-ig) 
Ezen szelvény felmutatója e 
rovatban szereplő cégeknél a 
hirdetésekben közölt kedvez-

ményt kapja . 



»Lady« fűzőssalón, IV., Kigyó-utca 
4—6. I. em. 10. 5% epgedmény. 
Wallensteinné párizsi füzüküloule-
gességek új helyisége: Váci-utca 
28.. bejárat Párisi-utca 1. 5% en-
gedmény; 6448 
»Tery« füzőszalónban: Margit-kör-
út 13. Tel.: 1-573-23. Múzeum-kőrút 
27. Tel.: 1-856-78. Horthy Miklós-át 
18. Füzö-. melltartó- és kesztyű-
különlegességek. Eng. 5—10%.  
Gaby modern- és gyógyfüzöszalón: 
Váci-utca l l /b . Tel.: 1-874-16. 5% 
engedmény. 7596 

H A R I S N Y A 
Harisnya, kesztyű, kötöttáruk: 
Fáth, Ferenciek-tere 2. Telefón: 
18-36-42. 5% engedmény. 6073 

Sikk harisnya és nöinadrág kü-
lönlegességek (IV., Hajó-u. 12—14) 
Belváros. 5% engedmény. 7796 
Hirschler harisnya-, kesztyűkülön-
legességek, selyemfehémemtlek. 
Lipót-körút 23. Telefon: 12-03-70. 
3% engedmény. 6720 
»Ideal« harisnya-, kesztyű- és fe-
hérnemű-szaküzlet. Teréz-körút 46. 
Tel. : 1-293-03. 5% engedmény. 7683 

K E S Z T Y Ű 
Adler Károly kesztyűs, Budapest, 
IV-, Szervita-tér 5. Tel.: 1-821-18. 
5% engedmény. 6875 

K É Z I M U N K A 
Ágoston és Pucher női kézimunka 
és hlmzökellékek üzlet. IV., Haris. 
bazár 6. 5% engedmény. 
Szőnyegalapok és fonalak, kész 
függöny, függönyanyagok, asztal-
teritök: Szekeres, Rákóezi-út 63. 
10% engedmény. 6082 
Kézimunka pulóvereket bozott 
anyagból is mérték szerint válla-
lunk. Harisnyaszemifelszedés. 5% 
en'gedmié'ny. Magister, t)llöi-út l. 

K O N Y H A F E L S Z E R E L E S 
Székely János vas- és konyhasze-
rek szaküzle'.e, IV.. Vámház-kőrút 
12. Tel.: 1-846-24. 5% engedmény. 
Konyhafelszerelési szaküzlet, Ki-
rály-u. 78. Király Színházzal szem-
ben. 5% engedmény. 7826 

K O Z M E T I K A 
»Aida« kozmetika. Telefon: 3-331-15. 
Károly-körút 5. C-lépcsö, III. em. 
7. 5—10% engedméuy. 7512 
Tranger koemetika, IV.. Ferenciek-
tere 4. I. 4. Telefon: 1-832-77. 10% 
engedmény. 7571 

M Ű Ö T V Ö 8 
Broncigy Rezső müötvös és »éksze-
rész, IV.. Váci-utca 10. (udvar-
ban). Specialista eredeti magyar 
ötvösmunkában, antik és modern 
ékszerekben. 5% engedmény. 6817 
M Ü R E G I S E G — S Z Ö N Y E G 
Keleti és perzsa szőnyegek, antik 
bútorok, műtárgyak. .Antikart Rt. 
IV., Pilvax-köz (Városház-u. 14.). 
Az előirt árakból 5% engedmény, 
Schwarcz régiségkereskedő, Dob-
utQa 1. Telefon: 1-415-68. Antik 
bútorok, bronzok, porcellánok, ké-
pek vétele-eladása. 5% eng. 7806 
M Ű V I R Á G , D Í S Z T Ó L L 

Szekulesz R. volt üzletvezetője: 
Sándor László művirág- és disz-
tollgyár. IV., Hajó-utca 8—10. (Bel-
város), az udvarban. Tel.: 1-894-34. 
10% engedmény. W80 

N Ű I D I V A T 
Lipcsei Vilmos, Budapest, IV., Ap-
ponyl-tér 4. 5% engedmény. 607»  
Bon Marché divatszalon, cégtulaj-
donos: Jokel Margit, Váci-utca 
ll/b. 5% engedmény. 7504 
Rózsika nőikalap és ruhamodellek. 
Ruhamodellek P 50-töl, kalapala-
kítás P 2-től. IV., Kígyó-utca 4—6. 
félemelet. 5% engedmény. 7543  
Bicbler, Budapest. VII. Király-u. 
23. Tánc- és délutáni ruhák, 'blú-
zok, aljak, pongyolák, télikabátok. 
5% engedmény. 7804 
Erdős Imre nöi konfekcióáruház: 
VII., Király-utca 21. Tel.: 3-3S6-2H. 
Folyószámlahitel. 5% eng. 
Fodorné, nöi ruha. kabát, blúz, 
pongyola. Vilmos császAr-út 24. 
Tel.: 1-233-75. 5% engedmény. 7632 

N Ö I A D I V A T C I K K E K 
Nőikalap, sálak, művirág, disztoll: 
Kőszegi H., Budapest, IV., Appo-
nyi-tér 5. Tel.: 1-881-33. 5% eng.  
Ruhadíszek, sálak, övek, gyön-
gyök. gombok: Flesch és Fischer, 
IV.. Deák Ferenc-utca 17. 5% eng.  
Albacháry é s Korai, gomb. csatt, 
rövidárú, divatárú, V., Deák-tér 1. 
5% engedmény. 7710 
Szabó Aladár csipke-, szalag-, rö~-
vídáru: VII., Király-utca 93. 5% en-
gedmény. 7865 

N Ö I K A L A P 
Vafi kalapház. IV., Párisi-utca 1.. 
női kalapkülönlegességei árban, 
minőségben utólérhetetlenek. 5% 
engedmény. 722» 
Révészné, női kalapkülönlegessé-
ge'k, Budapest. IV., Petőfi Sán-
dor-utca 7. (Bejárat Pilvax-közi.) 
Tel.: 1-890-81. 5% engedmény. 7031 

O P T I K A - F O T O 
Fehér optika-, látszer- és fényké-
pészeti szaküzlet, Múzeum-körút 2. 
Tel.: 1-421-81. Engedmény 5%. 7638 
L. Door L., Petőfi Sándor-utca 7., 
bejárat a Pilvax-közben. 5% enged-
Libái és März optikus-fotószaküz-
let és műhely, VI.. Teréz-körút 5. 
Tel.: 1-299-56. 10% engedmény. 

Ó R A 
Váradi, Veres Pálné-u. 3. óra, 
ékszer javítás», eladás — vétel. 
5% engedmény. 7812 

Schneider, IV., Régipósta-u. 12. 
Uri-nöidivat, téli á ruk . 5% eng. 

H A Z T A R T A S I A R U 
Lengyel Gézáné festék-, háztartási 
és piperecikkek, IV., Régiposta-u. 
7—9. Telefon: 1-866-57. 5% enged-
mény szeszárn kivételével. 7783 
Kátai József. Budapest. VII., Ki-
rály-u. 5. Konyhabútor, edények, 
evöeszközök. 5% engedmény. 7813 

INTEZETI FORMARUHÁK 
Iskolaruhák, intézeti formaruhák, 
legújabb, divatú bakfis és gyer-
mekruhák, előnyös áron, nagy 
választékban. 5 százalék engedm. 
Streisingei Andorné. Váci-u. 9. 

I L L A T S Z E R T A R 
Nika Jenő illatszer, háztartási és 
egészségügyi cikkek: IV., Irányi-
utca 21. 5% engedmény. 
Zoltán Illatszertár, Ráday-utca 23., 
bel- és külföldi pipere- és háztar-
tási cikkek, 5 százalék eng. már-
kiacikkek kivételével, Pareol-ké-
szitmények. IX. ker., lerakata. 
Illatszerek, kozmetikai és pipere-
cikkek. Adria illatszertár. VIII., 
Ráköezi-út 41. Telefonszám: 
1-307-50. 5% eng. 7716 
Marina illatszertár és piperecik-
kek. József-körút 16. 5% enged-
mény; 7595 
Benkő finom háztartási és illat-
szerkülönlegességek, VII.. Király-
utca 79. Tel.: 1-370-47. 10% enged-
mény márkás cikkek kivételével. 

7708 
Siklós parfümériák, VIII., 8án-
dor-u. 23/a. és József-u. 7. a vi-
lághírű Parcol készítmények le-
rakata. 10% engedmény (márkás 
cikkek kivételével). 7808 
Hankus parfümériáiban. Kecske-
méti-utca 5., az összes kozmetikai 
cikkek nagy választékban 10% en-
gedménnyel, a márkás áruk kivé-
telével. 7709 
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»Miroir« .kozmetikai intézet, IV., 
Párizsi-u. 2. Egyéni szépségápolás, 
bérletrendszer. Tanítványok kikép-
zése. 10% engedmény. 7532 
Arcápolás, szemölcsirtás, hajszál-
irtás garanciával. Tolnai kozme-
tika, Vörösmarty-utca 5. 10% en-
gedménye 5635 

K Ö T Ö T T A B Ü 
Trivico kötött ruhakülönlegessé-
gek, Budapest, IV., Hajó-u .12—14. 
Tel.: 1-807-19. 5% engedmény. 6845 
Máry Kötőüzem. Saját készitmé-
nyü kötöttruha, pulóver stb., ere-
deti bécsi modellek. IV., Régi 
posta-utca 17., váciutcai sarokház. 
Tel.: 1-839-06. 5% engedmény. 6872 

Lipótvárosban finom kötöttáru, 
fehérnemű, pongyola, harisnya: 
Freudnál, V.. Lipót-kőrút 11. 5% 
engedmény. 6842 

L A K A S B E R E N D E Z Ű 
Szűcs A. kárpitosmester, lakásbe-
rendező, Semmelweis-u. 17 Tele-
fón: 1-892-88. 40 éves cég. Speciá-
lis börbútorkészltés, javítás, fes-
tés. 5% engedmény. 7050 

MENYASSZONYI KELENGYE 
M&ssmer József Fial, v Budapest, 
IV., Váci-utca 1. Nöi, férfi, gyer-
mek és csecsemő fehérneműek. 
Ágynemű, asztalnemű, menyasszo-
nyi kelengye. Telefon: 1-881-32. 
5% engedmény. 7032 
Blumenthal Oszkárné és Társa, ke-
lengye. fehérnemű, vászon- és da-
masztáruk. Budapest. VII, Király-
utca 41. Telefán: 1-376-75. 5% en-
gedmény; 7772 
Strausz. IV.. Kristóf-tér 6. Tel.: 
1-814-82. Állandó nagy raktár vá-
szon, damasztáruk, törülközők és 
zsebkendőkben. Kelx*n,gyekölteég-
vetés dijtalan. 5% engedmény. 



RADIO CS VILLAMOSSÁG 
Román Vilmos és Társai villamos-
cikkeket árusító kori. f. t., II., 
Margit-körút 8. Tel.: 1-576-16. 6% 
engedmény. 7744 
Vészi László elektrotechnikai és 
rádió kft . Budapest, IV.. Irányi-u. 
18. Telefon: 1-871-68. 5% enged-
mény 

S E L T EM. B A R S O N Y 
Magysi-fi és Társa, selyem, szövet 
és bársony: IV., Bécsi-utca 5. 5% 
engedmény. 6088 
Lakos, Székely, Fenyves, IV., 
Petőfi Sándor-u. 8/b. Selyem, fiaö-
vet, mosóáruk és gallérkUlÖnleges-
ségek. Tel.; 1-880-46. 5% enged-
mény; 7074 

S P O R T R U H A K 
»OrkAn«, Budapest, V.. Bálvány-
utca 20. I. em. 6% eng. 7806 

8 2 9 0 S Ü K 
Rókák festése, cserzése, koronn-
szőrpótlás készítőnél. Pollák, 
Alsóerdősor tizenkettő. Divatcsar-
noknál. 5% eng  
Dr. Weiner Lajosáé, VII.. Király-
utca Sl. Bundák, szőrmék, alakítá-
sok, javítások. 5% engedmény. 

Adler és Gasztonyl képesített 
szücsmesterek. IV., Váci-u. 28. 
Tel.; 1-838-02. 5% engedmény. 

Czikő szűésszalón, Városház-u. 6. 
Tel.: 1-895-24. Sziőrmebundák. Át-
alakítás. Javítás. 8—5% eng, 7611 

Udszabi - Cífuísz 
Acs József elsőrangú úriszabóság. 
Olcsó árak. Nagymező-u. 37. Te-
lefon: 1—167—88. 6927 
Tembel Mátyás angol úriszabó. 
Ak&cfa-utca S9. I. em. 6648 

Rácz, Wesselényi-utca 85. Angol 
úrlszabáság, jutányos árak rész-
letre is. 770a 
Sí-, túra-, korcsolya- és orthopftd-
cipőt készít garantált minőség-
ben; Jakobovits cipészmester, 
Wesselényi-utca 85. 4889 

I / e g y e s 
Paizs László puskaműves, József-
utca 50. Bármily rendszerű fegy-
vert felelősséggel javít. 7217 
Gyönyörű styl faszén fűtéses cse-
répkályhák központi fűtés beve-
zetése miatt, sürgősen oicsón el-
adók. Istenbegyi-út 9/b. 7896 
Karosszériaépítés, javítás, autófé-
nyezés legolcsóbban: Borosa. IX., 
Erkel-utca 17. (Kálvin-tér mellett.) 
Molnár Kálmán, okleveles ipar-
művész, Husz&r-u . 10. Miagyar 
mottvumú kerámiák. 6607 

ma 
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Telefonhívó : Aut 1-880-39. 
Matxa J. és Fla f«20-, melltartó-
éshastaríóspecialista. Budapest, IV, 
Apponyl-tér 5. (Párisi udvar) 7094 

Karcsúság titka: Ehrenthatné 
(Gecsovícs Renée) fözőterma, Do-
hány-utca 39. Telefon: 1-402-64. 
Haskötök minden alkadomra. 7804 

Pajor László, IV., Régiposta-u. 19. 
(Petőfi Sándor-utcai sarokház.) 
Szűcs és szőrmeáruk. Alakítások, 
Javítások. Megóvás. Tel.: 1-886-63. 
5'/» engedmény. 6873 
Kaposi István szőrme és bunda-
különlegességek, szőrmefestés, ja-
vítás. Párisi-u. 5. Tel.: t-875-lO. 
8—6% engedmény. 7563 
Szabó F. szűcs és szörmeáru. IV., 
Váci-utca 48. 5% eng. Dús kész-
áruraktár, átalakítás, javítás. T.: 
1-835-57. 7569 
Tóth István szűcs, Budapest, IV., 
Eskü-út 6. Telefon: 1-879-65. 5% 
engedmény. 6918 
Szőrmebundák a legújabb modellek 
szerint: Grünhut, Váci-utoa 31—33. 
Telefon: 1-831-86. 5% kedvezmény. 

S Z Ő N Y E G 
Magyar perzsa, torontáli modern 
szőttesek, gépszönyegek. Flschhof 
és Reichmann, V., Lipót körút 19 
5% engedmény márkás cikkek kí-
vételével. 7736 

C R I S Z A B Ú 
Régi, hírneves szabómester az 
úri közönséghez Itt Szolid elegán-
cia. Figyelmes kidolgozás. Ked-
vezményes fizetési feltételek, le-
mérsékelt Árban. Noszlopl Hen-
rik Tamás. Lipót-körút 18. Tele-
fon: 11-43-95. Alapíttatott: 1867. 
5% eng. 6431 
Heller úriszabó: Budapest. Rá-
kóczi-ót 13. 5% engedmény. 6076 

Budai 
kutyafürdő 

Higiénikus 
kutyakozmetika, 

Fürösztés, nyírás 
fertőtlenítés 

szakszerű trimmelés 
Drótszőrű foxik, skótterrierek 
airedale-tsrríerek, tacskók és 

sealyham terrierek eladók. 
I., Margit-körűt 56. T: 1-527-61 

Belvárosi kutyafürdő 
IV., Váei-u. 11/b. (Bejárat Arany-
kéz-u. l.) T.: 1-809-08. Trimmelés, 
nyíráB, ffirösztés. Fajkutyaeladás. 

Kutyakozmetika 
(Gróf) Vád-utca 44. megnyílt 
Trimmelés, fürösztés. Fajkutyák 
állandban kaphatók. 7609 

Ferencz Ernő angol úriszabósága, 
Erzsébet-körút 17. 5% eng. 6843 

URI ES HÜLGYFODRASZAT 
Bernhardt és Tóth úri-, női fod-
rász, manikür. IV.. Kossuth Lajos-
utca 1. T.: 1-852-88. 10% eng. 1564 

Ű R I - fi S N 0 I D I V A T 
Tetőtől talpig legolcsóbban felru-
ház a félszázados Perl Áruház, 
VII., Thőköly-út 8. 5% eng. 6613 
Fábián József, Krisztina-körút 
8-10., Széli Kálmán-téri sarok. Uri-
nöl divat. Férfi , női, gyermek fe-
hérneműek. kötöttáruk. méter-
áruk. 6% engedmény. 6972 
Gombtól harisnyáig mindent Scher-
z Ingernél vehet, Ráday-utea 11—13. 
T. 18-73-97. 6% engedmény. 7634 

V Á S Z O N 
Takarékos háziasszony oki Zálog-
házból kiváltott vásznak, sifónok, 
törülközők nagyon olcsón besze-
rezhetők. Bolgár, VI., Vilmos csá-
szár-út S. Tel.: 1-178-62. 5% eng.  
Örmény-Magyar Kereskedelmi Rt. 
IV. Bécsi-utca 2, Telefon: 1-811-61. 
NŐI és férfi fehérnemüek. Meny-
asszonyi kelengyék. 5% eng. 

V A S K E R E S K E D E S 
Diósy János fém- é« vasárukeres-
kedés. Budapest, VII., Rákóczl-
út 24. Alapíttatott 1889. 6% eng. 

V E G Y T I S Z T Í T O 
Szathmáry Ferenc kelmefestő és 
vegytisztító. Dohány-utca 1. Tel.: 
1-342-62. 6% engedmény. 6587 

„of Marpax" 
drótszőrű foxterrier 

kennel 
Iroda: Zoltán-u. 6. Tel.: 1-147-72 

Kennel : I... Mackensen-út 9 
Telefon : 649-54 

Tartós, kiadós, olcsó 
kutyaeledel 

Fácán - é* baromfi-erőtakarmányok 
WIRKER erótakarmányraktár 

Qyorekocsl-utca 22. T. 1 6 - 0 6 - 7 4 

Kutyafelszerelések 
nagyban, kicsinyben. Unger, Ko3-
suth Lajos-utca 8. 

Gyönyörű peklnézer hím eladó. 
Tátra-utca 8. I. em. l. 7895 
öthónapos, törzskönyvezett, szép 
máltai selyempincsik eladók. XI., 
Somlói út 12. Tel.: 2-587-18. 

7904 
Pedigrés kölyök selyempincsik el-
adók. Bérkocsis-utca 29. I. 3. 

Teu^üzimc 
AIRED ALLE TERRIER 

Dr. Bagyó Jánosné, II., Aranka-
utca 8. Tel.: 1-622-05. 

Turul jelmezkölcsönző. Gyönyörű 
alkalmi báli. műkedvelői jel-
meaeflt jutányosán kaphatók. Wes-
selényi-utca 2*. 6634 
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S Z E R K E S Z T I : D A R V A 9 R O B E U T 

Három gyönyörű parti 
A szép partik kétféleképpen születnek: 

Teremnek, az elosztás szeszélye hozza őket 
létre, vagy a másik mód, (hogy kiagyalják 
őket. Ilyen kigondolt partikat tálalnak az-
után fel az előre kiosztott lapú versenyeken 
és minden részvevő gyönyörködhetik a szép 
gondolatokban. íme három ilyen »műdal« a 
legutóbbi versenyről, melyet itt Peste« 
rendeztek és amelyik a magyar bridzs-élet 
magas nívóját bizonyította. 

Technika 
Osztó Nyugat; Általános bell. 

• D 3 

O D 8 4 2 
• D 1 0 7 6 5 2 

• K 9 8 5 4 
< ? K B 8 4 2 
0 K 95 
* 

461062 
V D 1075 
O B 7 3 
• KB 

A licit: 
Nyugat Észak 

2 treff 
4 treff 

Kelet 

2 pikk 

Dél 
1 treff 
2 szan 
5 treff 

Dél feladata öt treff teljesítése. 
«k 

Nyugat pikk búbbal indít, ezt a felvevő-
nek nem szabad fednie az asztalon. Kézben 
tit a pikk ásszal. Felvevőnek át kell látnia, 
hogy a teljesítés eszköae az elimináció. 
Még ha az aduk beesnek, is, akkor is ked-
vezőbb, ha a káró színt az ellenfél bontja 
meg. A követendő játékmód: 2. kőr ász. 3. 
kőr lopás. 4. treff ász. Felvevő most látja, 
hogy a kiadó aduütés Nyugatnál van. 5. kőr 
lopás. 6. pikk dáma. Most Kelet kerül ütésbe 
a pikk királlyal és bármit is hív, ütést ad 
a felvevőnek. Tegyüki fel, hogy kört hív, 
amire Dél kárót dob, Észak pedig aduval 

üt. Aduhívás Nyugatot Ihozza ütésbe elimi-
nált helyzetben, aki bármit hív is vissza, 
megadja a felvevőnek a győztes ütést. 

Kétszeres elimináció út ján volt csak lehet-
séges a játszmát teljesíteni. 

(Ha az ellenfelek mindig kárót hívnak, 
a káró színben lehetséges ütéseiket veszí-
tik el.) 

Biztonság 
Osztó Nyugat, Kelet—Nyugat bellben 

4 8 6 3 
ÇJB 1 0 8 4 3 2 
0 -
• D B 109 

• AK 

O K D 1086 
• A K 7 6 5 4 

• DB 10975 
<PK5 
O A 9 7 5 
• 2 

A licit: • 

Nyugat Észak Kelet Dél 
2 treff — 2 kőr 2 pikk 
3 káró — 4 káró 4 pikk 
5 treff kontra 5 káró kontra 

Nyugat felad-ata öt káró teljesítése. 
Észak pikk indulására Nyugat a pikk 

ásszal ütésbe kerül, az adu királyt 'hívja. 
Ezt Dél üti és a treff kettest hívja, felvevő 
beüti az ásszal. A licitáció és a játék ed-
digi képe arra mutatnak, hogy Északnak 
egy treiffje van. Teljesíteni csak a treff szín 
magasrajátszásával lelhet. Ez olymódon nem 
történhetik, hogy most lehívjuk a treff ki-
rályt, mert ezt Dél ellopná és megmaradó 
két aduja lehetetlenné teszi, hogy felvevő 
troífjét ütéskiadás nélkül magasítsa. A he-
lyes játék: kis treff! Északnak már csak 
két t reff je marad, ezek egyikét a bubival 
ellopjuk, a másik pedig a leaduzás utáni 
treff király hívásba beesik. 

Ha felvevő káró 'király hívását Dél nem 
fogadja el, a játék akkor is teljesíthető, de 
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csak a fenti elv betartásával. Azonnal treff 
ász, kis treffet kell játszani. 

Előrelátás 
Dél oszt. Aitalános bell. 

• AK 104 
<?A96 
0 D 8 6 
• A 9 3 

• 9 7 2 
8 7 5 3 2 

O K 105 
• 86 

• D B 8 3 

0 A B 9 2 
• K D 10 5 4 

A licit: 
Dél Nyugat 

2 kőr — 

Észak 
1 pikk 
3 szán 

Kelet 
2 treff 

Ellenjátékfeladat Kelet részére. 
Az első bárom ütést az ellenjáték karóban 

csinálja és ebben a helyzetben a negyedik 
kárót nem szabad lejátszani*. Keletnek át 
kell látnia, (hogy kényszerdolbásba kerülne 
a fekete színek között az összes körök lehí-
vása után. A helyes játék három fcáróütés 
megszerzése után: Treff király! A pikk hí-
vás is hibás volna, mert a felvevőnek alkal-
mat adha egy pivot-vég játék beállítására. 
Az összes kőr és treff ász lehívása .után 
Kelet kényszerhelyzetbe kerülne, ha egy 
treffet és két pikket tart, tretflfel megkapja 
az ütést és pikk gáblijából el kell hívnia. 

NEKROLÓG 
A klubba lkom or ajánlott levél érkezett: 

Lapu jtövi Balog Tódor bejelenti a klub tag-
jainak sorából való kilépését. 

Megtárgyalják a törzstagok az esetet: 
— Vájjon mi baja, panasza voltí 
— Az utóbbi időiben nem igen kapott 

bridzspartít. 
— És miért! Jómegjelenésű, jóhírű, ikelle-

mes, készpénzfizető, hát mi baj lehet veleí 
— Egyszer mint felvevőjátékos kifliivott a 

najsygábliból és azóta senki sem akar vele 
játszani. 

ŐSZINTE SZÓ 
Nagy kibictábor veszi körül » partit. 

Arányi kénye« licitálási helyzetbe kerül, és 
a három különböző lehetőség közül éppen 
azt választja., amelyikkel a kibicek megelé-
gedését legkevésbé vívja ki. Leterül az asz-
tal és nekiesnek: 

— Négy pikket kellett volna mondani . . , 
A licitrendszer négy kárót ír elő . . . 
A part i lejátszása után kiderül, hogy az 

egyetlen egészséges kontrakt az volt, amit 
Arányi választott. Büszkén meg is jegyzi: 

— Einigem az állati ösztönöm jobban ve-
zetett. 

KIJÁTSZÁSI FELADAT 
• A K 7 5 2 
<?8 3 
O A K B 
• A D 8 

• B 9 8 4 
9 9 5 

0 7 4 
• 9 6 4 3 2 

Észak Kelet Dél 
kontra passzi 1 pikík 
4 pikk passz passz 

A licit: 
Nyugat 
1 kőr 
2 kői-
passz 

Dél a felvevő 4 pilktkben. Nyugat kőr 
királlyal indul, iit vele és a ikőr ászt hivja, 
ez <az ütés is az övé. Most ikárót hív, ezt 
az asztal üti az ásszal. Az adu ász és ki-
rály hívása után nem maradt adu az el-
lenfélnél. Ko g y an folytassa felvevő a já-
tékot? 

LICITÁLÁSI FELADAT 
Általános mans. Kelet .passza után Dél 

4 körrel indított. Nyugat 4 pibkjére Êsœaik 
5 kőrt mondott és ezután Kelet 5 pikket. 

Dél lapjai: 
• 6 9 A K D 1 0 8 7 4 O B 9 7 2 + 9 
Mit licitáljon Déli 

Megfejtési batáridő a lap érkezésétől számított 
10 Jbaipt 

MEGFEJTÉSEK 
az >1937. 2-es számból; 

Licitálási faladat. Két szamzadu a legjobb be-
mondás. A káró ugyan licitálható sain, de a lap 
Utôerejé*. a figurák elosztását mind a négy szín-
ben a két szán. ^«mondása sokkal jobban érzé-
kelteti mint az egy káró licit. Emellett szól; még 
az a körülmény is, ihogy a káró színben,, amelyet 
megnevezünk, éppen egy imagas figuránk sincs, 
ez a körülmény hátrányosan befolyásolhatja a 
licitet, különösen, ha sziemmről lehet szó. 

iTelvavőJáték feladat. Dél üt a pikk bubival. 
Az egészséges sánsz a kör magasításra való já-
ték és csak ha ez eredménytelen, fogunk a treff 
expasazhoa folyamodni. A játék további menete 
teliát: E. Káró ász. 8. Káró lopás. 4. Pikk Asz. 
5. Káró lopás. Ha etibe az ütésbe mindkét ellen-
fél ad: 6. A magas pikk lelopása (átm'einet ked-
véért). 7—10. Adu, adu, adu, adu. 11. Treff ász. 
12. Káró kilences. 

JUTALMAT NYERTEK: 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKÄRTYA : 
HANGYA ETA, Bp.. Klotild-u. 10/b. 
DARVAS bridzskönyv: 
KAS80VITZ LILI, Jugoszlávia. 
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Szerkeszti: Grätzer József mérnők 

A F I L M N A G Y J A I . 
A rejtvényben egy-egy filmművészt egy. egy híres szerepével definiáltunk, 

téstil a nagybetűs definíciók küldendők be. Megfej-

VÍZSZINTES: 
1. »KEK ANGYAL« 

14. »TOP HAT« 
16. Debreceni bázállat 
17. Juttat 
20. Francia általános alany 
22. Mutatós zó 
23. Angol viszonyszó 
24. «VAGYAK RITMUSA« 
25. »BROADWAY MELODY« (Ele 

a nor) 
27. Vissza; évek száma 
29. Ady szarint: »a legvígabb 

pajtás« 
31. Fehérnemű — franciául 
32. Jog ls eredt ebből 
33. Sár — németül 
35. Nál', nél — angolul 
36. Téli csapadék 
38. »KARENINA ANNA« 
39. Amiből »a« viz folyik 
40. Arany — franciául 
41. Próbamérkőzés 
43. Egy hajdan oly nagyhírű 

francia traglka keresztneve 
44. É« — latinul1 

47. Ügy van ilyen 

48. »ZIEGFELD, A NŐK KI. 
RALYA 

50. A FILM FELLEGVARA 
51. Az ember eredetéről irt elmé-

letével vált világhírűvé 
52. Gyilkosságot követ el 
53. Híres »käs« Pesten 

FÜGGŐLEGES: 
1. Mint fent — rövidítve 
2. Meze': munkás 
3. Vörös — angolul 
4. Római 450 
5. ö latinul (nőnemben) 
6. Nagy Sándor névbetűi 
7. Divatjamúlt hajviselet — a 

hölgyeknél 
8. Tánc — angolul 
9. Azonos betűk 

10. Olimpiai birkozóbajnok. Nem-
zetisége: török 

11. Személyes névmás 
12. »LAZADÓK« 
13. Vond! 
15. Egy világrészbe tartozó 
16. Hold — angolul 

17. Szülő 
U. »FÉLTÉKENYSÉG. 
19. Szabó szerszáma 
20. Resplghi-opera 
24. W. H. A. 
26. Sétapálca 
28. Győri sportegylet 
29. Járműbe (!) 
30. Kisgyermek örömmel forgatja 
3L Hajó eleje 
32. Feltételes kötőszó 
33. Megfedd 
34. Főrang rövidítése 
35. Bűnözők 
37. Nyakravaló (ék. hiba) 
38. Ipa — keverve 
40. Tyúk — németül 
41. Írószerszám 
42. Vadáss igéje 
44. Félig mond 
45. W. Y. 
48. Idegen nöi név 
47. Ohaney, as elhányt filmszínész 

keresztneve 
Ellentétes kötőszó 



R Ó M A I S Z A M 
A vízszintes sorokban találhatunk egy olyan szót, amelynek betűi római számok 

(pl. vív). Tessék megkeresni és megfejtésül beküldeni. 
VÍZSZINTES: 

1. Szépirodalmi folyóirat, amelyet 
1864-ben Tóth Kálmán indított 
meg. 1903-ig állott fenm 

12. Altatószer 
13. A gólyafélékhez tartozó gázló-

madár 
14. Csúnya tulajdonság 
15. Német névsió (ék. hiba) 
17. Oimzésrövldítés 
18. Rangjelző 
19. Kéményseprőre jellemző 
20. Görög betű 
21. Angol protekturátus alatt álló 

független állam Ázsiában 
22. Csillagzat; az állatkör első 

jegye 
Evek száma 
Arzén vegyjele. 
Keretez 
Tenger 
Filmszínház 
Bánt 

23. 
24. 
25. 
28. 
27. 
28. 
30. Kémiai elem 
31. Kártyamüszó 

32. Ke párja 
33. Szeszes Ital 
34. Kas — keverve 
35. Hullámverésnél látható 
36. Papirosmérték 
37. Erős — németül 
39. Visszb: keresztül 
40. Együtt: tl 
42. Borítékon olvadható 
43. Nagy fájdalom 
44. Külső megjelenési formája leg-

több esetben: kristály 
45. Orosz folyó 
46. Pl. Budapest 

FÜCGöLEGES : 
1. A parancs végrehajtása 
2. Vászonmérték 
3. Igekötő 
4. Vörös — angolul 
5. Gyorsan múlnak 
6. Mutatószó 
7. Behorpasztott 
8. Idegen területmérték 
9. Fél csapat 

10. Weber-mü 
11. János vitéz 
12. Nagytermetű 
13. Időhatározószó 
15. Állati köröm 
18. Szép virág 
19. Betegség kísérője 
20. Sár — németül 
22. Falusi férfinév 
23. Pusztíttat 
25. Ha megtette a kötelességlét, me-

het 
26. Felfog 
27. Leemel 
28. Mfivéezl munka 
29. Gaál Franciska filmje volt 
31. Amerikai filmszínész (Lewis) 
35. Kiemelkedik 
37. Kié? 
38. M. E. V. 
39. Végtag 
41. A. A. A. 
42. Elsüllyedt breton város 
43. Vé párja 
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^at R D R i , 
Rejtvény-detektfvregény :V 

írta : Mao Allan Hobby Magyarra átdolgozta : GrStxor József 

6. Áruló 
A felfedezett megfejtés következménye: 

a Hilling-banda négy tagja halt meg es 
a rendőrök közül három. Ted Burton eskü 
dözött, hogy a villamosszékig kergeti u 
rettenetes Főnököt, még ha a fél életét 
kell is rááldoznia. Nem csodálkozott, hogy 
nem bírják meglepni a gengsztereket, 
nyilván nekik is vannak besúgóik t Kél 
banditát sikerült ugyan elfognia, de ezeS 
mukkanás nélkül tűrték el a harmadfokú 
vallatást is. 

Csak Forest szélalt meg, a sánta geng-
szter. 

— Ezt nagyon megbánod,, Ted Burton i 
A Főnök úgyis kiszabadít minket a vil-
lamosszék elől, de nagyon megjegyzi, kin 
azok, akik minden eszközzel dolgoznak 
ellene! ÍTgy tudom, neked feleséged van, 
Burton ! 

A rendőrtiszt «Összerezzent és halálsá-
padt lett. Az ajka széle elfehéredett, ha 
arra gondolt, hogy Betty Purwey a Hil-
ling-geng hatalmába kerülhet. Mint a 
rendőrtisztek általában, Ő sem szerette és 
nem is használta a harmadfokú vallatás-
nak elnevezett kínzásokat, de ezúttal hi-
básnak érezte magát. Elkapta a düh. Nem 
tett az ellen semmit, hogy a keménymarkú 
chicagói rendörlegények kísérletezzenek 
a Hilling-fiúkkal, mint odahaza szokták a 
Michigan mellett. 

Nem felelt Forestnek, Amikor kivezették 
a kihallgatásról az elfogottat, intett a 
rendőröknek. 

— Megtiltom, hogy kínozzátok ezeket a 
banditákat, fiúkt Az őrök személyesen fe-
lelnek értök! 

— A testvéremet lőtték le ezek az átko-
zottak, — morogta az egyik chicagói 
rendőr, amikor kilépkedett. 

Annyit mégis elért, hogy megtudta 
végre annak a gengszternek a nevét, aki 
kirabolta a Purwey-házat. Egy papírla-
pon találták meg az egyik elfogottnál és 
elég volt a név: Bill Bottom! A többit 
minden rendőr tudta Newyorkban, hiszen 
Bill a legügyesebb falmászó az alvilág-
ban és nincs az a páncélszekrény, amely-
nek a zárát ki nem kattogtatná egy haj-
tűvel! 

Bottomnnk nem volt nyugta a detektí-
vek elől. Hiába lihegte ki magát egy-egy 
órára Newyork házrengetegének vala-
melyik zugában, hamarosan fölrezzent. 
Most már ő is tudta, hogy nem a Purwey-
kinesek miatt vetette úgy magát a nyo-
mába a rendőrség, hanem azért, mert az 
ő elfogatása a Hilling-geng végét is je-
lenti! A nyolcmilliós világváros igazi 
lidércnyomástól szabadulna meg Hillingék 
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számok 
kiirtása után! És az alvilágnak Íratlan 
törvényei vannak. Egész Amerika geng-
szternépe ujjongó figyelemmel kíséri har-
cukat most az egész newyorki rendőrség 
ellen. A Főnök nem hátrálhat meg, külön-
ben egyszerre vége a nehezen szerzett 
elsőségnek! 

Bili vakmerő fickó volt, de már szívesen 
a Hudsonba dobálta volna az átkozott 
Purwey-ékszereket, csak szabaduljanak. 
Nem lehetett. A Főnök az ő titkos üzene-
tét mind megfejtette eddig és meg is je-
lent az átvételre minden esetben. Ez azt 
jelentette, hogy nincs hátrálás! 

Bottom vörös szemhéjakkal és lázasan 
dobogó szívvel törte a fejét egyre ú j és ú j 
módokon a találkozásra. Hiába! Föl-
ismerte a rendőrséget, a detektíveket, erre 
csodálatos érzéke volt mindig, ha azok 
nem is vették Őt észre az első pillanatban. 
Nem volt megállás! Szénszállító darukon 
aludt, vagy autók utazéládáibaa, csóna-
kok fenekén és temetőkben, de folyton 
érezte a derekán a drágaságokkal teli 
övet, amely miatt a halálba hajszolódik a 
rendőrség és a geng kegyetlen küzdelme 
alatt! 

A rejtvényei is egyre fogytak. Előre 
kétségbeesett attól a gondolattól, mi lesz, 
ha mindnek a végére érí Képtelen arra, 
hogy ú j jeleket találjon majd és a geng 
azt hiszi róla, áruló lett! De nem haboz-
hatott. Amíg bírja, meg kell mindent kísé-
relnie! 

Dideregve bújt elő ijedős és fárasztó 
álom után egy elmhursti tejvállalat óriás 
tej tartályából a kora hajnali órában, ami-
kor titokzatos hatodik érzéke megint azt 
sugallta neki. veszedelem környékezi! 
Meglapult és körülfigyelt. A háta mögött 
mintha gyönge neszt hallott volnál 

Nehézkesen surrant a homályban az aj tó 
felé, amikor villanyláng csapott egyszerre 
a szemébe és hallotta Ted Burton ujjongó 
hangját : 

— Föl a kezekkel, fickó! 
Bottom hirtelen föltartotta kezét.. Vége 

mindennek. Elfogták. Talán jobb is így! 
Ebben a pillanatban valami szisszent a 

háta mögött és Burton rendőrtiszt lebu-
kott a lámpával. De nem elég korán, a fáj-
dalom kiáltást vágott ki a torkán. A titok-
zatos segítő, aki éppen úgy a nyomában 
volt, mint Burton, nagy szökkenéssel ug-
rott elő a földön világító rendőrségi kézi-
lámpa felé, ekkor azonban megdörrent a 
rendőrtiszt revolvere. 

Fehérhajú, magas alak bukott Bili mellé 
és Bottom felhasználta az alkalmat a szö-



késre. Tudta, hogy a rendőrtiszt a leterí-
tett gengszterrel foglalkozik egy ideig, 
ha egyedül van. Ha meg nem, akkor úgyis 
minden hiába! Kijutott és egy motorkerék-
páron iramodott tovább. 

— Purwey! — kiáltott föl a megdöbbent 

Burton a halott előtt, aki még mindig 
fogta légpuskáját. — Hányszor hal meg 
ez az emberí Hát ő voítl 

Purwey zsebéből furcsa írás került elő, 
egy csomó szám volt ra j ta . Ted sokáig bá-
multa. 

d, I f , IS, 10, 11,20,2!, 22,11 22, 6,12,-

2S 2, lH, /, 1% / , 22 13, é, 22 -/ 

2 2, 21 22,/,2o/22;2,'ï,2? 2o,6,9-

0, (>, ! h /0,/,22 2 o, < 
tN & 

Ugy húzzunk 6 egyenes vonalat, 
hogy az összes köröket elválasszuk 
ezekkel egymástól. 

SZAMREJTVÉNY 
7, 4, 16, 15, 17 = Koma 
2, 12, 13, 14, 4 = A görög »abc« utolsó 

betűje 
14, 8, 9 = Ez a futballmérkőzés 

célja 
1, 6 = Vajaskenyérhez jól jön 

11, 3, 10 — Téli sporteszköz 
5, 8 = Nem rossz 

1—17 = Közmondás 

REJTVÉNYHUMOR 
A legbutább embereknek váló tár-

sasjáték. 
Tízen vannak a szobában. Egy 

kimegy. 
A többinek ki kell találni, hogy 

ki ment ki. 

RÉSZLET 
ANGOL — BORÓKA — CSUTORA 
— NEMES — KALODA — KAR-

DALOS 
A szavak mindegyikében egy-egy ki-

sebb szó rejtőzik. E kisebb szavak kezdő-
betűi sorrendben összeolvasva egy zene-
szerző nevét adják. 

KETTŐ EGY PAE 

Mindkét rejtvénynek ugyanaz a 
megfejtése. 



A K A R ÖN N E V E T N I ? 
Megfejtésül a vízszintes: 1., 15., 26. és függőleges: 3., 25. küldendő be. 

VÍZSZINTES: 
1. A VÍZSZINTES 15. IGAZGA-

TÓJA, KONFERANSZIÉJA ÉS 
SZERZŐJE 

13. Divatjamúlt hajviselet 
1«. Mutalószó 
15. »ÍRÓK KABARÉJA« 
16. A kinyilatkoztatás helye 
18. Paripa 
23. A. A. A. 
24. A V1ZSZ. 15. MŰVÉSZE 
26. A V1ZSZ. 15. ISMERT ZENE-

SZERZŐJE 
27. Fekete folyadék 
28. Igerag 
29. HAZISZERZŐ ÉS TITKÁR A 

15. VÍZSZ.-BEN 
30. Folyó — spanyolul 
31 dacumal 
32. Ruhával teszi a háziasszony 
33. Házbért fizet 
35. Lutz — vége 
36. Állati fekhely , 
37. Nagy edény 
38. Fizess I 
40. A máj váladéka 

41. Társadalombiztosító 
43. ISMERT KOMIKUS. A VÍZ-

SZINTES 15. TAGJA 
44. Fiatal kecska 
45. Esek (?) 
46. Válasz a szónok tetszéstkeltö 

szavaira — a hallgatóság szé-
les rétegeiből 

47. Repülök egyesülete «z a klub 
48. Azonos betfik 
49. Letagadhatatlan 
50. A VÍZSZ. 15. ILLUSZTRIS 

SZERZŐJE EZ AZ ISMERT 
KONFERANSZIÉ 

FÜGGŐLEGES: 
1. Kl se (2 szó) 
2. Csigafajta 
3. A VÍZSZ. 15. MŰVÉSZNŐJE 
4. Spanyol exkirályné 
5. Növény 
6. Fohász 
7. Francia nőnemű névelő 
8. Pl. atléta 
9. Így — németül (fon.) 

10. Római »450« 

11. Folyó Franciahonban 
12. Mutatószó 
14. Siránkozik 
15. Francia himnemű névelő 
17. Zűrzavar 
18. Újság 
19. Cukor — eleje 
20. Kibújik belőle a szög (ék. hiba) 
21. Szeszesital' 
22 K A K 
23. Államvasutak (ék. hiba) 
25. A VÍZSZ. 15. MŰVÉSZE 
28. EGYIK SZERZŐ a VÍZSZ. 

15-BEN 
31. HeUyhatározé 
32. Madár 
33. Ugy I Amen! 
34. Hideg — része 
35. Angol hetes 
37. Nóni 
39. Göngysúly 
40. Alig áll a lábán 
41. Papirosmórték 
42. Chopin szerelme; francia írónő 
44. G. E. E. 
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R Ö V I D Í T E T T H O N A P O K 
Beküldendő annaJk. a rövidített hónapnak a neve, amelyik hiányzik az ábrából. 

1. 
1«. 
15. 
1«. 
17. 
IS. 
19. 
20. 
22. 
24. 
25. 
26. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33. 

35. 
38. 

fc> 
38. 
4L 
43. 

k44. 
1 45. 

46. 

VÍZSZINTES: 
Pèr héttel ezelőtt volt aktnál s 
Mindkét nembeli Hiúság 
együtt nevelése 
NSvekszik — tájszólással 
Évszak 
Hónap 
Féldrágakő 
B. A. 
Lengyel pénz — röv. 
vi«=za: balfajta németül 
Vallás — röv. 
Egylet 
Tex'iláru kikészítése — szak-
kifejezés (p = PP) 
Személyes névmás 
Német helyhatározó 
Francia kettős magánhangzó 
V'ssza: mlndensége 
Vissza: Hónap neve — né-
metül 
. . . rin — Wagner hattyúé 
hőse 
Énekhang 
USA állam — egyébként pesti 
mnlató 
Hónap 
Hónap 
Vissza: hónap 
Téli viselet 
C. A. 
Kettős mássalhangzó 
F. E. 

47. Csak — németül — magán-
ban gzótlanul 

48. Kis reszelő 
50. Takar 
5L Vissza: személyes névmás 
52. . . . g;ruber, 1839—1899 — osztrák 

drámaíró, _ kora és népe vi-
szonyait mutatja be müveiben 
nagy művészettel 

53. . . . és Magóg 
54. B. V. 
55. Vannak — németül (fon.) 
56. N. D. 
57. Évszak — névelővel 

FÜGGŐLEGES: 
2. Kis fúvóhangszer 8 lyukkal 
3. Nemesi cim — eredetileg lo-

von ülő harcosak 
4. Istennő — latinul 
5. Az a hányad, amit lóverse-

nyen a tét után fizetnek — 
fonetikusan 

6. ős1 délszláv vonós hangszer 
7. Kukacban van 
8. Hónap — ékezetfölösleggel 
9. Iskola — franciául 

10. Homokpusztaság 
11. így — németül fonetikusan 
12. Szük — németül 
13. Évszak 
18. Hónap 

22. 
23. 
24. 
26. 

27. 
29. 
30. 
31. 

34. 
35. 
36. 

37. 
39. 

40. 
4L 

42. 
44. 

29. Nvujt 
21. Kövér, nagyhasú 

Semmi — franciául 
Fogaival őröl 
Rangjelző 
A vármegye törvényhatósága 
által választott első tisztviselő 
Ilona beceneve 
Hónap — ékezethibával 
Ozon, röv. 
A délafrikai államszövetség 
egyik tartománya, fővárosa: 
Pletermarltzburg 
Hónap 
Jós mássalhangzói 
A velencei kalmár női fő-
alakja 
Kettős betű 
Szultáni rendelet vagy kine-
vezés 
Évszak 
A Bourbon ház egyik ága, — 
legkiemelkedőbb tagja Louis 
II. (1621—1688) & nagy had-
vezér 
Fél hónap 
Zenei hang, szoros hangzási 
Összefüggésben a mi pénzünk-
kel 
Vissza: Jelző 
Vissza: O O O O O 
Kötszer — fonetikusan 
Részeshatározó rag mással-
hangzói 
Vadász Igéje 

H B a o n i p t a i M i m 
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MEGFEJTÉSEK 
az 1937. 3. számból; 

Társasutazás: Engedjen kl a pneumatikból le-
vegőt. 

TESTRÉSZEK 
Gerinces jellemű kebelbarátom vállalatában 

lébrakapott a fejetlenség. Ismét homloktérbe ke-
rültek azok a szemenszedett füllentések, ame-
lyekbe egyik alkalmazottja ujjongó, de amellett 
velőtlen beszédében belekeveredett. A nagy tö-
meg arcátlan zsivaja közben csupán derók bará-
tom hajthatatlaiisága és a karhatalom igénybevé-
tele menthette csak meg a ' helyzetet érdemlege-
sen azzal, hogy az izgatókat hátraszorította. Bará-
tom visszájára fordította a tömeg hangulatát. Oly 
tiszta lélekkel, mint a tükör ő megint szerény elveit 
hangoztatta és érveivel megmentette alkalmazott-
ját a fogságtól és a börtöntől, ö a rabokat min-
dig sajnálta. A tömeg megkönnyebbülve segített 
a rendet helyreállítani és most már min-
den arcon boldog mosoly ragyog. A tudósítást 
abba Is hagyom. Órák kérdése csak és a válla-
latban ismét olyan rend lesz, niinit májusban 
volt. 

Filmrejtvény: Joan Crawford. 
Keresd a hibát! (140): Állatsereglet (142—143): 

TARANTELLACSIPÉ8E 
ICHTHYOSAURUS H IM 
SO I US F S F KL 
ZB NAH ÉP L HÜLLŐ 
AOBTA DROMEDÁR OS 
VL ALBATROSZ JM Á 
IT HEBMEL IN C O IL 

B BA EV OB IÁ S KEL 
Á ÉLŐHAL É ZEBU A 
6 IN NMD K HALÁSZT 
ÉB HŰ GAZELLA SO 
LIBA H IÉNA ÉO T IK 
TSETSE BÁ BK NEBC 
ÜZ T I G R I S I B VÁS 
E KYR ACZ NYÚL FO 
KAGUÁR S BOA ÁP P 

L LÁT LACK KOPO 
L I L Y UHU E S IKEB 
EGÉB ALODABÁZS LT 
VAKONDOK PULI P E J 
ET VADKAN SONKA A 
LOVAK Y I P AKO 
IB IB A SZÉLKAKA S F 
B Z ATACSKO O JA 
ÉT I H I TAT BOBJU 
KULLANCS LÁBVA N 
AHOLLOÉ SABÓKA BOA 

IDEGES K I F E J T 
M NAVIGATOB B 
INGYEN TUNIKA 
TEB TEKEB V IG 
AVON K IB SAVE 
LESEN M BANÁN 

Z BÉGETÉS L 
LESSZ B LOPOM 
ETET E IS KASA 
VEB ELTOL BÁL 
ESTÉBE LESAGE 
L ÉLEMEDETT R 
E L S E J E OB IENT 
A hibás szó: LESSZ 

Visszakozz! (141): 
BOLDOGTALANVA 
ÉKÍT YES KIÉG 
BÉF MAKSZ ENY 
E EVET IVEL O 
SS EGBESSY HK 

ZÁB AVI C IA 
HALAD É SKART 

PL ELSZ I MA 
AP OMA AMT MO 
PALKÓ P L E S I R 
ONE NYAKA KAD 
D Lö APO RO I 
OL IN IK I SÉRTET 

A fordított szó; EVET-TEVE 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
BERECZ TIBOR, Hatvan, Rákóczii t 1. 
1 üt. GSCHWINDT-féle AQUA VITAE: 
BALÁZS SÁMUEL. Bp., Mészáros-u. 12. IV. 

HUNGÁRIA (ezelőtt Püspöki Uradalmi) 
borpince 1—1 palack Debrői hárslevelű, 
Nemes kadar és Galagonyást bor: 

GÉCZY PÁLNÉ, Bp., Lupény-u. 2. 
RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
HOFFER ANTALNÉ, Bp., Baross-u 20 II 
SZILÁGYI IMRÉNÉ, Bp., Berlini-tér 9. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66): 
BECK ZSUZSI, Kiskunmadaras. 
1 pár GFB arany virág harisnya: 
GÁL MÁRIA, Pestszenterzsébet, Márla-u. 1. 
1 kg, DUNA csemegekeverek: 
FISCHER IRÉN, Bp., Utasi-u. 3. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
MEDGYESI ÉVA. Debrecen, Arany János-u. 49. 
Egy nagy doboz VALERY pouder: 
HORVÁTH MIKSÁNÉ, Jánosbáza, Pályaudvar, 
dr. Noseda OSMO púder: 
GENÁL JÓZSEFNÉ, Szentendre. 
GE-VI la azsúros selyemharisnya: 
MARKOVITS BÉLÁNÉ, Bp., Király-u. 105. II. 5. 
10 GLADIATOR Super Fine penge: 
WEINBERGER JÓZSEF, Bolyokvasvár. 
VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út 

47.) Marvel-Chlpre, Tuft-púder: 
SCHWARZ ILONA, Bp., Mátyás-tér U. XI. 8. 
BOON'g kakaótkUlönlegesség, Vt kg: 
FÖLDESSY MIHÁLY, Kispest. Wekerletelep, Ba-

ross-u. 38. f. 1. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
BOGDÁN GÉZA, Kőveskútpuszta. 
2 nagy doboz SULPAMYL kénpúder: 
WOLFF LIESL, Bp., Zsigmondi-u. 20. ü l . ». 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
KAUFMANN ERZSI, Bp., Sándor-tér 4. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
(VIDÉK ós KÜLFÖLD) 

PFEIFFER OSKAR, Jugoszlávia. 
DIENER KRSTO, Jugoszlávia. 
NÉGYESSY SAROLTA. Csehszlovákia. 
BALOGH ÁGNES. Románia. 
DR. GRÁCZY KÁROLYNÉ, Románia. 
FERENCZY JÓZSEF, Románia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó heti jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Szinbázl Életnek az illető helyre 
érkazósétöl számított 10 rop. 

A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 
ráírandó: » FEJTORNA«. — Megfejtések a Színházi 
Élet Bolt (Erzsébet-köirút 7.) levélszekrényébe is 
bedobhatók. 

SZÍNHÁZI ÉLET színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulajdo-
nos: Színházi Élet r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körút 7. Tel.: «1—419—60. Szín-
házi Élet Bolt, Erzsébet-kőrút 7. T.: 1—362—84, »1—419—60. Postatakarékpénztári csekkszámla: 41.866. 
Felelős szerkesztő és kiadó: I N C Z E S Á N D O R . Szerkesztő; L U K Á C S G Y U L A . 

Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adnnk vissza még akkor sem, ha arra bennünket 
külön felkérnek vagy visszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 

HIRDETÉSEK millimétersora a színdarabban 80 f., máselhelyezésben 1P, páratlan oldalon 1.20 P (Auslands-
tarif P 1.20 pro mm-Zeile). FÖBIZOMÁNYOSOK: Administration und Redaktion für Oesterreich: Paul 
Pereszlényi (Verantwortlicher Redakteur), Wien, II. Sterneckplatz 11. Telephon: R. 46—680. — Románia: 
Slova. Oradea-Nagyvárad. Csehszlovákia: Novltas, Pozaony-Bratisl&va. Jugoszlávia: Avala, Beográd. 

(MINDEN KIFIZETÉ8 ÉS ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐ!) 
EGYES SZÁM ARA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 dinár. 
— Csehszlovákia: 5 öK. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 3 lira. — Anglia: 1 shilling. — Német-

ország; 6o pfennig. — Amerika: 26 cent. 
bí ÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.60 pengő). — Ausztria; 9 schilling. — 
Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia; 60 2K. — Románia: 250 leu. — Olaszország: 86 líra. — Anglia: 
10 shilling. — Németország: 6.50 aranymárka. — Amerika: 2.50 dollár. A többi országok: 10 pengő. 

ATHENAEUM NYOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 



Ú J S Á G 
e l ő f i z e t ő i k ö z ö t t e g y óv a l a t t 

százezer pengő 
értékű ajándékot oszt ki. Negyed-
évenként 14 nagy és 2000 egyéb 
értékes ajándék ! 

Ú J S Á G 
minden előfizetője egyenlő eséllyel vesz 
részt a negyedévenként lebonyolításra 
kerülő a j á n d é k a k c i ó b a n . 

Ú J S Á G 
a legjobban szerkesztett, legnívó-
sabb ellenzéki reggeli napilap. 
Kérje az alábbi szelvényen az ajándék-
akció r é s z l e t e s t á j é k o z t a t ó j á t . 

- Itt l evágandó é s l eve lező lapra felragasztva 2 fill, bé lyeggel bekü ldendő! 

ÚJSÁG t. kiadóhivatala 
Budapest 62 

Postafiók 282. 

Ajándékakciójukra vonatkozó részletes tájékoztatót és díjmentes 
mutatványszámot kérek küldeni. 

Név: ...... 

Cím : 
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Odol szájvíz 
Solvolith 
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