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Je^yZt&Ä 9, Ù^&tettx-l&âtulyâM' 

Tizenöt évvel ezelőtt fogadáson nyertem egyik barátomtól egy szép 
ezüst cigarettatárcát: harmadnap elveszítettem; azóta a színes papírskatu-
lyákban hordom zsebemben a cigarettát. Aminek az az előnye, hogy ha 
nagyritkán fel akarok valamit jegyezni: itt a cigarettaskatulya, ráírhatom. 
A telefonszámot vagy a dátumot, melyet nem akarok elfelejteni; egy szót, 
melyről eszembe kell majd hogy jusson valami. Amikor azután kiürül a 
skatulya, eldobom; a feljegyzéseket akár rá se írtam volna. 

Jeles szobalányunk azonban észrevette, hogy a papírkosárban heverő 
skatulyákon szavak vannak, s mint hűséges és találékony lélek, összegyűj-
tötte a dobozokat, — »láttam, hogy valami firka van rajtuk, hát gondoltam, 
egyszer majd keresi őket a nagyságos úr,c — s egy nap átnyújtotta nekem 
a gyűjteményt. No lám. Pedig már örültem, hogy igazán elvesztek. Nézzük 
csak. Ilyen jegyzeteket látok: »Péntek, Háromnegyed micsod/a? Vagy: 
»Telefonálni 34-6-??« Ezt legfeljebb a kiváló telefonszakértő, Grátzer mes-
ter tudná megfejteni. Es: »Bársony-ló.« Mi lehet ez a hülyeség? 

Volt azonban a skatulyákon néhány szó, amelyekről eszembe julott az, 
amiért felírtam őket. 

Például: 
SIKER, B U K Á S 

Akinek nincsen sikere, 
könnyen mondja ki az 
ítéletet ' a sikeresről: 
»Neki könnyű, olcsó 
tömegcikket, vacakot 

gyárt.« Kétségtelen, 
hegy a mai lerombolt 
ízlésű Európában köny-
nyiehben hódítja meg a 
sikert az olcsó, szándé-
kolt és ordenáré szel-
lemi tömegáru. Viszont: 
azért mégsem minden 
szemét, amivel tömegek 
is azonosítani tudják 
szemléletüket és lelki-
ismeretüket; és főleg: 
nem okvetlenül remek-
mű minden, ami a ku-
tyának sem kell. 

BÁBSZÍNHÁZ 
Regény; legalább száz 

szereplő a legváltozato-
sabb ^korosztályok, tár-
sadalmi rétegek, fa j ták, 
jellemek és sorsok kép-
viseletében. De vélet-
lenül sem beszél egyi-
kük sem a maga hang-
ján. Mind az író hang-
ján beszélnek. Tehát 
bármit mondanak, bár-
mit csinálnak: semmit 
sem tudok elhinni ne-
kik. Folyton a 'báb-anes-
ter hangját hallom, az 
ő arcát, mozgását látom. 
Bábszíniház. Csakhogy 
itten még a katonák 
(őrmestertől lefelé) s a 
diákok is a telje* bolti 
árat fizetik a 'spektáku-
lumért. 

MÉG VALAMI 
A REGÉNYRŐL 

Képzeld el, hogy az 
Operában ülsz; a zene-
kar c-durban játszik s 
a magánénekes •. . pon-
tosan, hibátlanul végig-
énekli szólamát, cisz-
durban. 

Vannak regények, me-
lyeket írójuk pontosan, 
megbízhatóan mesél el, 
csak éppen a valóság 
és a művészet c-dur 
alaphangzata mellett 
cisz-durban mesél. No 
ugyan, egy fél-hang kü-
lönbség! mi az í ! . . . 
Igaz, nem sok. Es mégis 
minden ezen múlik. 
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KRITIKA 
Barátom, a kiváló és 

sikeres drámaíró mondta 
ezt nemrégiben; »A mübí-
rálatoc törvényeit — a gya-
korlat szerint — ezekbe a 
paragrafusokba lehetne 
foglalni: 

1. Levágni mindig több 
örömet okoz, mint meg-
dicsérni; mert a dicséret-
nek csak a szerző örül, a 
levágásnak a többiek. 

2. Dicsérni általában csak 
a következő esetekben al-
kalmas : 

a) Ha a szerző már nem 
élj miért egyrészt a halot-
takról vagy jót, vagy sem-
mit, másrészt mit árt a 
halottnak, ha levágják! 

b) Ha a szerző külföldi; 
egyrészt, mert az úgysem 
tudja meg, másrészt, 
mer t . . . mit leihet tudtóf 

c) Ha a szerző szerkesztő 
vagy szerkesztő rokona, 
hetediziglen; m e r t . . . ezt 
különben felesleges bőveb-
ben magyarázni 

Vili. Henrik s a többiek 

Az utóbbi idők legjobb vicce, — Windsor 
Edwarddal [kapcsolatban — ez volt: VIII. Hen-
rik ül egy fehér felhőn az égben, jobbiában a 
gyömbérsörös korsó, baljában a Times, orrán 
pápaszem; az Edward lemondásáról szóló hírt 
olvassa és így szól: »Az ördög vigyen el, ha 
értem ezt az egész dolgot/« 

E vicc mintájára kitűnő új vicceket lehetne 
csinálni. Mondjuk ezt: Shakespeare ül az jég-
ben, kezében szinházi látcső, lenéz az európai 
színházakra és így szól: »Az ördög vigyen el, 
ha értem ezt az eaész dolgot.« 

J ( i * „ W t t L W ^ 

Illetve nem is »műkedvelő«, hanem 
»dilettáns«, igy ugyanis valamivel sér-
tőbb. Mert főképpen a szónak ez a mi-
nősége a fontos. Tehát a napokban 
akaratlanul is végighallgattam 'két iro-
dalmi kitűnőség beszélgetését. Mond-
juk, hogy A beszélgetett B-vel. 

— Mit szólsz X új könyvéhez! — kér-
dezte A B-től. 

— A, — legyintett B —- X egészen 
közönséges dilettáns. 

— De kérlek, — mondta A riadtan — 
mi az, hogy dilettánst! Először as nem 
ír rosszul, másodszor pedig az írás a 
foglalkozásai Tehát . . . 

— Az mindegy, — erősítette B zordan 
-H ő mégis dilettáns. 

— De kérlek, — makacskodott A — 
hát melyik munkáját tartod dilettáns-
miun'kának 1 

— Egyáltalán nem olvastam és nem 
olvasom X-etl — fejezte be B gőgösen 
a vitát. 

Ebben a pillanatban megértettem, 
hogy ml is hát a »dilettáns«. A dilet-

táns: mindig az a másik, akiről éppen 
szó van. És miért dilettáns! Mert az 
egyik mondja. Ez osak világos és be-
csületes, nem? 

Társasjáték 
Itt és ott néhányan összeülnek és 

irodalmi folyóiratot alapítaanak. Az 
alapítók A, B, C és D. Mondjuk. A fo-
lyóiratnak több jelszava van, célja 
rendszerint egy: A megírja benne, 
hogy B, 0 és D milyen kitűnő író; to-
vábbá B megírja benne, hogy A, C és 
D milyen kitűnő írók; és így tovább, 
kihalásig. A társasjátéknak ezt a fajtá-
ját nevezte egy mult századbeli angol 
író (a neve hirtelenjében nem jut 
eszembe) úgy, hogy »Society for mutual 
admiration.« Ami magyarul úgy han-
gozhatna, hogy »Társaság egymás köl-
csönös csodálására.« Nem rossz dolog; 
elég sokáig lehet játszani. Csak az a kár, 
hogy a csodálókon és csodáltakon kívül 
rendszerint senki sem tudja, hogy egy-
általán élnek, akik résztvesznek ebben 
a játékban. 



Mégegyszer : Kritika 
'Egy földrajzi fek-

vését illetően euró-
pai országban betil-
tották a műblrálatot. 
Azt mondták: a kri-
tika ártalmas. Kinek 
árt? A rossznak s a 
tehetségtelennek ok-
vetlenül; mert lelep-
lezi őket. A kritika 
eltiltása tehát a te-
hetségtelenség védel-
mét szolgálja S aki 
örül eninek, annak 
művére kis zománc-
táblát kellene illesz-
teni ezzel a felirat-
tal: »Hat. eng. és vé-
dett tehetségtelen.« 
Különben nem is kell 
ez a tábia. A dolog 
nélküle is kiderül. 

X«ztú>i ^ W p * , m i 

Egyik estefelé végigmentem a világító 
skálán; ezt hallottam: 

Bécsi férfihang: »Spanyolországiam állí-
tólag orosz önkéntesek...« 

Párizsi férfihang: »Spanyolországban olasz 
és német önkéntesek...« . 

Londoni férfihang: »Spanyolországban né-
met és olasz önkéntesek •..« 

Római férfihang: »Spanyolországban |orosz, 
francia és Ianool önkéntesek...« 

Berlini férfihang: »Spanyolországban orosz 
és francia önkéntesek...« 

Ugyanekkor lengyel, bolgár, svéd, eszt, 
orosz és török állomásokról is beszélt a férfi-
hang; hogy [mit mondott, szerencsére nem ér-
tettem. 

Viszont 'néhány órával később, hajnal felé, 
valamelyik amerikai állomásról, — de lehet, 
hogy az egyik csendes-óceáni sziget állomása 
volt, — a Kreutzer-szonátát játszották, nyilván 
azok számára, akik inkább a Kreutzer-szonátát 
szeretik hallgatni. 

T Ö T 
Van valahol Hollan-

diában egy aranyos kí-
sérleti rádióállomás, 
amely szerdánként re-
mek táno-zenét muzsi-
kál bele az éterbe. Ügy 
hívják, ihogy »Happy 
Station«. Néhány hete 
kinyitom a szokásos 
időben a rádiómat, a 
»Happy Station« éppen 
azt húzza, hogy »Did 
you ever hear of Sally 
0.Ï«, and mindenesetre 
elég izgalmas kérdés; 
azután hirtelen elhall-
gat a muzsika s meg-
szólal ia speaker: 

— Kedves hallgatóink, 
egy percre abbahagy-
juk a mulattató zenét, 
mert komoly hírt kell 
a világba küldenünk. 
S. 0 . S. Halló minden-
ki, mindenütt! J a n van 
Boon urat illeti az üze-

net. J an van Boon úr 
a nyilt tengeren utazik 
Shanghai és San Fran-
cisco között, a ha jó ne-
vét nem ismerjüik. J an 
van Boon urat kéri csa-
ládja, hogy ha megkap-
ta ezt az izenetet, az 
első kikötőből induljon 
azonnal haza, Rotter-
damba, mert édesanyja 
súlyos beteg és látni 
szeretné. Halló, kérünk 
mindenkit mindenütt, 
igyekezzék ezt a hír t 
közölni Jan van Boon 
úrraJl. Köszönjük. Most 
pedig folytatjuk rendes 
műsorunkat. 

A jazz-band ú j r a meg-
szólalt, az édes kis an-
gol hang továbbérdek-
lődött Sally 0. úrhölgy 
felől; J a n van Boon úr 
pedig vagy megkapta 
az S. O. S.-izenetet vagy 
sem. De ahogy így el-

gondolkoztam a Happy 
Station boldog műsorá-
nak ezen a kis közjáté-
kán, eszembe jutott, 
hogy annyi vidám állo-
más van a világon. Nem 
volna-e jó néha (beleküil-
deni a mindenségbe egy 
kis hírt , mondjuk, ilyen-
formán: 

— Halló mindenki, 
mindenütt! Az Északi ós 
a Déli sark között, is-
meretlen helyen tartóz-
kodó Szellemet és Lelki-
ismeretet illeti 'ez aiz ize-
net. Édesanyjuk, Euró-
pa, súlyos beteg s izeni, 
hogy látni sz/eretné 
őket, amíg mem késő. 
Mindenkit kérünk, igye-
kezzék az izenetet kö-
zölni az Európai Szel-
lemmel s az Európai 
Lelkiismerettel. 

Ha ugyan még egyál-
talán élnek. 
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lapzártaikor ünaeplli a pesti Opera (közönsége egry új magryar daljáték 
megszületését, Esterházy Ferenc gríxt és Fóthy János két itoéa>ből álló »Szerelmes-
levelét*. Tekintve, ihogy részletes beszámolót még nem közölhetünk, itt adunk némi 
ízelítőt az új magryar daljátékiból. 

Rétky Eszter és Halmos János 
»8x4p airverut randelnk néla . ..« 

Budanovits Mária, Basilides Mária és 

íOdt-OMt, t u * munjcanox aaaporán . . . 
Halmos János és Szabó Ilonka 

Opcrahii: •8i»r»lm*»l»vM. 

»Ulny«, aki 1*11», M l i l I munka? . . . « 
Thury Gizella, Budanovits Mária, 

Szilvássy Margit 
(Foto Vajda M. Pál) 



H a t P a n y £ i l i 
—szinhAzi lefele 

Milyen különös tünete a háború 
utáni éveknek, hogy színmű- és ope-
rettírók legszívesebben nagy em-
berek életét viszik színpadra. Nem 
értünk egyet ezzel a divattal. 
Amennyire érdekesek és figyelem-
reméltók a híres emberek, művé-
szek, uralkodók, politikumok élet-
rajzai könyválakban, melyeket leg-
szívesebben., legmohóbban olvas a 
mai ember, annyira hiányos és va-
lódiatlan nagy emberek színpadi 
szereplése. Az ilyen színmű techni-
kája• körülbelül annyi, hogy az író 
összegyűjti a nagy ember korának 

összes hírességeit és azokat — néha 
minden különösebb ok és indok nél-
kül — a színpadra vonszolja, hogy 
ott aztán szereplésük egy: »J<3 
estét«-be vagy »Hogy van, kedves 
mester? z-be merüljön ki. Életrajz 
— szerintünk — nem színpadi téma, 
hanem regénytéma. Egy élet há-
romszázoldalas műben sem fér el, 
hát még milyen kevéssé három fel-
vonásban (bármily hosszadalmasak 
is a felvonások). Azoknak a szín-
műíró uraknak és hölgyeknek, akik 
a történelemből, vagy művészettör-
ténelemből merítik témáikat, azt 

&IULIETTA.: Nézze, nézze ezt a s z e m e t ! . . . Mintn® kényszeríteni akarná-
Kiss Ferenc, Eszenyi Olga, Kovács Károly, Abonyi Tivadar 

Nemzeti Színház: »Beethoven« (Foto Vajda M. Pál) 



szerepben Kiss Ferenc 
élethű maszkja és pár 
nagyon hatásos jele-
nete aratott sikert. 
Eszenyi Olga, Rápolthy 
Anna, Szabó Margit, 
Táray, Gózon, Lázár, 
Timár tűntek fel a 

'oX^HBB többi szerepekben. Ne-
künk legjobban Mak-
iári tetszett, aki — saj-
nos — csak pár percig 
szerepelt. Türelmetlen, 
ideges1 bürokrata bírót 
játszott olyan tökély-

ki. lyel, hogy uralta a 
színpadot és rövid je-
lenete alatt ő volt a 
darab igazi hőse. A 
fordítás gondos és ki-

BEETHOVEN: Tannak » életben pillana-
tok, amelyek eldBntlk az ember sorait . 

Kiss Ferenc és Eszenyi Olga 
Nemzeti Színház: »Beethoven« 

tanácsolnánk, hogy ne életeket írja-
nak meg, laza, összefüggéstelen 
képekben, hanem egy életnek egyet-
len fontos epizódját. Mindezt álta-
lánosságban mondjuk: A Nemzeti 
Színház habitüéinek nagyon tet-
szett Hermann Heinz Ortner bécsi 
író »Beethoveni című színműve. 
Képek a legnagyobb zeneszerző éle-
téből. Találkozása Napoleonnal. 
Giuletta Guicciardi iránti szerel-
me. Egy nagy lelki megrázkódta-
tást követő siketsége. Unokaöccse 
gyámságáért folytatott végtelen 
pereskedése. Magános halálau A fő-

BEETHOVEN: . . . m i r megint kijavítottad... 
A; sertés tanítja Minervát! . . . 

Kiss Ferenc és Gózon Gyula 
Nemzeti Szinház: »Beethoven« 

(Foto Vajda M. P». | 
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tűnő munkája Balassa 
Imre műve. 

* 
Közel negyedszáza-

dos pihenés után, fel-
támadtak Heltaí Jenő 
Tündérlaki lányai és 
az Andrássy-úti Szín-
házban találtak ott-
honra. Mit tagadjuk, 
annakidején ott vol-
tunk a darab Vígszín-
házi premierjén, ami-
kor Varsányi Irén, 
Hegedűs Gyula, a gye- r 
rek Gombaszögi Ella * 
játszották a főszerepe- V 
ket. Dehát ne kezdjünk h 
összehasonlítgatni, mert ' 

az eredménytelen és 
igazságtalan dolog vol-
na. Azt azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy 
a Tündérlaki lányok 
édes, könnyed meséje, 
háborúelőtti történet és 
nagyon használt volna 
a darabnak, ha 1911-es 
miliőben és korabeli 

JOHANNA: Az anyai » í v 
ratzkst a gyermek ártatlan 
Iáikéért, akit Karmai tart, a> 
az lazákoa zeneszerző. 
Lázár Oida és Szabó Margtí 
Nemzeti Színház: .Beethoven. 

(Foto Vajda M. Pál) 

QUIOOIARDI GRÓF: í rdd: Gailenberg 
oak korábbi Jogai v a n n a k . . fidaaapám a 
házaaaágl azeriődéat már aláirta . . . Az anyám 
beteg éa belehalna . . . 

Tdray Ferenc és Eszenyi Olga 
N«m»t t Színház: »Beethoven« 



kosztümökkel kerül színre. Bármi-
lyen friss és érdekes Heltai mon-
danivalója, mégis eszünkbe, jut, 
hogy manapság a 1 Tündérlaki 
lányok társadalmi és anyagi hely-
zete, tündérálom vagy tudomá-
nyosan Wunschtraum. Hol 1 az a 
nemes báró, akinek szíve, azaz er-
szénye megengedné az imádott 
hölgy élősdi családjának teljes el-
tartását. \Hol az a mai kis színész-
nő, aki feladná a bárót a költő-
ért? Es a csitri, aki 
nővére kedvéért áldo-
zatot hoz? Napjaink-
ban a megalkuvás vi-
lágát éljük, a kecske 
is jóllakik (illetve de-
hogy lakik jól), a ká-
poszta is megmarad 
(ha nem sikkasztják 
el). Egyszóval ezt a 
szellemes és költői és 
jobb világból való víg-
játékot más keretben 
szerettük volna viszont-
látni. 

Az előadás hősnője 
Turai Ida, az angya-
lian csacsi és vakmerő 
tizenhat évei csitri, 
meg Vízvári Mariska, 
az elszánt és zseniális 
mama. ök ketten mél-
tóak a régi előadáshoz. 
A többi szerepben a 
rokonszenves, elegáns 
Sennyei Vera, az új 
tehetség: Kiss Manyi, 
a gyönyörű Szaplon-
czay Eva, a mindig 
mulatságos Bilicsi, a 

méltóságteljes Mihályffy és a köz-
vetlen Vizy vitték a darabot újabb 
diadalra. Es két egészen kis szerep-
ben nagyon kedvesek voltak Kovács 
Term és Boross. 

* 
A filmhét remek volt. Három 

nagyon különböző filmet tát-
tunk, mindegyik tökéletes a maga 
nemében. Zenekedvelők rohan-
janak ILily Pons-ot meghall-
gatni a Primadonna férjében. A 

TEREZ: Glulietta tagnap hű-
séget eiklldött Oallenbergnek. 

Kiss Ferenc és 
Rdpolthy Anna 

Nemut i Színház: »Beethoven« 
(Foto Vajda M. Pál) 

11 



A Tilr.dériJkí-caaiád 
Szaplonczay Éva, Vizvári Mariska, Sennyey Vera, Kiss Manyi, Turay Ida 

Andrá«»y-útl SilnhAz: »Tündérlaki lányok. (Foto AnKalo) 

mese — a szegény kis-
lányról és a földhöz-
ragadt zeneszerzőről, 
akiknek a pénz és hír-
név nem kárpótolják 
a régi boldogságot, 
kedveske és banális. 
Hanem Lily Pons 
hangja valami fantasz-

tikus, csodálatod, óriási! 
Nem is lehet eléggé 
méltatni. Hallani kell, 
de okvetlenül és azon-
nal. Azután itt a Bala-
klava című film, mely-
nél izgalmasabbat nem 
láttunk az utolsó esz-
tendőkben. Indiában 
kezdődik. Benszülött 

N törzsek lázadása, vár-
ostrom, a Suristani 

MALVIN NÉNI: öt fillér 
•tik egy körömre. 

Kovács Terus és 
Vizvári Mariska 

Andráity-úti Szlnhái: 
»Tündérlaki lányok« 

(Foto Angolo) 



PÁZMÁN: Mitől léltz? Hogy 
megcsókollak? 

Vijy Béla és Sennyey Vera 
Andráaey-útl Színház: 
Tündérlaki lányok 

(Foto Angelo) 

rancsán múlott. A film 
szerint egy fiatal tigzt 
hamisította a paran-
csot, mert 6 is a hat-
százhoz tartozott — és 
ez a hatszáz — az in-
diai ezred tisztjei és 
legénysége — bosszút 
akartak állmi az oro-
szok közt küzdő, eskü-
szegő fenevad, Suris-
tani Khanon. Bizonyan 
az, hogy ehhez a lovas-
attakhoz hasonló je-
lenet ínég nem volt fil-
men, A szó legszoro-
sabb értelmében, támo-
lyogva hagytuk el a 
mozit. Csak másnap 
jutott eszünkbe, hogy 
1. Rettenetesen rostál-
juk a háborút dicsőítő 

PBTROENOZEY: Ügyi«, mini tornatanár ét 
ügyit mint magánember . . , 

Bilicsi Tivadar és Kiss Manyi 
Andrátty-útl Színház: »Tündérlaki lányok« 

(Foto Ange" ' 

Khan csalárd esküsze-
géSe, tömeg gyilkossá-
gai. Majd a krimi há-
ború leghíresebb moz-
zanata. A balaklavai 
lovasattak, hatszáz an-
gol lándzsás az orosz 
túlerő gyilkos ágyúi 
ellen. Balaklava, — 
hatszáz ember halála, a 
történelem és Tenny-
son híres balladája 
szerint, egy embertelen 
generális ostoba pa-



SARI: »Ha el akarna néha jönni hozzám 
Kicsiny szobámat szépen rendbe hoznám.« 

Turay Ida és Sennyey Vera 
Andrássy-útt Színház: »Tündérlaki lányok« 

filmeket. 2. A krimi háború min' 
den háború közt a legoknélkülibb 
és leglelkiismeretlenebb volt és ar-
ról híres, hogy a hadviselő szö-
vetségesek még orvosokról is el-
felejtettek gondoskodni. 3. A hol-
lywoodi lovasattakok úgy készül-
nek és azért jolyan élethűek, mert 
drótakadályokat húznak a vakon 

(Foto Angelo) 

roha,nó lovasok és lovak elé. 
A lovaknak kilenctizede belepusz-
tul, emberi életben aránylag 
kisebb kár esik. Mindezt végiggon-
dolva utólag mégegyszer kilelt a 
hideg — de a filmet mégis meg 
muszáj nézni. 

A Finom Família — Carole Lom-
barddal és William Powell-el a fő-



BÁRÓ: Nam ugrat mag* angam? 
SARI: En, báró úr?! 

Mihúlyffy Béla és Turay Ida 
Andráaay-útl Silnhái: »Tündérlaki lányok« 

(Folg Angale) 

szerepekben a legmulat-
ságosabb őrültség. Ne 
keressünk benne logi-
kát vagy értelmet, vi-

i szont üljünk be és ka-
cagjunk végig másfél 
órát — az újgazdag csa-
lád és úriember inasuk 
történetén. Soha jobban 
összeválogatott szímész-
gárdát! Papa — az a 
bizonyos kövér, sűrű 
szemöldökű emberke, 
akit az Eladó kísértet-
ben szerettünk meg. 

BARÓ: Na utaizon al, 
Borlaka. 

Mihélyffy Béla és Sennyey 
Vera 

Andréaay-útl Siínhái: 
Tündérlaki lányok 

(Foto Angslo) 

Mama (a hírei Alice 
Brady) őrjítő beszédes-
sége és hirtelen felne-
vetései, mama pro-
tezséja a» orosz zongo-

ramüvész-selyemfiú, 
aki folyton eszik és go-
rillát utánoz, aztán a 
lányok, akik teljesen 
eszeveszettek és reggel-
től estig verekednek... 
Powellről nem is szól-
va, mert róla már any-
nyiszor nyilvánítottuk 

elragadtatásunkat, 
hogy az idősebb csa-
ládanya tollából nem 
is illik. Sajnáljuk ol-
vasóinkat — de irga-
lom nélkül mindhárom 
filmet men kell nézni, 



T 
I r t a : Svéd Sándor 
Minden operaénekesnek 

az a vágyálma, hogy egy-
szer prózában szólaljon 
meg. Mint a beszélő SEÍ-
nészek. S minden színpadi 
színésznek aa a vágyálma, 
hogy egyszer lássa magát 
játszani. Mint a filmszí-
nészek. Az operaénekes szá-
mára olyan öröm prózai 
színpadon vendégszerepel-
ni, mint a színpadi szí-
nészinek — filmem. Kép-
zeljék ezékutáa ol, hogy 
milyen öröm lehet egy 
operaénekes számára, igazi 
színészi feladatot jelentő 
szerepben, filmen játszani! 

Ez a Jdilönös öröm ért 
emgem most, amikor meg-
kaptam a »Máriai nővér« 
egyik főszerepét. A film 
színészi feladat (függetle-
nül niéihániy éneítoámom-
tol) és izgatóan érdekes volt 
saámomra. Remélem, hogy 
a nézőik is órdekesnelk fog-
ják találni. A sors külö-
nös szeszélyét jelenti, hogy 
a szerepet mindjárt két 
verzióban, két nyelven (kel-
lett eljátszanom : magya-
rul és németül. Bolygó 
operaénekesi pályámon 
megszoktam, hogy szinte 
napról-napra, hétről-hétre, 
a viliágnak mindig más és 
más városában, más és 
más nyelven kellett énekel-
nem. Ez, úgylátszik^ sza-
bály lesz filmpályámon is. 
amelynek boldoig kezdetét 
jelenti számomra a »Má-
ria nővér«. 

Eazel természetesem nem 
mondom azt, hogy szalkitak 
az operaszínpaddal és ki-
zárólag filmszínész leszek. 
Ezt sohasem tudnám meg-
tenni. Az operaszippadhoz 
éppen olyan kevéssé lelhe-
tek hűtlen, mint magához 
az énekthea, amely számom-
ra az egyetleni lehetséges, 
legjobb életformát jelenti, 
de mindig örömmel lépelk 
be a stúdióba, hogy időn-
Ként egy-egy új filmet cs'i 
náljaik. 

Mert a filmszínész ala-
kítása nem múlik) el nyom-
talanul az estével, mint 
a színpadi színészé; éppen 
olyan eleven marad, mint 
a jé könyv, amelyet újra 
és újra átforgatunk. 
Az operaénekes mint filmszí-
nész. Svéd Sándor SxHrényi 
Évával a »Márta nővére egyik-

jelenetében 
(Foto Phfibus) 
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M / I C / 1 C M f f T U D J A 
INTIM FIST A, miért oly borús a 
Fészek-klub hangulata már napok 
ótaf 

— Hogyne szomorkodnának, ami-
kor az egyik legkedvesebb Fészek-
tag, Lányi Pipi, az ősfbohém szob-
rász vándorbotot vett a kezébe és 
meg sem áll Amerikáig. 

— Olvastuk, hogy a legnagyobb 
amerikai képes magazin, az »Es-
quireszerződtette. Mindent mesél-
jen el rólal 

— Kedvesebb feladattal nem is 
bízhattak volna meg. A hatalmas 
szál ember, akinek óriási tenyerébe 
nem is lehet más szerszámot elkép-
zelni, mint vésőt és kalapácsot, azt 
a kiveszőfélben lévő embertípust 
képviseli, amely valaha megara-

nyozta a pesti művészvilág életét. 
Váratlan, elképesztő, de mindig 
kedves ötletei hullámzásba hoztak 
minden társaságot, amelyben meg-
fordult. Az ő élete is örök hullám-
zás volt. Hol a hullámhegy tetején 
táncolt, hol a völgy legmélyén ült, 
volt nagyon gazdag és koldussze-
gény, de akár fönt volt, akár lent, 
szíve és kedélye a régi maradt. Ko-
moly, erőtől duzzadó művészi alko-
tásaival tele van a város, de új 
amerikai karrierjét azoknak a pá-
ratlanul vidám és jellemző szobor-
karikatúráknak köszönheti, ame-
lyekkel felhívta magára az Es-
quire szerkesztőinek figyelmét, 

— Miért nevezi őt mindenki Pi-
pinek? 

— Sokan már azt is elfelejtették, 
hogy Dezső az igazi keresztneve. 
Ez a »PipUc még legendás ifjúko-
rában ragadt rá, abból az időből, 
amikor sokat forgolódott a szín-
házi kulisszák világában. A szép kis 
görlök, vagy ahogy akkor nevezték. 

Abból' az alkalomból, hogy Márkus László, u Oper« Igazga-
tója k ormán yfőtanáoaos lett, az Opera művészei é t alkalma-
zottal kéttzázterltéke» bankettet rendeztek az A] méltóságos 
úr tiszteletiére. Az Hónapi szónok Palló Imre volt. aki beszé-
dében, nem feledkezett meg arrêt a köztudomáaú tényről', bogy 
Márkus László mennyire nem szereti az ilyen nyilvánoa iln-
aepléat. Mire az új kormányiőtanéesos válaszbeszédében ki-
jelentette, hogy legalább annyira nem szereti, mint a spenó-
tot. A bankettnek tehát azonkívül1, hogy megmutatta, milyen 
közszeretetben álJ a pesti Opera igazgatója, a ragyogótollú 
író, esztéta, rendező és dramaturg, volit egy pozitív eredmé-
nye is. Márkus László lexikális adataihoz egy új motívumot 

szolgáltatott: nem szereti a spenótot. 
Palló Imréné, Palló Imre, Márkus Lászlómé, Márkus 

László, B. Sándor Erzsi 



kóristalányok kedvence 
volt a fiatal szobrász 
és ő nemes egyszerű-
séggel minden csinos 
kis hölgyet »picikém-
nek« hívott. A végén 
aztán rajta maradt a 
Pipi név, mint ahogy 
Bikficz tanár úr addig 
nevezte Bikficznek a 
tanítványait, amíg őt 
magát keresztelték el 
Bikficznek. 

— Hogyan kezdődött 
a pályája? 

— A katonaságnál 
kezdte az új műfajt, a 
karikatúraszobrászatot. 

Mint önkéntes, a kapi-
tányáról mintázott 

nagyszerűen sikerült 
karikatúrát. Fejedelmi 
honoráriumot kapott 
érte: harminc napi ka-
szárnyafogságot. Az 
áristom alatt aztán sor-
ra lemintázta az ezred 
tisztjeit. Nemsokára a 
civiléletben is tudomá-
sul vették, hogy új mű-
faj született. 

— Mesélje el a leg-
híresebb eseteit. 

— Róla született az a ——— 
ma már csaknem halhatatlan anek-
dota, amit minden erősebb ember-
ről terjesztenek. Egy ízben künn 
lakott valahol az akkor még elha-
gyott Szent Imre herceg útjának 
egyik mellékutcájában. Késő éj-
szaka járt haza. A feleségének nem 
tetszettek ezek az éjszakai utak és 
egy alkalommal sopánkodva me-
sélt róla. »Mitől félU — kérdezte a 
család egyik jóbarátja. Az úriasz-
szony mosolyogva válaszolt: »Attól 
félek, hogy az elhagyott éjszaká-
ban egyszer leüt valakit!« 

— Meddig marad Amerikában? 
— A szerződés egy évre szól, de 

lehet, hagy meghosszabbítja az ott-
tartózkodást, bár nem valószínű, 
hogy hosszabb ideig fogja tudni 
nélkülözni a Fészek termeit, ahol 
olyan jól lehet diskurálni és kár-
tyázni. 

— Szereti a kártyát? 

A 'bécsi Volkatheater imoat mutatta ba Fodor László »Társas-
játék. című darabját. 

A azerzö és a két főszeroplö: Darvas LiU 6* Hasa Jár«.y 
(Foto Wllllngerl 

— Kedves és híres kártyás, akit 
néha a szerencse is az ölébe ültetett. 
Még békében történt, hogy öt koro-
nával felment egy klubba, egész 
éjszaka kártyázott, és mire behozták 
a früstüköt, tizenötezer békekorona 
duzzadt a zsebében. Széles jókedvé-
ben meghívta a klub összes vendé-
geit és személyzetét reggelire és 
megparancsolta, hogy többek között 
rántottát is készítsenek. »Hány to-
jásból?« — kérdezte a vendéglős. 
»Ezer tójáéból!« — hangzott a vá-
lasz. A vendéglős először tréfára 
vette a rendelést, de amikor Pipi 
erősködött, hogy kisebb porciót el 
sem fogad, fullajtárok indultak el 
konflison a környékbeli üzletekbe 
beszerezni az ezer tojást. A kedves 
tréfának közgazdasági folytatása is 
lett, amennyiben a déli bulváruj-
ság beszámolt a »tojás árának hir-
telen emelkedéséről« és azt is meg-



Lányi Pipi szoborkarlka túráinak kisebb gyűjtemény«: 
Békefli látván, Békaffl [László, Karinthy Frigyes, Zllahy b&Joe és Jushni) . . . 

Irta, hogy *lelketlen kezek speku-
lációra veszik a teatojást«. Később 
aatán kiderült, hogy a »lelketlen 
kezek« egyetlen óriási tálba öntöt-
ték az ezer tojást és ezen a regge-
len százhúsz ember lakott jól rán-
tottával. 

— Hány szoborkarikatúrája van 
forgalombanÎ 

— A főváros valamennyi neveze-
tességét megcsinálta. Nemrégen 
nagy feltűnést keltett Heltai Jenő 
szobra. A művész büszkén emle-
gette, hogy ezzel volt a legnagyobb 
erkölcsi sikere, viszont az anyagi 
babér eddig is Amerikában ter-
mett. De Sylva, a »Diákszerelem« 
szerzője ötszáz dollárért rendelte 
meg nála néhány esztendővel ez-
előtt a karikatúráját, tehát . több 
mint kétezer pengőt kapott a mi-
niatűr szobrocskáért. 

— Apropó, Heltai Jenő! Hogy 
van megelégedve az Elnök úr a bé-
csi és a budapesti (Tündérlaki lá-
nyok) sikerrel? 

— Nagyon örül neki, de mégsem 
olyan rátarti ezekre a világsike-
rekre, mint a vidéki diadalokra. A 
Néma levefite minden vidéki vá-
rosban rekordot javit. Képzeljék 
el Debrecenben, ahol csak igazán 
nagysikerű operett szokott egy sze-
zonban tizenötször menni, már túl-
jutott a huszonötödik előadáson. 
Ünnepelték is a jubileumon az El-
nök urat. Nyilt színpadon köszön-
tötték az ottani kulturális testüle-
tek vezetői. 

— Mit hallott <a bécsi magyar pre-
mierözönről? 

— Bársony Rózsi itthon töltött 
huszonnégy órát. Tárgyalt Bónyi 
Adorjánnal, a Viki szerzőjével, aki 
szintén felutazott az osztrák fővá-
rosba a próbákra. A primadonna 
hosszabb időt szándékozik Bécsben 
tölteni és nem vállal itthon tavaszi 
szerződést. Ezt azzal is alátámasz-
totta, hogy Bécsben feladta a hotel-
életét, lakást bérelt, háztartást ve-
zet, egyszóval teljesen berendezke-
dett. 

— Érdekes pesti vendégek? 
— Családi látogatásra megérke-

zett Kállay Ilonka, iakinek a férje, 
Garret ismert hollywoodi filmíró, 
jelenleg Kordánál dolgozik. A hol-
lywoodi magyarok érkezését csak 
húsvét utáni időkre várjuk. Biller 
Irén most számolt be a karácsony 
és az újév kedves meglepetéseiről. 

— Mit irt Irénket. 
— Lestyán Sándortól kapta a leg-

kedvesebb ajándékot. A kitűnő hír-
lapíró összegyűjtötte B illemek a 
Budapesten kreált összes tréfás ne-
veket és elküldötte Hollywoodba. 
Ezúttal Lukács Pálék rendezték a 
magyar karácsonyt. Biller büsz-
kén készült arra, hogy itt fogja a 
névsort felolvasni. Nagy megillető-
déssel fogott hozzá, de már a har-
madik névnél kiderült, hogy a hol-
lywoodi magyarok már tudták a 
névújító játék minden egyes rész-
letét. Lestyán elhatározta, hogy 
jövő karácsonyra kábelen juttatja 



Billerhez az aktuális 
pesti tiíicceJcet. 

— Valami pletykát 
nem mesél ezen a héten? 

— Kettőt is tudok, az 
egyik szerelem, a másik 
pedig ennek az ellenke-
zője. 

— Válásf 
— Igen. A híres mű-

vészpár életében tartós-
nak Ígérkező diszhar-
truónia állott be. Állító-
lag már külön is köl-
tSztek. Ugyancsak állí-
tólag a férfi teleszere-
tett egy hölgybe. Har-
madszor is állítólag az 
asszony beadja a váló-
pert. Legjobb barátjuk 
kijelentése szermt sze-
retik egymást, az ellen-
téteket el fogják oszlat-
ni és rövidesen megkö-
tik a békét. • 

— Kívánjuk! Es mi a szereiemi 
— A legfiatalabb operettprima-

donna, akit külföldön jobban is-
mernek, mint Budapesten, hír sze-
rint férjhezmegy, vőlegénye ta-
nulja a világnyelveket és együtt 
fognák fellépni azokon a nemzet-
közi színpadokon, amelyek a hölgy-
ről már igen jó véleménnyel van-
nak. 

— Elmegy a Nemzeti Színház ma-
ratoni bemutatójáraf 

— Hogyne! Az Amerikai Elektra 
mint már elmondtam maguknak, 
vacsoraszünettel együtt hat óráig 
fog tartani. A hetedik felvonás 

Pdvomácvéari ! tap* a »Tündérlaki lányok« raprlzén, iaz And-
ráaay-úfcl Színházban. 

Vízvári Marlaka, Haltai JanS, Sennyoy Vara, Tural Ida, 
Mibálylfy Béla, S iaplonouy Éva 

(Láazló foto) 

után rendezik a vacsoraszünetet, 
amikor is a közönség elhagyhatja a 
színház területét, de rvisszatérő je-
gyet kap és szünet után köteles a 
helyét újra elfoglalni. Kedves terv 
merült fel a világhíres darab teg-
napi próbáján. A szereplők elhatá-
rozták, hogy a premierbankettet 

•im az előadás végén, hajnalban 
tartják meg, hanem a vacsoraszü-
netben teljes kosztűmben. A felkö-
szöntők után vidám hangulatban to-
vább játsszák a Nobel-díjas O'Neill 
darabját, amelyről Békeffi László 
már írja a paródiát! Kezeiket csó-
liolom! 

A Corvin-láncosok él koszorúsok ldal serlegvacsoráját a Hungáriában tartották meg. Az ünnepi 
beszédet Korniss Gyula professzor, a képviselőház alelnöke mondta el. Báré Korányi Frigyes, 
Márkus Emilia, Hubay Jenő, Serédi Jusztinián hercegprímás, Korniss Gyula, gréf Teleki Pál, 

Ravasz Lászlé püspök, Sándor Erzsi, Dohnányi Ernő, Némethy Ella. 
(Lászlé fotó) 



Pesti etoketfotyeU — 
Az Ernst Múzeum e héten két ki-

váló magyar festőművész és egy ne-
ves külföldi szobrászművésznő gyűj-
teményes anyagából rendezett kiállí-
tást. 

A magyaroik: Batthyány Gyula 
gróf és Föiks Jenő portrékkal sze-
repelnek, inagyrészt pesti társasági 

UépUu is szotoc&ai* 
hölgyek és urak 'képmásaival, a Rio 
de Janeiróból való Bernstoxff May 
grófnő pedig szoborportréikat állí-
tott ki, többek közt kéthónapos 
pesti tartózkodásának eredményeit 
is. Az Ernst Múzeum ú j kiállítása 
tehát nemcsak művészi, de társasági 
szempontból is rendkívül érdekes. 

Batthyány Gyula gróf három portréja! 
Mr«. Hohler Tamara Karsavina W6I Zichy Nándorné 
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Barnstorfí May grófnő kit szoborportréja: 
Horthy Mlklóa kormányzó Kánya Kálmán külügymtnUztar 

(Foto Haar) 



Falk» Jenfl: Zilahy Lajoa Falk« Jenfl: «zv. gril Károlyi JAnetné 

Pelka Jenö: Onflrckèu 

Falk* Jenő: Batthyány Oyula gráf 

• H H H ^ H N P T R I T T . ' " F F 
Batthyány Gyula gróli Női arokáp 

Batthyány Oyul» gróf: Tvatle Doudan 
(László totók I 
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színpadi megslÂiélyesi- — Nem imoi 

&VL . . . 
Édes Anna színpadi megs2Hnélyesí-

tője B- Elma, egy délután látogatóba 
ment. Meglátogatta a regény írójlának, 
Kosztolányi Dezsőnek elárvult otthonát. 

És erre aiz alllkalomra Kosztolányi De-
Esőné még egy látoglatót Várt. Balázsné 
Tamás Gizellát, volt háztartási alkalma-
zottjukat, aki évekig szolgálta híven a 
költőt. Amikor Tamás Gizella férjhez-
ment, helyébe lépett utódja: Kecslce-
méthy Erzsébet, aki most ozintén jelen 
van a beszélgetésnél. Bulla Elma volt 
kíváncsi rájuk, hiszen bizonyiára ők is 
szolgáltaik néhány apró részletmegfigye-
léssel a pesti háztartási alkalmazott 
rajziához. Mit tudnak ezek a lányok a 
regényről, a darabról és Kosztolányiról? 

Bulla Elma. vezeti a társalgás fona-
lát, érdeklődik, hogy tetszett az »Édes 
Amnia* előadásai 

Erzsinek nagyon tetszett, steerinte az 
életben is meigtörténhet. Giziinek is tet-
szett, de a gyilkosságot kifogásolja. 

Nem mondhatnám, — nyilatkozik — 
hoigy elég ok volt arra, hogy Édes 
Anna gyilkoljon. Azt éppen nem. El is 
mehetett volna arról a helyről. 

— Én éppen így féltem az első helye-
men, — fűzi >hozzá Erzsi — mielőtt 
idejöttem. Alz első naccságám is olyan 
ideges volt. Hát inkább eljöttem tőlük, 
de azért még most is pályáznak rám. 

— Melyikük olvasta az Edes Annát 
regénybent — kérdezi tőlük Bulla. 

— Sok éve már, hogy olvastam, — 
mondja Gizi — akkor is nagyon tetszett. 
De a daraibban máskép van a vége, ott 
a Vizy méltóságos úrnak nem esik 
setmimi baja. 

Bulla Elmát nagyon izgatja, hogy a 
háztartási tudásával hogyan vannak 
miegeléigedve Gizi és ErzsL 

— Mit steólnak a kruanplihámozáshoz? 
Azt ennél a darabnál tanultam csak 
meg. Az első előadáson még alig tud-
tam, tegnap .már hatot is meghámoztam 

a jelenet a l a t t . . . 
— Mindig arra voltam 

kíviáncsi, — érdeklődik 
Erzsi — hogy tetszik be-
szélni az életben t A szín-
padon olyaa lassan, olyan 
össze-vissza... 

— Olyannak kell lenni 
egy lánynak, alki vidékről 
jött föl — oktatja a sok-
kal tapasztaltabb Ba-
látzsné. 

Most Kosztol ányiné kér-
dez. Hogy milyen lánynak 
tartják Édes Annát? Ha 
Erzsi naigyságos asszony 
lenne, vájjon szolgálatába 
fogadná-e ? 

Erzsi arcán lángrózsák 
nyílnak a hirtelen jött, 
fogas kérdéstől. Nehezen 
Válaszol j|a: 

— Azért venném. Jó 
lánynak látszik. 

Kosztolányi Dezsőről, a 
»nagyságos úrról« érdek-
lődik Bulla Elana. Milyen 
volt? 

— Nagyon finom, jó em-
ber volt, — hangzik egy-
szerre mindkettő válasza. 

— Nagyon szerette az 
édességet és a kávét, — 
meséli Gizi — mindig 

nékem, hogy hoz va-
szfep ajándékot, ha 

Kosztolányi Ádám, Bulla Elma 
ás Kosztolányi DezsSné 

(László foto) 



gyorsan főzök kávét. De nagyon szóra-
kozott tehetett, ímert sohase hoaott . . . 

— Ügyetlen voltál, — korholja Kosz-
tolányin® — be kellett volna vasalni 
rajta az igéretét. 

Gizi erre korrektül elismeri, hogy 
egyszer mégis kapott ajándékba jegyet 
a szombathelyi »filléres gyorsra«. 

— Aat a négy alma miatt kaptam — 
meséli. — A nagyságos úr felrakott 
egymásra négy almát egy tálon és azt 
mondta, ha elviszem az asztalról, anél-
kül, ihagy leignirulnáttak, akkor ad egy 
jegyet. Meg is kaptam. 

Erzsi nevetve figyel. Zöld. ruhában ül, 
kinos gonddal bodorított hajjal. A nya-
kán divatos csiplkegallér. ö nein tud 
ilyen intimitásokat mesélni, -amikor be-
lépett, a nagyságos úr már beteg volt, 
Gizinek még elment a lakodalmára, de 
már nem ivott és nem evett. Azért 
Erzsi is tud valamit: 

— Azt iigérte az úr, — meséli lelke-
sen — hogyha meggyógyul, milyen jó 
lesz nékünk is. Ha őt a jó Isten megse-
gíti, még repülőgépen is meglátogat 
bennünket, akárhol leszünk. . . 

A megilletődött hangulatot Bulla sze-
retné feloldani. Kérdezősködik a lányok 
privát életéről. Megtudiuki, hogy Ba-
ilázs Ferencné, Tamás Gizella husaonihét-
éves, Szombathelyen született. Egy éve 
ment férjhez, azóta nem igen főz, mert 
es. ura szakács. Szeret olvasni. 

— Legnagyobb óhajom, — mondja 
Gizi őszintén — hogy legyen egy szép 
kis leányom . . . 

Kosztolányinóval találgatják, hogy 
Gizi mit olvasott a költő müveiből. Az 
»Arany sárkány«-ra emlékszik, hosszas 
tűnődiés után az »Esti Koméi« is eszébe-
jut. 

Erzsi szégyenlősen ismeri be, hogy ő 
nem szokott olvasni. Szabad idejében 
sétál, vagy rádiót hallgat. Színháziban 
is most volt először, az »Edes Anna« 
egyik előadásán, azóta imáx m'ásodszor 
is megnézte. 

— Vidéken én is 'betanultam darabot. 
Műkedvelőknél. Saját szerepemet ját-
szottam. Egy cselédet. Valami orvosi 
darabban. 

Kecskeméthy Erzsi eigy éve Jött föl 
Pestre Szabolcsból, Bessenyőd közeégből. 
Az életkoránál egy percre megiálUuik. 
Harmincévesnek vallja magát. 

Kosztolányiné kijavítja, hogy csak hu-
szonhat, de Erzsi nem akar engedni a 
harmincból, ö t húszéves korában nagy-
korúsították, ezért számítja fel m itt 
nyert négy esztendőt. . . Bulla Elina kí-
váncsi, hogy mi a legfőbb Vágyai 

Erzsi kuncog egy kicsit, majd kivágja: 
szerelemből férjihefcmenni. De még nem 
vagyok szerelmes, mert nincs kibe . . . 
Azért anegviagyok elégedve, mégse pa-
naszkodok az életem sorjára.. . 

A szobára csönd ül, valamennyien 
hallgatunk. Csendben nézzük a bútoro-
kat, a képeket a falon, Kosztolányi 
portréit. A szobákban, a szekrényekben 
mindenütt a költő tárgyai és könyvei. 
Ate egész lakás csupa emlék. Itt élt 
Kosztolányi Dezső . . . KUTHY GYÖROY 

»Édes Anna. és Erzsi, Koeztolányiék mindenese 
(László loto) 
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A NAGY ÉKSZERÉSZ 
I R T A: B Á R Ó K E M É N Y J Á N O S 

Hogy a legvégén kezdjem, a 
forró sikerű premier utón, amikor 
vagy tizedszer kellett megjelennie 
a vasfüggöny kapujában, Karinthy 
Erigyes így szólt fiatal szerzőtár-
sához, Majoros Istvánhoz: 

— A legközelebbi darabot egye-
dül írjad eesérn, mert én már nem 
érek r á ebben az évben két verset 
kell megírnom! 

Valóban, Karinthy Frigyes min-
den írásában elsősorban költő ma-
rad s ha a legobjektívebb műfajt 
választja is, akkor sem tudja elrej-
teni az örök lírikust, »A nagy ék-
szerész* igen mulatságos szatíra, de 
a csúfolódó társadalom-kritikus 
fekete szemüvege mögött a poéta 
bánatos gyermekszeme izzik. 

»A nagy ékszerész« főhőse egy 
zseniális betörő, aki minden vonat-
kozásban jellemes, sőt nemes lélek, 
foglalkozásának is inkább művésze, 
mint mesterembere. Ez a paradox 
egyéniség — keresd az asszonyt — 
belekerül a polgári társadalomba, 
egy nagy gyár vezetését kénytelen 
elvállalni, befektetve az üzembe 
egész vagyonát. A darab arról szól, 
hogy e»t az alapjában véve igen jó-
hiszemű fiatalembert hogyan 
fosztja ki mindenéből kitűnő üzlet-
társa, a derék polgár, korunk hőse: 
az üzletember. Az if pú betörőt ki-
forgatják a vagyonából, elcsábít-
ják a menyasszonyát s végül még 
»betörői becsületét« is elrabolják. 

A darab alapötlete valóban ra-

Syogó s felépítésében is nobilis iro-
alrni szándékok és eszközök mű-

ködtek közre. Az éles szatíra néhol 
szemsértő erővel vakítja a jámbo-
rabb nézőt, de ilyenkor a humoros 
helyzetek derűje csakhamar meg-
menti a helyzetet. A szigorú es 
igen kényes ízlésű kolozsvári kö-
zönségnek nagyon tetszett »A nagy 
ékszerész«, amely valószínűleg meg 
fogja találni az utat a külföldi 
színpadokra Is. Számtalan nyílt-
színi taps, kirobbanó kacagás, a 
felvonások végén és az előadás 

A BETÖRÖ: Hoho uram, 
A QYABOS: Alt talán án 

Borovszky Oszkár, 

után szünteflen ünnep-
lés peasiételte meg az 
ősbemutató őszinte si-
kerét. 

A kolozsvári szín-
ház ma komoly és 
megbízható művészi 
színvonalat jelent. »A 
Báró Kemény Jánoa, Majoros 
litván, Karinthy Frigyei ét 
Kádár Imre »A nagy ákaxa-

ré«i. főpróbáján 
(Fotofilm telv.) 
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nagy ékszerász« elő-
adása is igen jó. Ká-
dár Imre rendezése 
egyetlen értéket sem 
hagy kiaknázatlanul. 
Fényes Alice, a tár-
fifulat nagyszerű fia-
tal hleroinája mint 
vígjátéki színésznő is 
elragadó. Harmath Jo-
lán érdekes, kiegyen-
súlyozott játéka na-
gyon jó. Tomva Sán-
dor ellenállhatatlanul 
mulatságos, Lantos 
Béla nagyon szépen 
fejlődik. Tóth Elek 
rendőrtanálasosa remek 
teljesítmény. De igen 
jók a kisebb szerepek-
ben Czoppán Flóiri, Mik-
lówy Margit, Benes Tlo-

A MENYASSZONY: Hiába iparkodsz, 0 an 
gem szerei. 

Fényes Alice és Harmath Jolán 

na, Borovszky Oszkár, Csóka Jó-
zsef, Forgács Sándor is. 

A bemutató fényes sikere min-
denben igazolta a kolozsvári ősbe-
mutatót. 

A BETÖRŐ: Kifosztott mindenemből. De igy 
kell nekem, mart elhagytam >ai mesterségemet. 
Czoppán Flóri, Miklósy Margit, Tompa 
Sándor, Fényes Alice, Lantos Béla, For-

gács Sándor 
»A nagy ékszerész« egyik jelenetében 

(Foto Film felvételeit 
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mit keres ún itt? 
kérdezhetném öntől. 
Tompa Sándor, Lantos Béla 



Shirley Temple rajza 
Chaplinről 

Ginger Rogers rajza 
Hepburnről 

Joan Crawford ttnaroképe 

Rajzszenvedély 
tört ki 

Hollywoodban 
A ihollywoodi sztárok 

új szenvedélyt találtak 
ki maguknak: fölfedez-
ték a ceruzát, a papírt 
és a karikatúrát. Való-
sáig» rajzőrület dühöng 
a stúdiók körül. 

A dolog tulajdonkép-
pen Shirley Templetől 
indult ki. Egyik üres 
percében Shirley leraj-
zolta Charlie Chaplint, 
mégpedig nagyon ked-
vesen és tehetségesen. 
Charlie azzal hálálta 
meg a szép rajzot, hogy 
ő is lerajzolta Shirleyt. 
Ez a rajz már nem sike-
rült olyan jó l , . . 

A sztárok, akik Shir-
ley rajzát látták, azt 
gondolták, ha ez a kis-
lány ilyen ügyesen raj-
zol, biztosan ők még job-
ban fogják ezt tudni, 
mert hát a sztárok neim 
hagyhatják magukat. 
Kezükbe vették a ceru-
zát ós papírt és rajzol-
ni kezdtek és ettől a pil-
lanattól kezdve senki 
sean volt biztonságban. 

Hollywood lassan rá-
jött arra, hogy tulaj-
donképpen mindenki 
tud rajzolni. Ennek a 
tanulságnak az lett a 
következménye, hogy 
ina már mindenki raj-
zol a filmvárosban. 

Chaplin rajza Shlrlay 
Templeröl 

Jean Parker rajza Garbóról 

Grane Moore rajza férjéről' és 
a fér j rajza Graoeröl 
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Ahány ház, annyi divat. — A tavalyi 
magasfejű kalap komikusan hat, — Az 1937-es 
frizura. — Virágos- \és gyümölcsöskert a kalapokon. — Moly-

. ;,neux modern Jcrinolinjai. — Párizs legfelkapottabb divat-
V fényképésze a magyar Kollár. — Szőrmestólák ezüst- és kék-

rókából. — Egyiptomi fstílusú estélyiruhák. — Divatos az imprimé-
kosztűm. — Alix groteszk modelljei. — Rochas népszerű lesz 
Pesten. — Kiállítási láz Párizsban. 

Mentől több párizsi kollekciót lát-
tam (és ma már mögöttem van vagy 
húsz), annál nehezebb megírnom, 
hogy mi tulajdonképpen a párizsi 
divat. Egységes általános divatról 
ugyanis, hála Istennek, idén sem le-
het beszélni. Sőt idén talán még ke-
vésbbé, mint az előző években. 
Ahány ház, annyiféle a divat- Egyik 
helyen a gloknis szoknya, másiknál 
a pliszé, a harmadiknal a berakott 
szoknya dominál. De éppen olyan di-
vatos a szűk, az egyenes, a csavart 
és estélyiruháknál a raffol t szoknya 
is. Szóval divat van, de olyan, hogy 
mindenki kénye-kedve, ízlése, fantá-
ziája szerint válogathat benne és azt 
viselheti, amit akar. Nem szeretnék 
azonban egyelőre túlságosan elmé-
lyedni a divatproblémákban, hiszen 
a tavaszi ruharendeléstől még jó 
néhány hét választ el bennünket, in-
kább azokra a részletkérdésekre té-
rek ki, amelyek az egyes kollekció-
ikat jellemzik. Vonalban úgy sincs 
sok új, de anyagban apró detailok-
foan rengeteg kedves és szellemes 
meglepetést tartogatnaík a párizsi 
divatkreálók. 

Nekünk, privát asszonyoknak, pil-
lanatnyilag a ruhánál is sokkal ak-
tuálisabb a kalap. A tavalyi kosztűm 
még csak felvehető, de a tavalyi 
kalap bizony nagyon anakronisz-
tikus jelenség már. Elmentem tehát 
Susyhoz, aki ma Párizs legnépsze-
rűbb masamódja, részben, hcxgy meg-
nézzem a modelljeit, részben, hogy 
magamnak is vegyek ú j kalapot. 
Sajnos, a régieket nem lehet viselni. 
A divat egészen új, egészen más, a 
magas fejek például egyenesen ko-
mikusan hatnak. De ettől eltekintve, 
az 1937-es fr izura is egészen másfor-
májú kalapot kíván. Voltam An-
toinenál — aki most Amerikából 

diktálja Párizsnak a hajdivatot — 
és úgy megnyírták a hajamat, 
olyan furcsa helyen, oldalt ma-
gasan helyezték el a loknijaimat, 
hogy ehhez a frizurához a 

Fekete cslpkeruba rózsaszín azalagcsikozással. 
A boleró bélése ugyan lyen szinü taft 

(LELONÖ-MODELL) 



a legszebb kalapokat, ö is sok sapkát 
hoz, karimásat szalmából (persze ré-
szes fejjel) és filcből. Elragadóak 
gyümölcstokjai, az elegáns délutáni 
és versenyruhákhoz. Van kis_tcik, 
amelyet hamv as kék szilvával díszít," 
azután olyan is, aminek a disze sár-
gásvörös cseresznye, vagy málna. A 
gyümölcs olyan természethű, ahogy 
szárral és leveleikkel ül a tokon, 
ihogy az embernek szinte kedve tá-
madna beléharapni. 

A kalapoknál is sokkal érdekeseb-
bek a ruhák. Molyneux k oltók ai ójá-
ban láttam a legviselhető'bb model-
leket. Mint más években, az idén sem 
kísérletezik szélsőségekkel. Kis angcl 
kosztümjei, kétrészes dzsömperruhái, 
háromnegyedes nyitott ibő kabáttál, 
berakott szoknyás angol ruhái any-
nyira beváltak tavaly, hogy az idén 
sem tesz rajtuk lényegesebb válto-
zást. Viszont anyagban, részletötle-
tekben egyik finomabb, mint a má-
sik. Estélyiruhái közül legérdeke-
sebbek a nehéz düsesz és szatén kri-
nolínok, persze (modernizált változat-
ban. A krinolin nem slusznál, ha-
nem térdnél szélesedik ki és alul dró-
tokkal kitartva, éppen olyan terebé-
lyes, mint a mult század 60-as évei-
ből való elődje. Vállnélküli derékkal, 
elől felslidoelt és felraffolt szok-
nyával, a sluszban rózsaszín virág-
gal, festői látványt nyújtanak Mo-
lyneux truaraekenjei. Egyik hölgy 
ehhez a fehér düsesz toaletthez 
kapucnis fekete fcüllkeppet visel, 
aranyfiitterekkel beszórva. 

A festői ruhákat most fényképezi 
Párizs legfelkapottabb divatfotcgra-
fusa, a magyar Kollár. Senki nem 
ismeri nála jobban a párizsi divatot; 
a legszebb manekenek, a legtündé-
ribb ruhákban órák ihosszat állnak 
neki. ö a »Harper Bazar« párizsi 
fényképésze, egyébként a világ leg-
nagyobb divatlapjai részére ő fény-
képezi Molyneux és Rochas modell-
jeit. Molyneux fiatal sajtófőnöknője 
el van tőle ragadtatva. »Hiába, — 
mondja — a magyar igazi tehetség-
fajta-« A bemutató egyébként zsú-
folva van, alig találni talpalattnyi 
szabad helyet. A párizsi közönség 
szeizmográfszerű érzékenységgel 
reagál a jó és rassz ruhatárlatokra. 
Molyneuxnél vagy Maggy Rouffnál 
még a lépcsőházba is jut közönség, 

Sötétkék kabát, kék-fehér csíkos nyakkendő, 
selyem reverrel. (Ledong modell) Suzy sötét-

kék díszítésű balge illó kalapjával 

no 

régi kalapot föl sem lehet venni. 
Kis, keskeny karimájú, laposfejű, 
grosgrain kalapot vettem, hátul fá-
tyollal- A választás nem volt köny-
nyű, mert a szemnek előbb meg kell 
szoknia az ú j formát, az ú j díszíté-
seket, a rengeteg virágot, amely a 
kalapokat díszíti. Nincs a tavasznak 
és a nyárnak olyan virága, amelyet 
Susy fel ne használna modell jeihez. 
Egyik kalapján a karima és a fej 
között elől helyezi el a virágokat, a 
másikon hátul. Ezenkívül sok kis 
színes madár, toll, áll alatt masnival 
összekötött fátyol váltogatja a vi-
rágdíszt. Az anyagok között érdekes 
ujdongóig ia vékony jersey, amelyet 
rendszerint steppelve használnak. De 
sok a bakuszalma, a szövet, a durva 
szalma és a grosgrain. Mialatt vá-
lasztottam, két kitűnő pesti masa-
mód asszisztált, akik minden szép 
kalapot összevásároltak Susynél. 
Legnagyobb sláger egy karimás sap-
ka, két különibözősizínű, egymás fölé 
tűzött fátyollal. 

A szabók közül Molyineux mutat ja 



viszont sok nagy, világhírű, iház üres. 
Szidják Lan vint, akinek pettyes im-
priméruiháit, impriméharisnyáit, 
nyaklba fűzött kis kínai babáit pá-
rizsi nő sohasem fogja viselni. 

Molyneux egyszerű nappali ruhái-
nak merész ellentéte az estélyiruihák 
pompája. Ezek a ruhák nagyrészt 
már az angol koronázási ünnepélyre 
készülnek, ezt mutatják arany-ezüst, 
brokát átszövésű anyagai, az angol 
királyi korona mintájával és a 
»Good save the king« fölírással a 
korona alatt. U g y a n c s a k erre az al-
kalomra várnak földigérő estélyi 
kabátjai, világoskék vagy fekete 
strucctoliból és a hcsszú, fehér és 
ezüstróka keppek. Gyönyörűek a 
délutánra szóló tüll és csipkekabátok 
és a szövettoaletthez készült hosszú 
bő selyemkabátok. Patou rendesen 
egy szint, Molyneux egy-egy virágot 
avat minden évben divatossá. Idén 
a liláskék jácintot favorizálja. Min-
den impriimékabátjának reverién lá-
tunk eboől egy-egy ágacskái Estélyi 
ruháin újdonság a sokszínű legény-
rózsacsckor, olyan természethű for-
mában, mintha most szakították 
volna egy augusztusi falusi kertben. 

Maggy Rouff kollekciója szintén 
gyönyörű, egész Párizs lelkesedéssel 
beszél róla. À bemutatón annyi em-
ber szorong, hogy még a próbafül-
kékbe is jut közönség. Szenzációs 
újdonság a kollekcióban a szőrme-
stóla, amely a legelegánsabb dél-
utáni ruhák kiegészítőjéül készült. 
Ezüstrókából, kékrókából, fekete per-
zsából mutatja Maggy Rouff a ruha 
hosszáig érő, nyaknál kereken sza-
bott szőrmesálat. Rókából körülbelül 
hat kell egy stólához, asztrakánból 
csak csíkokat alkalmaz, amelyeket a 
ruha kreppes anyagából készült 
sálra dolgozott. Pezsgőszínű ruhához 
(ilyen rengeteg van) kékróka, fehér 
alpakka selyemruhához ezüstrókasál 
illik. Rókát egyébként Molyneux is 
mutat impriméruhához stólaszerűen 
dolgozva két darabból, úgyhogy a 
fejek hiányzanak. Maggy Rcuff is 
felhasználja a rókát, de inkább csak 
estélyi kosztümök prémezésére. Gyö-
nyörű felhér estelyi kosztümöket 
mutat arany-ezüst és színes kövek-
kel hímzett derékkal és ujjakkal. 
Míg más kollekcióban szinte egyed-
uralkodó a boleró, Maggy Rouff ren-
geteg sok hosszú, nyitott kabátot 
kreált az idén. Érdekesek virágos 
pikévászon és chintz kabátjai uni 
ruhákhoz. Chantilly csipkeblúzokat is 

HóxHAN/in or^wuli ru lui, fwkuto Chantilly c-sipko  
aplik&cióval. IMIUIÍK kottzoríiMlány ruhának 

mutatja 

látunk nála csipkesállal, amelybe 
nagy virágformájú strassztűt alkal-
maz dísznek. Ilyen strassz virágokat 
kosztüm és hosszú kabátok reverjein, 
estélyiruhák derekán is viselnek ma-
nökenjei. Estélyiruhjádmak némelyike 
egyiptomi hatás alatt készült. A test-
re .szorosan csavart, kereszt.be csí-
kozott, arannyal átsizőtt egyiptomi 
ruhákhoz érdekes és különleges 
arany éks'zereket kreált a tervező. 

Az imprimékosztűm idén is na-
gyon divatos lesz. Csakhogy Maggy 
Rouff wem selyemből, hamem jersey 
imprimiéből készíti őket, bera-
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feott vagy hólos szok-
nyával, csipkesálas szá-
nes muszlinblúzzal. A 
kollekció egyébként tele 
van fehér, pezsgőszínű, 
alpakkaanyagokkal és 
krepszaténnal. Az esté-
lyi babátok között van 
néhány csípőig érő, elől 
gombolt, érdekes csipke 
modell és egy csodaszép 
ezüstróka kalbát, amely-
nek felső része vállig 
egészen lapos, mert a 
róka lábaiból van ösz-
szeállítva. 

Groteszk érdékesség-
ben talán egy kollekció 
sem versenyezhet Alisé-
val. Kreol, kínai imane-
kenjei olyan merész, új-
szerű és nálunk alig vi-
selhető modelleket mu-
tatnak, hogy még a szél-
sőségeket kedvelő dél-
amerikai szabónők is 
felszisszentek. Az esté-
lyiruhákhoz már nem is 
szandált, hanem csak 
egészen vékonypántú 
bőrtalpat viselnek ma-
nökenjei. A ruha satíro-
zott lila, olajziöld gyap-
jútrikóból van rájuk 
csavarva és csipővcnal-
nál szoborszerüen adja 
ki a test vonalát. Ehhez 
azonban tökéletes alak 
kell. Ezzel szemben van-
nak organdi estél yiru-
'hái, olyan bő szoknyá-
val és a szoknya szélén 
olyan gazidag színes rü-
sökkel, hogy egy-egy 
ruhához 30 méter anyag 
sem elég. Érdekes, íhogy 
míg a többi párizsi di-
vattervező majdnem tel-
jesen mellőzi a kazak et, 
Alix sok szép kazakos 
ruhát mutat trikóból és 
impriméből. Szenzáció-
sak elől felhajtott, hátul 
vállig lecsapott karimá-
jú kalapjai. A legfiata-
iosaibb modelleket idén 
Rochas mutatja. Két-
ségtelen, hogy az ő rö-
viduiiú, flanell angol 
kosztümjei, szűk, egye-
nes, slicceit szoknyái, 
meg fogják hódítani 
Budapestet. Idén mint-
ha száműzte volna régi 

Siilrke-iárga-barna 
pied de poale szS-
vetkosztüm, zlild 

selyem blúzzal (Creed modell) 

kollekcióinak sok fur-
csa apró részletét. Leg-
érdekesebb egy imprimé 
ruhája kis nyitott 'köny-
vet ábrázoló mintával. 
Az áll alatt gallér he-
lyett egy soklapú, nyi-
tott könyvet alkalmaz. 
A lapozható könyv kö-
zepén zöld selyemzsinór-
ból van a könyvjelző. 
Persze, az imprimé-
anyagok között nála is 
sok érdekes mintát ta-
lálunk : kis árticsókát, 
az ABC különböző 
nagyságú és színű be-
tűit, színes kis naper-
nyőket. Rendkívül ér-
dekes egy leopáirdbőr-
höz megtévesztésig ha-
sonló, selyem princessz-
ruhája, .hosszú, szűk 
ujjal, tweedből készült 
ú j vörös sveifolt hosszú 
kabáttal, amelynek bé-
lése azonos a ruha 
anyagával. Divatszínei 
között első helyen áll a 
kék, a szürkéskék és a 
spárgaszín, a legmeré-
szebb és legváratlanabb 
összetételekben. Estére 
rengeteg, dús organdí-
ruhát hoz, suhogó taf t 
alsóruhával. 

No de hagyjunk vala-
mit a jövő hétre is. 
Majd akkor beszámolok 
Mainbocher háromszáz 
darabból álló kollekció-
járól és arról a lázról, 
amely a készülő kiál-
lítással kapcsolatban 
máris úrrá lett Pári-
zson. 



ERDÉLYI MICI 
a {eleség, akit rábíznak Páger Antalra, Vaszary János »Rádbízom a feiltoségem« cimii filmjében 

(Foto Ufa) 



Klasszikus zeneszerzők a színpadon 
Az irodalom óriási konjunktúrát te-

remtett az életrajz-regénynek. Egymás-
után jelennek meg a történelem és a 
iknil túrihistória nagy figurái a könyvek 
lapjain. Űgylátezik, a színpad sem 
vonja ki magát a divatos áramlat alól: 
most Beethoven titáni alakja magaslik 
föl a Nemzeti Színház színpadán. Az 
osztrák író daraJbja egyben korszakot is 
nyitott, mert ez az első színpadi alko-
tás, amely nem annyira a szerzemé-
nyein, mint életének drámáján keresz-
tül mutatja be hősét. Az eddigi dara-
bok, amelyek csak zeneszerzők életéből 
merítették a témát, zenések voltak és 
az illető komponista legszebb számaiból 
épülték föl. Sorrendben Schubert figu-
rája volt az első, amely magyar szín-
padon megjelent. A feledhetetlen Kot-
nyey Béla személyesítette meg'. Majd 
Offenbach következett Bátkay alakítá-
sában. Nádor Jenő két nagy muzsikus 
maszkját vette föl: egyszer mint Cho-
pin, egyszer mint Paganini szerepelt. 
Szűcs László a bécsi keringőkirálynak, 
Strauss Jánosnak alakját keltette életre. 
Végül nem színpadon, hanem filmen, 
megjelent Liszt Ferenc is Táray Fe-
renc alakításában. 

SCHUBERT: KÖRNYEY BÉLA 
(Foto Stirelisky) 

CHOPIN: NÁDOR JENŐ 
(Poto Angelo) 

í 

OFFENBACH: HATKAY MARTON 
(Foto Angelo) 

I 



PAGANINI: NÁDOR JENŐ 
(Foto AngelI STRAUSS JÁNOS: SZŰCS LÁSZLÓ 

(Foto Al'dor) 

LISZT FERENC: TARAY FERENC 
(Foto Attila) BEETHOVEN: KISS FERENC 

(Foto Vajda) 



: i ) 5 Z I N H f t Z l M E T f g f t 
Ravioli 

Jlta: $ùU J d m 

Nándi meghalt, nincs többé. Ez volt 
az első meglepő cselekedete. Mert hi-
szen mindig pontosan, program szerint 
járt el. És először okozott fájdalmat min-
denkinek, aki csak egyszer is látta. 

Nándit Erényi Nándornak hívták, so-
kan most hallják először a nevét. Pedig 
a színházi világban egyike volt a legna-
gyobbaknak, A belső emberek között ezt 
mindenki tudta. Igazgató, színész, szer-
kesztő szemében Nándi 
nagyhatalom volt. Ural-
kodó. És bölcsebben ural-
kodni nem lehet, mint 
ahogy ez a drága kió lélek 
uralkodott. Kicsit bátor 
dolog leírni egy színházi 
lapban, hogy: »Mindenki, 
aki közel megy a színház-
hoz, megpörkölődik kissé. 
Régi törvény ez, embe-
rileg természetes, hogy a 
siker, a bizonytalanság, a 
pénzvágy, na meg a félté-
kenység is, elfogulttá teszi 
az embert. 

Nándi tiszta maradt 
ezen a zavaros, zivataros 
úton, tiszta mint a hó. 
Negyven év alatt sem rom-
lott meg, ellenkezőleg, 
mind nagyobb idealizmus-
sal, mind szigorúbb erköl-
csiséggel vezette hajóját. 

Borzasztó, hogy Nándi 
nincs többé, nemcsak ne-
kem elviselhetetlen gon-
dolat, aki negyven éve éltem mellette, 
hanem, higyjék el, önöknek is. Mert 
ilyen kultúra, ekkora tudás nem, lesz 
többet, ilyesmi csak véletlenül, csak egy 
ilyen furcsa, érdekes, csak egy ilyen 
egész kivételes emberben lehet. 

Talán csakis ezért fogunk belenyu-
godni majd egyszer, később, Erényi 
Nándor haláléba. Hogy ne-m volt való 
erre a világra, hogy amúgy se azok vol-
tak az ő kulisszái, melyeket Beöthy ko-
rában esténként inspiciált a Király 
Színházban, amúgy se Az Est szerkesztő-
sége volt az ő portréjának az igazi hát-
tere, bárhogy szerette is 6 ezeket a dísz-
leteket. 

Nem, az ő igazi kulisszái a felhők, itt 
lenn is azok között járt, a tiszta égben 
keringett, igen, akármilyen mérges ar-
cot is vágott hozzá. En tudom. Én előt-
tem megnyílt, ha nehezen és ritkán is. 

Maszkja sokakat félrevezetett. Mord 
arcával, keserű lakonikus feleleteivel 
könnyen megtörtént, hogy nem értették. 

— Das 1Leben ist entsetzlich! Ször-
nyűséges az élet, mondotta Stríndberg-
gel. Én mindig hangosan felnevettem e 
fekete mondásán. És ő, esküszöm, azt is 
akarta, hogy nevessek. 

Ennek a jó embernek hisz nem is lehe-
tett célja, hogy engem, a barátját elbií-
sítson. Tehát játszott nekem, mulattatott, 
fellépett előttem, a íkrampusz kosztümjé-
ben ijesztgetett. 

Én imádtam, az ő színeit. Élveztem 
lényének egyéni zenéjét. Akik nem 
szeretik a cukrot, azoknak ez a leg-
ízletesebb valami, ez a kesernyés, fanyar 
ital. 

Azonban mindez csak külsőség, tu-
lajdonképpen csak maszk volt Eré-
nyi Nándornál. Különcsége, pedan-
tériája, kétségtelenül legendássá teszik 
őt majd. Mert íme, ez a lélek, Nán-

di lelke, melyet nem, lehet 
elfelejteni. Felelősségem 
tudatában írom ezt. Nán-
dit nem fogjuk elfelejteni 
soha. De nemcsak én, aki 
annyi éven, annyi helyze-
ten át kísértem öt, nem, 
nemcsak én, hanem a leg-
kisebb pincér, a legfiata-
labb ujságosfiú sem, a trá-
fikos az egy britannikával 
(Nándi sohasem köszönt, 
a trafik sem köszönt neki, 
némán vette át szivarját 
vacsora, titán. Ez a különös 
szertartás mennyi kedves-
séget takart), ezek mind 
megérezték, kicsoda Nándi. 

Az újságolvasók tábora, 
mint a katonák a hadvezér 
előtt, lábaihoz rakták a 
lapakai, ha megjelent. Mo-
solyogtak, de érezték klub-
ban, kávéházban egyfor-
mán az emberek, hogy az 
újságolvasás fejedelmével 
állnak szemben. . 

Hogy tudott olvasni! 
Mert újságot olvasni nagy tudomány. 

Alig lehet megtanulni. Hogy Newyork-
tól és Hollywoodtól Balmaz-Szalókig 
mit kell elhinni. Mi az igaiz, mi a masz-
lag. Mit kell átszámítani, miben mennyi 
az eredmény. 

Nándi világrádió volt, fogni tudott 
mindent, éppen oly tisztán adta vissza a 
filadelfiai filharmonikusok dirigensvál-
ságát, mint a Comédie Française új 
klasszikusának feldicsért bukását. Min-
dent látott, mindent hallott a millió 
betű éterén keresztül. Mert. kedvenc-szo-
kása ,volt, olvasni és hallgatózni egy-
szerré. Még az élőszót is hallotta, 

— Meséljél valamit — mondotta min-
den este. 

— De te olvasol — feleltem én enyhe 
sértődöttséggel. 

— Azért én figyelek — így szólt 
Nándi. 

Mindig igazat beszélt. Olvasta a Berli-
ner Tageblattot, egyben figyelt rám is, 
mikor valami liír\rel kedveskedtem neki. 
Azután felnézett. És jött a refrén. 

— Das Leben ist entsetzlich. 
Majd részemről a nevetés. Mind a ket-

ten jól tudtuk, hogy nem igaz, hogy ent-
setzlich az élet. Nem is lehetett az, amíg 
mi ketten együtt voltunk. 

Most rémületemre kiderül, hogy Nán-
dinak igaza volt. 

Szörnyűség lesz nélküle élni. 
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lain mosolygással. Néha — különösen iog-
zás idején — el is borul, sőt valóságos 
könny tengert ont angyali sœemeo&kédbôl. 
Ilyenkor a gondos mama mindent kita-
lál gyermekének felvidítására. Mit csi-
nálhatott Niddy Impekoven? Elindította 
a gramofont és táncolni kezdett Monicá-
naila. A kicsike rögtön abbahagytai a 
bömböléet, .könnytől maszatos arca ra-

Niddy Impekoven a pesti 
korión 

(Pálházy foto) 

Anyuka táncol 
A modern táiw művészet 

világhírű mesternője, Nid-
dy Impekoven, pár évi szü-
netelés után ismét szín-
padra lépett. Az elmúlt hé-
ten Budapesten vendégsze-
repelt és olyan sikere voflt, 
hogy az előadást meg kel-
lett ismételnie. Talán még 
a közönség tomboló elis-
merésénél is többet jelent, 
hogy Bartók Béla három 
müvét adta át neki (koreo-
grafálás céljából. Niddy 
Impekoven színpadra való 
visszatérésének nagyon bá-
jos története van. 

A nagy művésznő évei -
kel ezelőtt, amiiwr férjhez 
ment, visszavonul! t a sze-
repléstől. Megszületett a 
(kislánya, Monica, aki ter-
mészetesen napfénye lett 
az osztrák-svájci határon 
levő ragaz-i otthonnak. 
Persze, az ilyen napfény 
nem mindig süt váltoaat-

Impekoven kislánya Monica a 
nagymamával 

(Foto Fatzer) 

ryogrni kezdett és kézzel-
» lábbal, a gyermeki közlés 
^•minden eszközével íkövetel-

I (te, (hogy anyuka táncoljon. 
íj Mé.g, m é g . . . Később már 
I nemcsak vígasztal ásnak kí-

vánta m e ; a táncot, ha-
nem szórakozásnak, is. A 
gyerekét imádó mama egy-
re többet volt Jüénytelen 
föllépni a legszűkebb csa-
iládi kör előtt. Végül, az 
állandó tréning azt eredmé-
ny,ezte, hogy Niddy Imipe-
ckoven megikívánta a na-
gyobb nyilvánosságot is. 
Visszatért tehát azokra a 
deszkákra, amelyek az ö 
számára csakugyan a vilá-
got jelentik. 

A másik eredmény, hogy 
a tizenhárom hónapos Mo-
nica máris nagy hajlamot 
és tehetséget mutat ,a tánc 
iránt. Ha ilyen, [mértékben 
halad, néhány év mulva 
fölléphet a mamájával 
együtt. 

Impekoven táncol 
(Foto Becker és Maassi 
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Bárdi Ödön negyven éve a Vígszínházban 

Bárdi Ödön, a Vígszínház és a mű-
vész/viLág- közkedvelt »Bárdi tanár ur«-a, 
jubilál. Negyven éve tagja a Vígszín-
háznak. Megkértük, mesélje el enneki a 
negyveni évnek kedvesebb emlékeit. 

— Mint f iatal színésznek egyetlen vá-
gyam volt, hogy a Vígszínházhoz szer-
ződjek. Tárgyaltam is Ditrói Mórral. A 
tárgyalások azonban megszakadtak. Kö-
zel laktam a színházhoz és így minden 
nap eljátáltam a kiskapu előtt. Egy szép 
őszi nap, amint ott sétálok, kirohan egy 
dühös nagybaj'aszú férfi, egyenesen ne-
kem ront: »Maga csirkefogó, gazember, 
miért nincs benn a próbán? Szemtelen 
kölyök!!! Ki fogoim dobatni!!! »Megra-
gadott és cipelt a színpadra, ahol két 
fodrász nekem esett, kimaszkirozott éa 
a súgó már mondta is a végszót. Én 
persze azt sem tudtam, init csináljak? 
Mi történt velem Î Végre látták, hogy 
nem tudnak velem mit kezdeni és fel-
küldtek az irodába. Már ott tailáltam a 
mérges embert, aki újból nekem rontott: 
»Fel fogam bontani a szerződést«, »Az 
én szerződésemet ön nem tudja felbon-
tani, — feleltem ugyanolyan hangon, — 
mert én neim is vagyok szerződve.« »Hát 
nem kapta meg a levelemet Î« — kér-
dezte és az íróasztalról felkapott levél-
lel legyezni k ez rite magát. Mondanom 
sem kell, hogy a nekem szóló levél 
volt a kezében. így tudtam meg, 
hogy a Vígszínház — havi 40 
forinttal szerzőtetett. Ez 1897-
ben történt. 

* 
Az »Oeskay brigadéros«-

ban francia kamarást ját-
szottam, aki Ocskaynak 
tudtára adja , hogy Ká-
kóczi nem fogadja . Tulaj-
donképpen ezen a jelene-
ten fordul meg a darab. 
Egy este Herczeg Ferenc 
félrehúzott és azt mondta: 
»Nézze, Bárdikám, ezt a 
Fenyvesi Emilt (ő játszotta' ^ 
Ócskáit), be kellene ugratni : 
mondja neki, hogy a fejedelem" 
fogadja, parancsoljon befáradni.« 
•fin persze nem mertem megcsi- Bárdi 

nálni és úgy tettem, mintha elfelejtettem 
volna az egészet. Két-három hónappal 
később, túl a 80-ik előadáson, késő ta-
vasszal gyenge ház volt. Herczeg me-
gint félrehúzott: »Ma este megcsinál-
hatná— ainit a múltkor megbeszéltünk.« 
Bdlomentem és izgatottan vár tam a je-
lenést. Már ott állt előttem Fenyvesi, ez 
a hatalmas szál ember buzogányra tá-
maszkodva. Lenéztem a nézőtérre, ott 
ült Herczeg Ferenc és integetett, hogy 
»na mi lesz«. Én halálsápadt lettem 
és . . . nem mertem megcsinálni a tré-
fát, azt hiszem, ha akikor teljesítettem 
volna a szerzői különutasítást, ma nem 
40 éves tagja lennék a Vígszínháznak, 
hanem 30 éve halott. Fenyvesi menten 
agyonvágott volna a kellélk'buzogánnyal. * 

A Vígszínház első 25 évében egy és 
ugyanaz a társulat játszott. Felejthetet-
len barátság fűzte egymáshoz a tagokat, 
minden este együtt vacsorázott a »csa-
lád«. Mindenben és mindig összetartot-
tunk. A nagy együttest Haraszthy Her-
min kezdte megbontani. A negyvenedik 
évre egyedül maradtam. Ezt a gyönyörű 
negyven évet írom most meg emlék-
irataimban. 

Varsányi Irén, a pontosság és lelki-
ismeretesség mintaképe, a Méltósá-

gos asszony t raf ikjában együtt 
játszott Gaál Francival. Fran-

ciska minden este elkésett, 
szegény Varsányi pedig 
pontosan a harmadik csön-
getésnél, 8 óra előtt 5 perc-
cel felöltözve, kifestve ott 
iilt a színpadon, a trafik-

Bégi kép a Vígszínház kiskapujáról. 
Tanay Frigyes, Bárdy Ödön, Fedák Sári, Szerémy Zoltán, 
Kardos Andor, Győző Lajos, Kürthy Sári, Pártos Gusztáv, 

Kertész Dezső 

w**fPálházy foto) 
pult mögött. Egy estis, ami-
kor ügyeletes rendező vol-
tam, tréfából elkezdtem 
kiabálni vele: »Micsoda 
stréberség ezí! Miért ül 
már itt, amikor más szí-
nésznők még itt sincse-
nek a színházban 1 > • 
sányi egy percig komo-
lyan vette a dolgot, 
aztán elmosolyodott az 
ő leírhatatlan mosolyá-
val, mint aki azt mondja: 
Hiát ilyennek is kell lenni, 
mint én v a g y o k . . . 

És Bárdi tanár úrnak 
faön<nyes lett a szeme. 

FABAGÓ BABA 

Ödön »897 hen . . . ' 
(Toto BattTll 



Palló Imre, Bársony Rózsi, Ráday Imre 

Honthy Hanna, Vaszary Piri 

A Vígszínház nyugdíjintézett előadásáról 
Dénes Oszkár, Hajmássy Ilona, Roboz Imre 

Hajmássy Ilona, Salamon Béla 

A bécsi »Magyar Szövetség« hangversenyének 
nagy sikert aratott közreműködői: Székely 
Margit, Wilhelm Loiboar (karnagy), Albert 
Fereinc (a 16 éves hegedűművész, elsőízben 
vendégszerepelt Bécsben), Hajmássy Ilona, a 
bécsi Operaház tagja, Gergely László zon-
goraművész, Ilosvay Eszter, Fuchs Péter (kar-
nagy), Godin Imre énekművész és Reimers 

Eme rich, a bécsi Burgtheater tagja 
(Foto Willinger) 

Orosz Julia, Greguss Zoltán 
(László lotókl 

Turmayer Sándor festőművész gyűjteményes 
kiállítását leánya, Turay Ida nyitotta meg 

Turay Ida, Sennyey Vera és Turmayer Sándor 
(László foto) 

VIDÉKI SZÍNHÁZI HÉT 
Miskolc: Zl. és 28-án Páger Antal 

és Komár Juliska vendégszerepelnek 
az »Udvari páholy«-ban. Szerdán este 
Pliiiiár István tartott előadást »Ami 
az Olympiászból kimaradt« címmel. 

Debrecen: Szerdán este volt a Cso-
konai Színház második) operaestje. A 
Hegyek alján került színre Sziivássy 

Margit, Somló 
József és Lend-
vay Andor ven-
dégfelléptével. 

Helta i Jenő is 
megjelenik a 
Néma levente 
25-ik előadásán. 

Szeged: 24-én 
eredeti bemuta-
tót adott a szín-
ház, Szántó Ar-
mand'—Majoros^-

tírmössy Magda. Sze- W A l a d á r »Ni-
gedi színház: Ninon non« c í m ű ope-

(Foto Kary) ret t jé t . 



SZAK ITA S UTAN. 
Az. örök viharairól is-

mert pesti művészjegyes-
pár, mint annyiszor, me-
gint összeveszett és fel-
bontotta az eljegyzést. 

A szaiklítás után a volt 
vőlegény szerette volna fel-
panaszolni magát a meny-
asszony mamájánál. Egy 
délután fölment az ex-
anyós lakására és becsön-
getett. Legnagyobb megle-
petésére maga a m en y asz,-
s Mony nyitott ajtót. A mű-
vész rettentő zavarban 
volt. 

— A nagyságos asszouy-
nyal szeretnék beszélni — 
mondta. 

— A nagyságos asszony 
elutamott, csak a jövő hé-
ten jön haza. 

—• Igen . . . hát akkor 
ajánlom magamat . . . . 
Majd a jövő héten jövök. 

Már fél láb bai a lépcsőn 
állt, amikor a volt meny-
asszony váratla/niul utána 
szólt: 

— Pardon . . . szabad 
megkérdeznem a becses ne-
vét? 

BARÁTI SZÍVESSÉG 

— Légy szíves, add kölcsön a padodat egy éjsza-
kára. Az enyémet éppen festik. 

— tapa, kérlek, már öt megállóval tűimen lünk a célon... 



Vicco&nifiihiTL 
SKÓTOK 

A kis skót először lépett 
állásba. Az első heti fize-
tését, tíz shillinget teljes 
összegben átadta a papá-
jánaik. 

A második heti fizetésé-
ből hiányzott tizenöt 
penny. 

— Nagyon fáradt vol-
tam, villamoson jöttem — 
mondta mentegetődzve. 

A harmadik héten me-
gint hiányzott húsz penny. 

— Élhes voltam és vet-
tem egy szendvicset — 
szólt, amikor a papája 
kérdőre vonta. 

A negyedik héten me-
gint Ihiányzioltt tizenöt 
penny. Az öreg skót félre-
vonta egy sarokba a fiút 
és így szólt: 

— Kedves fia.m, mint 
férfi a. férfiinak, mondd 
meg: hogy hívják azt a 
lányt ? 

Beküldte: Virág Ernő 
Budapest. 

PÁRBESZÉD EGY 
PESTI BALON 

— Akár hiszi, akár nem, 
Manc-ika, én "a rádióból ta-
nultam meg táncolni. 

— Veszem észre. Maga 
a légköri zavarokat Is 
beletáncolja. 

Beküldte: Angyal László 
Újpest 

A HAZUGSÁG-
VERSENY 

Két jskolásgyerek egy-
szerre nyul a járdán he-
verő pengő után. Mivel 
nem tudnak megegyezni, 
hogy kié legyen a talált 
piénz,\ elhatározzált, hogy 
az kapja, aki nagyobbat 
tud hazudni. 

Elkezdődik a verseny. 
A két gyerek alaposan ki-
tesz magáért. Egyszer 
csak megáll mögöttük egy 
úr, darabig hallgat, aztán 
felháborodva megszólal: 

— Nahát gyerekek, hogy 
lehet ilyen szörnyen ha-
zudlnit Lássátok, én meg-
értem ötvenöt évet és még 
soha életemben nem ha-
zudtam. 

Mire az egyik gyerek: 
— Az övé a pengő! 

Beküldte: Vámos György 
Budapest. 

ESKÜVŐ ITTAN 
- * 1 W?" 

A vőlegény: Drágám,, küldd dinár el az 
a/pródokat! 

A menyasszony: Sajnos, a szaihónő gye-
rekei és neon inarm ek el addig, amíg a ruihát 
iki nom fizetjük. 

AZ Ü J LAN Y 
HAJ 

— Hozzám beállhat mindenesnek, mert nem 
kell sokat dolgoznia. Itt mindent pép végez, 
nézzen körül, porszívógép, mosógép, vasalógép 
satöbbi. 

— És ki fogja ezt a sok gépet pucolni? 
(Cyrano) 



MENEKÜLÉS A SULYEDÖ HAJÖKÖL 

— Halló.. • Hogyan érted azt, hogy teljesen tönkrementél és egyedül én 
maradtam meg neked? ' (Esquire) 

BÜCSÜ A FÜTÖL 
Annakidején a névújítás keretében 

külön pályázatot írtunk ki az új nyel-
ven írt versekre és novellákra. Akkor 
nem kaptunk megfelelő anyagot. 
Most jelentkezett Harmath Imre, 
hogy még az ősszel írt egy búcsú-
verset a fűhöz névújító modorban. 

— Sajnos, — mondja — a kéziratot 
összetéptem, csak a címét tudom. 

— Ês mi a cimç? 
— Pá... zsit! 
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A NAGY PROBLÉMA 
Az ismert pesti belgyógyászitainár 

meggyógyította a gazdag vezérigaa-
gatót. A páciens hála-vizitet tesz a 
tanárinál és így áradozik: 

— Kedves tanár úr, hogytan hálál-
jam meg önnek, ihogy vissaaadta. az 
egészségemet? 

Miire a t aná r : 
— Drága elnököm, amióta a föni-

c M a k a pénat kitalálták, ez igafcán 
nem probléma -tölblbé... 



AZ INDISZKRÉT 
IPARMÁGNAS 

Az előkelő, fiatal ipar-
mágnás szerelmi (ügyek-
ben nem túlságosan disz-
krét. Kalandjainak és 
flörtjeinek ő maga a leg-
lelkesebb krónikása. 

A múltkor egy bankve-
zér estélyén szóba került 
a fiatal Casanova, sőt 
Cassanova. Valaki felcsa-
pott mellette védőügyvéd-
nek. Ezt mondta: 

— Hagyjátok, hadd be-
szélje ki a szerelmeit. El-
végre ez az ő indiszkré-
ciondlis joga. 

HAZATÉRÉS 

—J Mi történt veled, az 
Istenért? 

— Elgázoltam egy embert! 
— És attól nézel ki ilyen 

borzalmasan?) 
— Az illető egy boibajnok 

volt. 
(Rie et Rá«) 

NÉVŰJ1TAS 
A névújító járványnak 

ezen a héten csak egy ne. 
vezetes áldozata van, az 
az úr, aki tavaly nagy 
betegségében fogadalmat 
tett a jó Istennek, hogyha 
felgyógyul, sürgősen és 
könyörtelenül behajtja 
minden kiinnlevőségét. Hír 
szerint az előkelő író, akit 
ez a fogadalom legsúlyo-
sabban érintett, éppen a 
napokban fizette ki a szin-
házalapításból rája hárult 
adósság utolsó részletét. 

Nos, ezt az urat, egy 
nagy pesti közlekedési vál-
lalattal való szoros kap-
csolata révén Taxis her-
cegnek nevezte el a pesti 
néphumor. 

TEADELUTAN GENGSZTEREKNEL 

— Bizony, amióta sz&porodifc a család, 
Gharleynek is jelentőken yen többet kell dol-
goznia . . . 

(Esquire) 
GYENGÉD CÉLZÁS 

tâ 

ĴJol-TWO FF 
— Mindig ezen a sarkon szoktam randevút adni 

az udvarlóimnak. 

(Everbody's Weekly) 
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CSALÁDI 
TANÁCSKOZÁS 

Feleség: Az orvos ten-
geri levegőt rendelt 
számomra. Most az a 
kérdés, hova menjek? 

Fér j : Egy másik or-
voshoz. 

NEHEZEBB KÉRDÉS 
— Mit csinálnál, ha 

annyi jövedelmed, len-
ne, mint Fordnak? 

— Na hallod? Mit 
csinálna Ford, ha any-
nyi jövedelme lenne, 
mint nekem? 

Beküldte: László Imre 
Budapest. 

A TÁJSZÓLÁS 

Komlós Vili, mint vi-
déki színész, elkerült 
Szegedre. Nagyon jól 
érezte magát odalent, 
csak az bántotta, hogy 
sehogy se ment neki a 
szögedi tájszólás. Elha-
tározta, hogy megjátsz-
sza magát benszülött-
nek. 

Egy novemberi szürke 
napon ballag az utcán, 
egyszerre megszólal 
mellette egy atyafi: 

— Köd van! 
Komlós ránéz és ki-

javítja: 
— Nem ködd van, ha-

nem szörda! 
MŰVÉSZI 

ÉRZÉKENYSÉG 
— Mi az? Tíz pengőt 

kínál ezért a képért? • 
Maga a vászon többe 
került! 

— Igen, de akkor ínég 
új volt. 

— A feleségemnek be kellett bizonyítanom, hogy 
erős a jég, nyugodtan korcsolyázhat... 

(Lustige) 

— Most mar teaiyieg mi-vánesi vagyok, hol 
jártál az éjszaka? A lapok egyetlen ! betörésről 
sein ínnaik. 

(Sidney BulfotiJi) 
JÖSNÖNEL 

— Sötét fellegeket l&tok tornyosulni, de nemsokára újból 
kisüt a nap. 

— Nézze, ha én időjárásjelentést akarok, akkor nem jós-
nőhöz fordulok, hanem a meteorológiai intézethez . . . 

(Rie et Ka«;) 
TEHERPRÓBA 
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IX. HENRIK 
Kordának is, Charles Laughtonnak Is a »VIII. Henrik« volt legnagyobb sikere. 
Új filmjük, a »Rembrandt« ebbe a sikersorozatba tartozik. Rembrandtot, a festők 
fejedelmét tehát IX. Henrik néven lehetett volna a denhaml stúdió királyává 

koronázni.. . 



A HÁZI 
VETÍTŐBEN 

Nagyon nehéz, talán a legnehezebb dolog a világon, véleményt 
mondani, elbírálni, de még csak írni is olyan témáról, amihez az 
embernek köze van. 

Éppen ezért nehéz feladat a -»Fizessen nagysád«-ról írnom; 
arról a filmről, amelyet én rendeztem. Azt hiszem, hogy attól a 
pillanattól kezd/ve, amikor az eredeti színdarab hozzámkerült, egé-
szen addig, amíg a teljesen kész filmet át nem adjuk a nagy-
Iközönségnek — nem is lehetek elfogulatlan a filmmel szemben. 

Itt tehát mem lehet jót vagy rosszat írni, ilyen esetben senki 
sem lehet objektív, azért, mert a film forgatása alatt, nem egy-
szer, hanem talán százszor vagy még ennél is többször megy újra 
és újra végig az ember a témxitn, |az első mondattól az utolsóig — 
az első filmkockától az utolsóig. Ezért van az, hogy filmek ké-
szülnek, nagy remények, azzal a boldog tudattal, hogy biztosan 
siker lesz — de végül is nem Ia szereplők., szerző vagy rendező 
ítélnek, hanem a közönség. 

Az ember csatk azt teheti, hogy legjobb tudása szerint előre 
felsorakoztatja a segédcsapatokat, amiktől a sikert reméli. 

Hollywoodban például most a rendkívül könnyed, viharos 
tempójú, ellenállhatatlanul kedves és mégis nagyon emberi fil-
meknek van divatja; a »Fizessen nagysádi-dal ezt a stílust pró-
báltuk ki — magyarul. A film: ikönnyű cocktail, az első magyar 
zenés filmbohózat. 

Ha megfigyelték az utolsó év amerikai filmjeit, bizonyára 
azt is észrevették, hogy ezek úgynevezett »all star cast«-al, »sztár-
szereposztás«-sal készülnek. A »Fizessen nagysád«-ban megpró-
báltuk követni az amerikaiakat. Nóti Károly úgy írta meg a 
film meséjét, hogy hét nagy szerep legyen benne, fgy történt, 
hogy előállítottuk — nem akarok nagy szavakkal élni, de csak 
ezt a szót találom: előállítottuk az felső magyar sztárfilmet. A 
»Fizessen nagysád«-ban együtt látjuk Muráti Lilit Jávor Pállal, 
Kabos Gyulát Gombaszögi Ellával, Dénes Györgyöt, Peti Sándort, 
végül Latabár Kálmánt, aki fmost luipta első filmszerepét és azt 
hiszem, hogy rendkívül mulattató lesz. 

A »Fizessen nagysád« tehát sztárfilm és sok muzsikával fű-
szerezett bohózat. Ennyit ^mindenesetre bátran megállapíthatok; 
róla most, amikor <a filmet — egyedül, a házivetítőben — végig-
néztem. 

Ami pedig a sikert illeti, erre csak azt felelhetem, hogy az 
apának a saját gyermeke tetszik a legjobban. Es filmjével szem-
ben a rendező 'is apa ... 

Korda Sándor munkatársai csinálták a legújabb magyar filmet. Jobbra: 
Ráthonyí Akos, a »Fizessen nagysád« rendezője, balra Keményffy Tamás, 
a film operatörje. Középen Korda ül. A {elvétel az egyik párizsi stúdióban 

készült 



M alrgarst Sulfa van és 
Henry Fonda, az 1. 
ég 3. számú fér], a  
»Nászút a hóban« cí-

mű (filmben 
(Foto Paramount) 

Mwtqexet SjuUaacut négy, f e n j e é& hét fiáza&óáya 

Sokam azt hiszik, hogy Margaret Sul-
lavan négyszer ment férjhez; sőt talán 
ő maga is azt hiszi. Soikíak szerint aaooi-
ban csak két házasságot kötött. Ez pedig 
igazán nem sok, különösen, ha az ember 
tekintetbe veszi, hogy Salamoninak há-
romszáz felesége volt. (Igaz, hogy egyik 
sem Hollywoodból.) 

A dolog í g y áll, hogy Margaret Sul-
lavan először is feleségül ment Henry 
Fondához, a színészhez. Aaután elvált 
Fondátóil és hozzáment WlUiaim Wyler-
hez, a rendezőhöz. (El is jött vele Buda-
pestre.) Majd elváJt Wylertől és újra 
összeházasodott Henry vei. ( »Nászút a hó-
bawi című filmjük felvételei alatt.) 

Már most azt kérdezem: ki volt Mar-

garet Sullavan első férje? Nyilván 
Henry Fonda. 

Ka a férje mostí Henry Fondai 
EB tehát csak. egy házasságnak sziámit. 
Helyesebben : kettőnek'. Mert az össze-

állítás kicsit pontatlan. Margaret ngyain-
is az új film felvételeinek befejezése 
után ismét elvált Henry Fondától és 
hozzáment Hollywood egyik pénzembe-
réihez. 

Ezt sziámíthatjuk — kis jóakarattal — 
második házasságának. 

Ami pedig új férje vagyonát illeti: 
©zen sem kell csodálkozni. A színész és 
rendező után azért jött a milliomos, 
hogy legyen, aki a válásoklat finanszí-
rozza. 
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SONJA HE NIE 
a hollywoodi müjágen_ 

Sonja Hennie, a több-
szörös olimpiai műkorcso-
lyázó bajnoknő pontot tett 
sportkarrierjének végére, 
de ez a pont elég kövér 
volt: mint bajnok-kollegái, 

Johnny Weissmüller és Buster Crabbe, fölcsapott 
hollywoodi sztárnak. Persze, egészen más műfajban 
tudtalk neki foglalkozást adni, mint a két úszó-
fenoménnate, mert Sonja metierje a legalkalmatlanabb 
arra, hogy trópusi dzsungel-filmeket csináljanak 
vele. Az ő eleme a jég és minthogy Hollywood kli-
miája lehetetlenné -teszi, hogy természetes jégen gya-
korolja művészetét, óriási költségen műjégpályát 
rendeztek be neki. A szerepe is eszerint alakult, van 

(Fotí Twentieth Century-Fox) ß g y a a f f y jégpevüje, bár a szakértők szerint a bájos 
svéd leány, aki sportkarrierje alatt alaposan megszokta a nyilvános szereplést, 
színésznőnek is leigelsőrangú. Szóval ha inuszáj, nemcsak a jég hátán él meg. Ami 
azonban még érdekesebb, a szép Sonja jelenleg a legfiatalabb sztárja Hollywoodnak. 
Most töltötte be a tizennyolcadik életévét. Ezen bizonyára sokan csodálkozni fognak, 
akik a lapok sportrovataiból több mint egy évtizeidte megtanulták a jégsztár nevét, de 
tudni kell, hogy Sonja Hennie, a legfiatalabb hollywoodi híresség már hatéves ko-
rában uralkodó csillaga volt a korcsolyapályáknak. 

A tqrfiaialM 
hollywoodi stUác: 

Sonja HCMát 

So 



Willy Birgel és Hansi Knoteck 
Jobbra: Ursula Qrabley. Lenn, 
a lovasok élén: Victor Staai 

(Ufa fotók) 

..íj-; —. JfKBJ^ é 

Berlinben ágylátszBr minden .fllmgztáF 
tánccal kezdi a karrierjét. Lilian Har-
vey és Dolly Haas is táncosnő valt._ 
Willy Birgel új partnernője: Ursula 
Grabley Is tánclépésekkel ment át a 
színpadról a filmstúdióba. Most a »Sza-
badság—szerelem« című film női főszere-

pét játssza 



PESTI 
HOLLYWOOD-NAPTAR : 

A héten egy •kis szünet 
volt a magyar filmgyá-
rakban. Az öt stúdióban 
egyetlen kiseibb filnn ké-
szült, Pásztor Béla rende-
zésében. 

Elsején forgatni kezdi 
Gál Ernő és Keleti Márton 
a Torockói menyasszonyt. 

A Hunnia-filmgyárban 
Hunyady Sándor Júliusi 
éjszaka című darabjának 
/ilm változatával indul ímeg 
ú j ra a munka. Rendezője: 
Székely Is tván. A Hu-
nyiady-filmből valószínűleg 
angol verzió is készül. A 
forgatókönyvet Hunyady 
Sándor és Szathmáry Jenő 
írják. 

Márciustól karácsonyig 
alziután már a stúdiók min-
den napjla foglalt. 

FILM 
COCTAIL 

PÁGER ANTAL MINT 
M Á G N Á S MISKA 

Érdekes tervvel foglal-
kozik az UFA: meg aíkar-
ják filmesíteni a Mágnás 
Miskát, mégpedig Páger 
Antallal a címszerepben. 

Az UFA hataifmas film-
gyártó tevékenységbe kez-
dett most Budapesten. A 
héten lett készen a Vaszary 
János vígjátéka, a »Rád-
bízom a feleségem.« Most 
pedig kiét terv áll forgatás 
előtt: a Mágruis Miska és 
a Szivárvány ([Regenbo-
gen), Georg Frazer da-
rabja, amely két verzióban 
fog elkészülni. 

„CSÓKÁLLÓ RÚZS" 
Ez lesz a »Hetenkint egy-

szer« producerének követ-

kező filmje. Szerzője: Vári 
Pál. A két fősizerep Per-
cesei Zitáé és Ráday Imréé. 
A forgatókönyvet Stella 
Adorján és Vári Pál írják. 

ítutaztaU 

BudaptsttM : 
Ray Goetz, a hollywoodi 

Metro Goldwyn Mayer 
igazgatója (az elnök: Louis 
B. Mayer veje) és Bob 
Ritchie, az M. iG. M. ma-
nager«. Fiatal tehetsé-
gekért jöttek Magyaror-
szágra. Szombaton este ér-
keztek, de már vasárnap 
reggel káliéi ébresztette 
őket : a&onnal induljanak 
vissza 

így maradt el néhány 
tehetséges pesti színésznő 
filmkarrierje — a követ-
kező látogatásig. . . 
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férfi főszerep Rudolf Fo-rs-
teré. 

Wessely fiatal Bzinánö-
vendéket játszik a fiiben. 

; WALTER REISCH 
Wessely régi rendezője 

> »Sziluettek« címmel csi-
nált érdekes filmet. Uj 

j. sztárt mutat be benne. A 
jnevo: Lisi Bandi. Nagyon 
i csinos. Táncosnő. 

GLORIA S W A N S O N 
hosszú pihenés ,után idén 

rövidesen új|rta filmezni 
^fog. A »Marie Kenyon« 
^címszerepét játsslaa el. 
Természetesen Hollywood-

' i>an. 

Boris Karloff minden filmjé-
ben ú j rémségeket talál ki 
Ez a pillanatfelvétel »Mefisztó 
az Operában« című új filmje 
böl való. Irigylésre nem méltó 
partnernöje: Margaret Irving 

(Foto 20th Century Fox) 

SZŐKE SZAKÁLL 
MEGGYÓGYULT I 

Megírtuk, hogy Szőke 
Szakáll egy kisebb műtét 
miatt váratlanul hazatért 
Londonból, iáhol » M a do-
minó« címen első antgol-
nyelvű filmjét forgatta. 
(Az angol filmrendezőkkel 
úigylátszük megbarátkoizott. 
de aa angol sebészekkcl 
szentben óvatosabb volt.) 

Most örömhírt közöl a 
szanatórium: Szőke Sza-
káll meggyógyult és -rövi-
desen folytathatja a fil-
me*2ést. 

„AZ EGÉSZ N A G Y 
O S T O B A S Á G O K !" 

Ezt a furcsa címet kapta 
Paula Wessely új filmje. A 
legöregebb filmrendező 
Carl Fröhlich rendezi. A 

ILYEN A TÉLI SPORT A 
FILMSTÚDIÓKBAN ! 

Anna Lee, London egyik leg-
frissebb felfedezettje 

(Foto Gaumont British) 



WotavL g u l y á i t p t y 

J>vU: /fivtyn. ^tvihik 

— Nézzen* ná erre a 
tenoristára: tizennyolc 
kilót fogyott. Minden 
ruháját át kell csinál-
tatnia, — mondja Forró. 
;ikit úgylátszik, bizser-
get, ihogy súlyát latba 
vetettem. 

Kevés jó lélek köt ki mostanában 
New York felé. Vízum csak ahhoz 
elég, hogy taxiba ülhessünk s be-
inasirozhassunk az »új haza« vilá-
gába. Másfaj ta vízum kell ahhoz, 
hogy a boldogulás par t já ra lép-
hessen valaki, vagy éppen csak be-
kukkanthasson a »karrier« elkábító 
mennyországába. Hall ja az ember 

Forró László baritonista, mintha 
sokszor, ez is megjött, az is megjött. 
Jönnek s eltűnnek a forgatagban, 
ajándéknak jött volna ide. Másról 
is tud beszélni, nemcsak operáról, 
sikerekről. Nagydarab ember, igazi 
opera-hős. Arca gyerek maradt, 
haja is csak most kezd nőni. Ame-
rika nem fog nagy károkat okozni 
benne, olyan becsületes. 

Kérdezgetem, szemérmesen be-
szól magáról. 

— Talán tenórihoz nem 
kell test, tenór az vala-
mi, ami vékonyabb, — 
mondom. 

— Negyven operaszerepet tudok, 
— mondja. 

— Attól olyan tömör Forró úr? — 
évődöm. 

— Nem kérem, szeretem a ma-
gyar ételeket, tetszik tudni. És ez a 
hangláda kell is az énekléshez. 

Nem mondom el neki, hogy a 
nyáron lefogytam néhány kilót, azt 
mondaná, hangomhoz még fogyhat-
nék. 

Beszélgetünk Forróval. Békebeli 
varázsa van annak, ahogy az opera 
mestereiért lelkesedik. 

— ök voltak a nagyok, mi csak el-
esicseregjük, amit ők írtak, — ha 
tudjuk. 

— Kicsi korában is énekelt már, 
úgy-e? Ha volt. kicsi valaha. Büsz-
ke, férfias hangján elneveti magát-

— Gábor József, aki 
első énökmesterem vo.lt 
Pesten, arra biztatott, 
hogy sokat egyem. Mi-
lánói mesterem, Mario 
San Marco azt mondta, 
bari torn-hanghotz test 
kell. Hált az van. Azért, 
kérem szépen, egyebe-
ket i.s tanultam tőlük. 
.Szergej Abranovics, 
híres osztrák operetta-
tenór ül velünk. Együtt 
jöttek át Londoniból. 
Két éneklési, akii meg-
fér egy kottapapiro-
son. Szergej nem tud 
magyarul, de figyel 
ránk. 
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— Szergej hangja épp olyan jó 
maradt; vigasztal Forró, — de nem 
lehet kibírni, hogy folyton evésről 
beszél, mióta lefogyott. 

Német tudásomat iskolában fe-
lejtettem, így Forró fordítja le 
Szergejnek, ami Szergejé. 

— Ez igaz, — énekli Szergej — én 
beszélek az evésről, de ő eszik. 

Mint vitaelnök, éhesen kérdezős-
ködöm, merre mindenfelé járkált 
Forró. 

— Fiatalon kerültem Németor-
szágba, ahol végigjátszottam a vi-
déki operaszínpadokat. Tessék el-
hinni, német operát csak Németor-
szágban lehet megtanulni. 

Biztatom, hogy elhiszem. 
— Berlinben Reinhardt színházá-

ban, a Kurfürsten dämm Theater-
ben, Kurt Weil Mahagonny-jának 
főszerepét kreáltam. Azután két 
esztendőt töltöttem Londonban. Stutt-
gartban, Kölnben, Frankfurtban és 
Londonban is rádiókoncerteket ren-
deztem, mégpedig magyar dalokkal, 
amiknek nagy sikerük 
volt. 

Elmondja, Fo|nró, 
hogy amikor ideérke-
zett, Roth Feri, magyar 
kvartettvezér felvitte 
Gyenge Anniálhoz, ma-
gyar operahírességhez, 
vendégségbe. Ott talál-
kozott a magyar Râ-
pée Ernővel, a Music-
Hall karmesterével és 
zenei hatalmasával. 
Kérték, hogy énekel-
jen, hát énejkelt. Râ-
pée, akii igazán el van 
kényeztetve jó han-
gokkal, magához hi-
vatta másnap és kiosz-
totta rá Walkür Wo-
tan szerepét, amit a 
Musi'C-Hiall rádióóráján 
énekel két vasárnapon. 

Hát ez igazán szép 
kezdet. Egyszerre mil-
liók fogják megismerni 
a nevét. 

Mialatt Forró el-
molndja ezt. a történe-
tet, Szergej' valami 
amerikai gulyásfélével 
szolgálta ki magát az 

önkiszolgáló kávéházban, ahol üldö-
géltünk. 

— Rossz gulyás, olyan rossz, hogy 
Szergej lefogy tőle, — méltatlanko-
dik Forró. Én százszor jobb gulyást 
csinálok. 

— Nézze, Forró, holnap kimenős 
a szolgálónk. Jöjjön el hozzánk, főz-
zön egy kis gulyást. Így maga is 
jóllakliatik és Szergej is megmarad-
hat. 

Forró rendes, ebédcsináló időben 
megjelent. Kicsi csomagokban gu-
lyáshoz való titkokat hozott. Átöl-
tözik szolgálónak, tesz-vesz. 

Nemsokára felmelegedik a konyha 
s hallom, hogy szakácsom Wotant 
énekeli. 

Befordultam a konyhára s leraj-
zoltam Wotant, amint gulyást főz. 

— Tessék sok hajat rajzolni, hát-
ha édesanyám meglátja ezt Pesten! 

Rossz szívem nem engedte, hogy 
még több hajat rajzoljak. 

Forró László, mint a »Bolygó hollandi« 
(Foto LenlTs) 



StaracB-t, a fasiszta párt ve-
zetőjét, Mussolini helyettesét 
Eszenyi Zsuzsánna üdvözli 
Cortina d'Ampezzoba érkezé-

sekor 

S Z b R K E S Z T I { 

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

hogy csilingelnek-e már u hóvirá-
gok a budai hegyekben s igaz-e, 
hogy mához négy hétre már húsvéti 
harangszó szállong a mezők felett, 
— vagyis vége a csúnya télnek és 
végre, végre ránk köszönt a gyö-
nyörű tavasz? 

— Minden szórói-szóra így van 
és már abból is megállapítható, 
hogy némi kihagyások mutatkoz-
nak a társasélet sodrában, a gaval-
lérok már nem bújnak minden ál-

E N D P Ö O Y B Ê L A 

dott este frakkba és a hölgyek is 
hozzájutnak ahhoz, hogy a délelőtt-
jeiket ne az éjszakai mulatozást kö-
vető alvással töltsék, hanem tavaszi 
komissziózással, amiből viszont az 
következik, hogy immár teljes pom-
pájában nyiladozik a korzó a Bel-
városban. 

— Szóval a daliás és fiatal 
március áll a küszöbön s nemsokára 
már puffognak a labdák a margit-
szigeti tenniszpályákon, a sí-talpak 
lomtárba kerülnek és helyettük a 
karcsú skiffek bújnak elő a csónak-
házakból. Addig is azonban nézzünk 

körül a napfényes vi-
lágban: mi újságé 

— Hát elsősorban is 
az, hogy két ifjú ameri-
kai hölgy állított be a 
napokban az iparművé-
szeti iskolába azzal az 
óhajjal, hogy meg akar-
ják tanulni a magyar 
varrottasok készítését. 
A két amerikai miss 
szorgalmasan tanul s 
egyik budapesti barát-
juknak elárulták, hogy 
odakünn nagy a kelen-
dősége a magyar kézi-
munkának, csak az a, 
baj, hogy mikor Ame-
rika — mondjuk — kék 
színben rendel varrot-
tast — mondjuk — egy 
vagonnal, akkor — fél 
vágón pirosat szállíta-
nak le neki. A két ifjú 
hölgy azt tervezi, hogy 
itt megtanulják a ma-
gyar kézimunka titkait, 
aztán kellő anyagokkal 
és mintákkal felszerelve 
hazamennek és otthon, 



helyben fogják készíteni 
amerikai gyorsasággal 
és pontossággal a ma-
gyar varrottasokat és 
bíznak benne, hogy 
minden igényt ki tud 
nak majd elégíteni, 
amennyiben természete-
sen azt, amit itt tanul-
tak, otthon továbbad-
ják a társnőiknek. 

— Nem lenne oko 
sabb, ha ittfognánk ti 
misseket, hogy szervez-
zék meg nálunk a var-
rottasok előállítási 
rendjét. 

— A két amerikai 
lány nem ismerkedik 
senkivel, szünet nélkül 
tanulnak és dolgoznak, 
úgylátszik nagy lehető-
ségeket látnak a varrot-
tas-ügyben. 

— Példát vehetnénk 
róluk. És mondd, an-
gyalom, netán a missek 
egyike alkotta azt a1 

tündéri matyó-ruhát, ami az egyik 
hölgyön díszelgett az Adler-Rácz 
Jenönénél lezajlott »mamák bál-
ján.,« 

— Nem, nem, ehhez a gyönyörű 
ruhához semmi közük nem volt a 
misseknek. Ellenben roppant kea-
ves és mulatságos volt ez a mult-
heti mamák bálja, amelyet akár 
szülők lázadásának is lehetne mi-
nősíteni, amennyiben a mamák far-
sang végén összeültek s megállapí-
tották, hogy eddig a kislányok mu-
latták, ideje hát, hogy nekik is fel-
virradjon már egyszer. Ezt aztán 
úgy oldották meg, hogy az Adler-
Rácz Jenőnél rendezett multheti 
»tète-estélyen« igazi farsangi jó-
kedvvel várták meg a virradatot, 
amiben különben nem is feszélyezte 
őket semmi, miután a lányaikat 
nem vitték magukkal. Igen, a lányok 
otthon maradtak és csak a mamák 
mulattak ezúttal, ami rendkívül 

Rácz Lia és Sári utoljára táncollak végig az idei iarsangol, 
mim bálkirálynök, mert mind a kelten menyasszony]elöltek 

(foto AnKelo) 

rájuk is fért a hosszú farsangi éj-
szakák után, mikor is a lányaik 
mulattak, ők pedig — bármennyire 
is szerették volna — nem marad-
hattak otthon, mert hát gardírozni 
még ma is illik nagy bálon, bár le-
het, hogy jövőre ez is kimegy a di-
vatból. Még csak annyit befejezé-
sül, hogy a marnák bálján a legcso-
dálatosabb jelmezek s a legötlete-
sebb fejdíszek vonultak fel s a pa-
pák, valamint az apa-korban lévő 
agglegény-gavallérok alig győzték 
bókkal a szép asszonyok seregét. 

— Mi újság az estélyek frontjánf 
— Február 17-én hagytuk abba a 

krónikát, ezen az estén Véghely 
Dezsőéknél volt vacsora, 18-án i f j . 
Wahlkampf Henriknél, 20-án Deb-
reczeny Sándoréknál nagyestély és 
Várady Arvédnénál ugyancsak es-
tély táncversennyel és hajnalig 
tartó fennmaradással.' Huszadikán 
tartották meg a Kék Duna Bált, 
amely azonban bizony egy kissé le-



késett a farsangi műsorról, 21-én 
pedig Istvánffy Sándoréknál volt 
estély Klári és Márta leányuk tisz-
teletére. 

— És mit hoz a jövő? 
— Egyelőre annyi az elkövetke-

zendő műsor, hogy február 26-án 
Ráez Vilmos ad nagyestélyt a kis-
lányai mulatságára, 27-én pedig 
Vértessy Sándoréknál lesz koktél-
parti, Radanovich Gyuláéknál va-
csora, Bubala Györgyéknél és Si-
mon Eleméréknél estély s Rapoch 
Jenőéknél ugyancsák estély Kis-
péczy Zsuzsa tiszteletére. Szóval 
nem kell félnünk a hamvazószerdái 
hangulat megerősödésétől, hála a 
gondviselésnek, bőséggel van mész 
jókedv a sifonérban. 

— Valamit a hymen-frontról! 
— Várady János, a budapesti 

»Kurkommissió« fiatal tisztviselője, 
aki mellesleg a legtöbb idegen nyel-
vet beszélő munkaerő a fővárosban, 

Kun Sándornó a Tátrában 

Schneck Anci, a kárpátaljai Pliskán rende-
zett hölgy sí-verseny győztese 

(Foto Ijuchvid) 

a mult héten vezette oltárhoz Seele 
Caritas Bethge Miradoist, aki olasz 
nő és Capri szigete társaságának 
dédelgetett kedvence. A végtelenül 
kedves ifjú olasz hölgy öt nyelven 
beszél, már magyarul is tud egy ke-
veset. A legújabb magyar szó, amit 
már itt nálunk tanult meg, az vott, 
hogy »havazik«, amennyiben a nap-
fényes délvidék szülötte most látott 
életében először havat Magyaror-
szágon. 

— No most engedd meg, hogy én 
mondjak pár meghatott szót Palla-
vicini Alfonz grófról, aki fiatalon 
húnyt el a mult héten Bécsben » 
aki legutóbb a berni magyar követ-
ségen, előbb a londonin rengeteg 
szolgálatot tett a, magyar ügynek. 
Az elhúnyt gróf hallatlanul nép-
szerű volt magyar mágnás-körök-
ben és egyik legjobb barátja volt a 
spanyol ex-királynak. Fiatal ame-
rikai születésű feleségét még alig 
egy éve vette el, a kedves és gyön-
géd asszony mélységrs szeretettei 
ragyogta körül utolsó hónapjait. 



belényesi Várady János és Seele Caritas 
Bethge Miradois házasságot kötöttek 

(Foto Halmi) 

— Riviérái híradó? 
— A francia Riviera kevésbbé, de 

az olasz zsúfolt magyarokkal, San 
Remóban hetekig nem lehet szobát 
kapni s a rulett-asztalok körül több-
ször előfordul, hogy a krupié ma-
gyarul jelenti a nemzetközi igéket: 
»Mindenki tett, nincs tovább!«. 
Azonkívül húsvét is küszöbön van 
s így nem is kell felsorolni a ta-
vaszi utasokat, mert ősi magyar 
szokás szerint húsvétkor mindenki 
elutazik Budapestről. 

— Kérünk jó híreket a beteg-
frontról! 

— Wlassics Gyula báró, aki már 
régóta betegeskedik, jobban van a 
rövidesen gyógyultan hagyja el a 
szanatóriumot Bethlen András grór 
is, aki a betegségével folytatott ke-
mény küzdelemben végül is győz-
tes maradt. Teleki Sándor grófné is 
lábadozik, viszont többhónapi be-
tegeskedés után e héten tért vissza 
a szobi Luczenbacher-kúriába Lu-
czenbacher Raoulné, aki rövidesen 
Londonba utazik a koronázási ün 
nepségek idejére. 

•••• No még valami apróságot. 
— Március elején érdekes előadási-

tart Budapesten tizenhárom vendég-
látó maharadzsáról Schalek Alice, 
a híres világutazó nő, az elmúlt hé-
ten pedig nagy sikere volt herceg 
Sulkovszky Viktorné érdekes elő-
adásának Ázsiáról. A hercegné az-
óta már előadó körútra is ajánlatot 
kapott, akkora feltűnést keltett si-
kere illetékes körökben. 

— Valami angyali kis mendemon-
dát kérünk örömteljes befejezésül! 

— A bank-előkelőségnél nagy va-
csora volt s az előkelő vendégsereg 
tiszteletére a csodálatosan szép és 
ritkaságszámba menő porcellán-
készlettel terítettek. Nagy volt az 
izgalom, a személyzet, mialatt az 
abroszt ráhúzták az ebédlőasztalra, 
a porcellánszerviszt egy kis külön 

asztalkára helyezte el s bizony a 
nagy sürgés-forgás közepette egy-
szerre csak az asztalka megbillent, 
felborult s a csodálatos szervisz pit-
lanatok múlva apró cserépdara-
bokra törve pihent a padlón. A ház 
ura természetesen, azonnal szigorú 
vizsgálatot indított, de a tettest nem 
lehetett megállapítani, miután két 
szobalány és egy inas serénykedett 
az ebédlőben, szóval nagy volt a 
tolongás. A bank-előkelőség erre 
salamoni ítéletet hozott, háza sze-
mélyzetének számláját egytételben 
megterhelte nyolcszáz pengővel es 
minden hónap elsején egy bizonyos 
összeget levon a személyzet min-
den tagjának fizetéséből, még a 
szakácsnőjéből is, aki a katasztrófa 
pillanatában nem is az ebédlőben 
tartózkodott, hanem a konyhában. 
A kár így rövidesen megtérül, de a 
szakácsnő távozik, — adieu! 



A SZÍNHÁZI ELET TELEVÍZIÓJA 

Buenos-Aires-! iLyra Dalkör 35 l a g ú dalárdája nagy sikerrel' nxlott elö m a g y a r dalokat a 
Radio Municipal de Buenos-Airesben. 

Alsd sor. (Középen) Berger J ános (elnök), Ecsedy Sándor (karnagy) , Szliacsáh József , Musik 
István, J ä g e r József, Zamaróczy Lajos, Fehér Sándor, Lakner Sándor, G-uelminó József, Deák 
József. A-llnajk : Brenner Henrik , Forbi írger Róbert. Bá l in t András, Musik József, Kollár J á n o s 
Czénik Gyula, Jur is i ty Ferenc, Szentjobby László, Topái Imre, Condor Pál , Orbán Vencel, Bozi 
Mihijriir STnnAri Béla. Szász Sándor, Te ichmann Ferenc, Magocs Péter , Gá l fy Ede, Arpáí 

' ' " - Val-oo .Tánnq 

Az »Asszonyok t anácsadó jáé t , Huszka Jenöné Arányi Máriát ötszázadszor hal l ja kedden a rádió 
közönsége. A félezredik jubileumot azzal ünnepelte meg Arányi Mária, hogy válogatott üzeneteit 
könyvben is megjelentet te »A boldogság iskolája« címen. A sokoldalú elöadónö festőnek is 
nagyon tehetséges. Mint volt Glatz Oszkár-tanítvány, szabadidejének egy részét a műteremben 
tölti, vagy a kisf iával , i f jú Huszka Jenövei , ak i ha téves létére már ha l lás u tán lekot tázza a 

hármas hangza toka t 

/ >iiwthu IfíiJI.rKA, 
, A ,.....,„;l,„ ... , , „ 

HANGVERSENYÉT 

F a r a g ó Ibolya nagy sikerrel adta elö Mozart 
D-moll koncert jét . A művésznő mint csoda 
gyerek tűnt föl. Hatéves korában Orosz-
országban turnézott, hétéves ikorában Jascha 
Heifelz-el lépett föl a Városi Színházban. 
Tava ly a Liszt-ösztöndíjjal tüntették ki, 
u g y a n a k k o r a Liszt-film m a g y a r és német t 

verziójában a zenei betanítást vezette 

Madarassy Erzsébet mint füt tymüvésznő ara-
tott s iker t a rádióban. Van civ.l e l fogla l tsága 
is : a fé r je építési i rodá jában dolgozik. Egyéb-
ként szenvedélyes túrisfea. Ha el tud szaba-
dulni Pestről, Svá jc és Ausztria hegyei között 

versenyt fütyül' a madarakka l 



SPORT 
Szerkeszti : 

PATAK Y KÁROLY 

11 Körűstül a 
Kezdetben csak a fut-

ballkórusban kapott he-
lyet a Phöbus Sport 
Egyesület futballcsapa-
ta: a II. osztályban ját-
szott. Itt egyszerre ki-
tűnt és »beugrott« az 
I. osztályba, illetve a 
Nemzeti Ligába- Most 
már komoly »művészek« 
között szerepelt. Először 
statisztált, azután min-
dig nagyobb szerepet 
kapott. Tavaly a Phö-
bus a bajnokság ne-
gyedik 'helyén végzett 
ós résztvett a középeuró-
pai kupameccseken. Az 
idén a Phöbus is kifor-
rott művészi együttes 
lett. Annak ellenére, 
'hogy a »társulat« bős-
szerelmese, Solti beteg, 
egymásután aratta a 
legnagyobb sikereket. 
Vasárnap a második 
helyen lévő Plhöbus le-
győzte a. Ferencvárost. 
A. meccs végén lovag 
Ullmann Andor dr., a 
Phöbus elnöke kijelen-
tette: »Ezentúl pedig a 
Phöbus főszerepet, alkar 
játszani«. 

* 
Pedig rosszul kezdő- Turay II. »belépője« Kutasiba. Háttérben Tátrai 

N 61 

Behunyja a szemét a Phöbus védelem, Wéber és Fekete — 

mégsem tud gólt lőni a Fradi 



Hungária támad Budafok 
bánja 

dött a Phöfoutsnak: A 
Ferencváros az első 
részben jobban állta a 
sarat, (mint a Phöbus. 
Es jöttek a szép Fradi-
(ámadások. Toldi és Sa-
rast gólja után már 
(mindenki elparentálta a 
Phöbust. Félidőben csak 
arról beszéltek, hogy 4 
vagy öt góllal győz-e a 
Ferencváros. . . Hatezer 
ember köziül csak két 
ember volt, aki kételke-
dett ebben. Az egyik 
Fazekas Dezső dr., az 
FTC alelnöke, aki meg-

Titkos rohan a labdával 
Kapta a nyomában 

ü J^h-caá rdAaLlá imol a Budafoki kaou el öt, 



Botrány a Budiaii—Nemzeni meccsen. Játékosok veszik körül a játékvezetőt 

ijedt a 2:0-tól. Azt mon-
dotta, hogy a Ferencvá-
ros annakidején 2:0-ra 
vezetett a Hungária, 
majd az Újpest el-
len s végül mégis ki-
kapott. Nyiltan han-
goiztatta, hogy most 
még fél. Csak 3:0-nál 
fog megnyugodni. A 
másik az optimista Bar-
na Sándor volt, a Phö-
bus ügyvezetője, aki a , 
sáros pályától fáradt és 
a két góltól csüggedt 
játékosokba lelket vert. 1 

Helyes taktikára, harc-
ra biztatta őket. Szinte ( 
könyörögve mondotta 1 

Turaynak és Szikárnak: 

csak egy gólt lőjete k 
akkor jön a többi . . . 

Jogos volt Fazekas dr. 
félelme. . . 

Barna Sándornak lett 
igaza . . . 

A Plhöbus kiharcolta a 
győzelmet. Kutasi be-
szedte a »potya« gólo-
kat, Korányi »behódolt« 
Szikárnak és a csatársor 
féltette Csikós kapus 
szép piros dresszét a 
•sártól. Nem adtak ne-
héz munkát a második 

Müller szép gólja! 
(Pálházy fotók) 

VWMH^̂ ESBSBHH^B MPBhhBMBIÎ kxmímHÍHHHMHI 
Faragó Lajos lecsillapítja a háborgó kedélyeket 

Cseh, óh Cseh! Nem tudja kapuba lőni a labdát 



Knoolc-outI Oláh (BTK) leütötte Németet (FTC) 

MAndi és Petró csatája 

Szigeti támadja Erdőst 
Wni-viih (laiUnn amatörf elvételei a bokszbajnokságról) 

Garam Jenő dr. tanügyi tanácsos a Sport-
csarnok bizottság külföldi tanuhnány útjának 

vezetője 

félidőben. A Fradi hibája, a Phö-
bus szerencséje. A Ferencváros és 
a Phöbus közötti »sorsjegy«-kérdés 
most tisztázva van: tavaly a Fe-
rencvárost, az idén a Phöbust segí-
tette győzelemhez a szerencse. Min-
den hiábavaló azonban, ha a Phö-
bus játékosai nem küzdenek szív-
vel, léleíkikel, odaadással. 

• 
^ Természetesen a riválisok ilyen-
™ kor örülnek. A Phöbusnák gratulált 
- az Újpest és ia Hungária is. ö k csak 

azt látják, (hogy kikapott a Ferencvá-
~ ros! De mi lesz akkor, ha az Üj-

pest—Phöbus és a Hungária—Phö-
bus-meccs után a Ferencváros jut 
gratulációhoz? 

Ez talán annyit fog jelenteni, 
g hogy tényleg főszerepet kapott a 

Phöbus . . . 

Meisl Hugó, az elhunyt osztrák futballvozér. 
Középen kalapban 



SZÉP AZ ELET 
A Ssép a y. «őf<H pályázat 

e heti iiyertc.sc: dr. Kocsis Ele-
mér (Miskolc) »Nyilt pá'lyuihi« 
eimti fölvételével. Tizpengös 
vásárlási utalványt kap ;i Szín-
házi fclet Holtjába. A többiek 
diszok-'eveJet nyortek. A »Szép 
nz élet« kenetében lezajlott 
»Svábhegy-Já n o.s h eg y i>/i I y áa>at  
döntése megtörtént. Az olsó 
dijat, a Svábhegyi Szanató-
riumban való egyheti dijtalan 
üdülést Hätzer Gabi nyerte 
(Budapest, Lajos-u. 152). A 
második dijat (négynapi üdü-
lő« t a Svábhegyi Szanatórium-
ban) Hätzer H. érdemelte ki, 
(valószínűleg testvére, vagy 
legközelebbi hozzátartozója az 
elsödijasnak, mert cím ugyan-
az), a harmadik díj nyertese 
Bruck István, Budapest, Li-
liom-utca 8., aki kétnapos dij-
talan üdülésre szerzett jogot a 
Svábhegyi Szanatóriumban. 

Kérjük a nyerteseket, hogv a 
dijakat igazoló levelek átvéte-
le miatt jelentkezzenek a szer-
kes«t őségben. 

Dr. Kocsds Elemér: Nyilt pályán 

Steindler Oszkár: Sport 
Gerlachfalvi csúcs alatt Dr. Gyurócsik E. Lajos né: Alpesekben 

Woll Sándor: Havas lépcső Reinprecht László: Tél a kertünkben 



A Vígszínház egyik legemlékezetesebb likere volt Harsány! Zsoltnak 
Mikszáth Kálmán Nonty-regényéböl Irt színdarabja, amelyet Gaál Franciska 
ét Rajnay Gábor káttzáxazor Játszóitok egymásután. A »Noszty fiú esetéből« 
moet magyar Mm IMI , Jávor Pállal a címszerepben. A film forgatókönyvét 
i s Harsányt Zsolt irta. A héten készül el vele. Itt közöljük egyik legszebb 
jelenetét. 

26, (Feri szerelmes arccal behunyja 
i szemét, mikor Mari kezét meg-
•rinti. Húzza maga után. Hosszú 
élvétel követi őket, amint áttolon-
rnnak a tömegen, mindenféle sát-
ak, lacikonyhák között és kijut-, 
iak a szabad térre. A téren ameri-
kai hinta és körhinta, fülsiketítő 
'erkliszó, nagy tömeg. Feri csak 
úzza maga után a lányt, kézen-
ogva. Végre átjutnak a téren, a 

'imeg ritkul. Kertek következnek.) 
Mari: Hova megyünk? 
Feri: Keresünk egy csendesebb 

lelyet, ahol nem siketül meg az 
imber. 
Viszi tovább, most már kiértek a 
aluból, dombos» fás, kertes rész 
•övetkezík, alig 1—2 ember- Végre 
gy gyepes, idillikus domboldalon, 
•,erekes kútnál Feri megáll. Mari 
s megáll, lesütött szemmel. Feri 
ryönyörködve nézi. Szünet. Utána 

megszólal.) 
Feri: Csak azt szeretném tudni, 

logy milyen szeme van. Vagy 
itok? 
Mari (hirtelen ránéz): Nem titok, 

lyén, (Megint a földre néz.) most 
nár tudja. 

Feri: Csillag. Két ragyogó csil-
ag. Ejnye, ne nézze már folyton a 
öldet, azt hiszem, hogy keres vala-
nit. 
Mari: Hátha keresek is. 
Feri: Akkor keressük együtt, 

íem a szívót vesztette el? 
Mari: Nem. Az megvan. Biztos 

lelyen. 
Feri: De nagyon henceg valaki, 

aár meg kell néznem jobban. 
Mari hirtelen feléje fordul, rávi-

csorítja a fógát.) 
Feri: Tessék? 
Mari: Ügy mustrál, mint a lovat. 

Jondoltam meg akar ja nézni a fo-
gamat is. 

Feri: Azt nem nehéz meglátni, 
isak meg kell nevettetni. 

Mari: Már megnevettetett. 
Feri: Ént Mivel? 

Mari: Alig látott pár perce, már 
a szívemről kezdett beszélni. Még 
a bajszát is pederhette hozzá. Uram 
Isten, hogy egy férfi milyen nevet-
séges tud lenni. 

Feri: Hallja, kis boszorkány, en-
gem ne nevessen ki, mert ba j lesz. 

Mari: Ja j , de félek, még megver. 
Kérem szepen, ne tessék hara-

?udni, szánom-bánom bűnömet és 
isztelt bajszától is bocsánatot ké-

rek. 
Feri: Megbocsátunk. En is, a ba-

jusz is. Hogy hívják magát, kis-
lányt 

Mari: Ügy, hogy csengetnek. Szo-
balány vagyok. 

Feri: De neve csak van! 
Mari: Mari. 

(Letelepszenek a gyepre.) 
Feri: És hol szolgál? 
Mari: I t t mindjárt , Hogyhívjá-

kékkal szemközt, Nemtudoméknál-
Feri: És idevalósi! 
Mari: Nem. Messzire. 
Feri: Akkor földiek vagyunk, 

nagyszerű. 
Mari: Hát, magát, hogy hívják, 

földi? És mi a mestersége? 
Feri: Találja ki. 
Mari: Iparos. 
Feri: De milyen iparos? 
Mari: A bajuszáról ítélve bor-

bély. 
Feri: Ejnye, de sok baja van a 

bajuszommal. Nem vagyok borbély. 
Mari: Nem is suszter, mert akkor 

nem volna ilyen jó csizmája. 
Feri: Ünneplő. Felvettem, mert 

megálmodtam, hogy találkozom 
magával. 

Mari: Megvan. Aki ilyen édese-
ket mond, az osak cukrász lehet. 

Feri: Az sem. Majd megmondom. 
Én csinálom darabszámra a nem-
tudoinnmasinával a hoigyhívjákot. 

Mari (nevet): No, mi aztán jól 
összetalálkoztunk. 

Feri: Most már játsszunk vala-
mit. 

Mari: Mit? 



Feri: Játsszunk vereis pecsenyét. 
Mari: Jó, előbb én tartok. 

(Játszanak. Nevetnek. Egyszerre 
csak Mari megfogja a Feri kezét 
és közelebbről megnézi. Mari arca 

komoly lesz• Ránéz.) 
Mari; Nem iparos. Micsoda 

maga? 
Feri: Lovászféle, Játsszunk to-

vább. 
(231. Tovább játszanak. Most Feri 
fogja meg a Mari kezét és figyelme-

sen nézi.) 
Feri: Nem szobalány. Ez a kéz 

nem mosogatott soha. 
Mari: Belső lány vagyok. Na-* 

gyobb gazdag háznál szolgálok. Na, 
játsszunk tovább. 

(Mari kap egyet a kezére.) 
Mari: Jaaa j , de kemény keze van, 

ördög vigye a dolgát. 
Feri: Az hát, nem is olyan hit-

ványság, mint a magáé. 
Mari: Az enyém? Adja csak ide 

a mancsát, majd megszorítom. Nem 
f á j l 

Feri (nevet): Rettenetesen. Majd 
elájulok, úgy fáj . 

Mari: Vigye innen. Olyan keze 
van, mint a kő. Biztosan parádés 
kocsis, csak kiöltözött és most adja 
a bankot. 

Feri: Szobalányhoz kocsis passzol. 
Mari: Csakhogy az én apám nem 

adna ám kocsishoz, mert iparos em-
ber. Pék, ha éppen tudni akarja . A 
maga apja micsoda? 

Feri: Gazdálkodtunk, de a föld el-
szaladt a lábunk alól. 

Mari: Nem mondja meg a nevét? 
Feri: Feri. 
Mari: De milyen Feri? 
Feri: Furcsa nevem van. Puliszka 

Feri. (Nevetnek.) 
Mari: J a j , egy pillangó! Ott a 

pár ja is, jaj, de kedvesek. 
(Feri hirtelen lekapja a kalapját, 
rácsap a két lepkére, azok elillan-

nák.) 
Mari: Majd leütötte őket, jaj, de 

rossz ember. De legalább a kalapjá-
nak kijött a bélése. Micsoda? Lon-
doni kalap? 

Feri: Persze. A gazdám nekem 
szokta adni a viseleté» holmiját. Én 
magam nem szeretek költeni. Bé-
gebben mulatós ember voltam. De 
most már megjött az eszem. 

Mari: Mire spórol? 
Feri: Szeretnék megházasodni, ha 

arravalót találok. 

G AAL FRANCISKA 
a »Noazty-fiú. víjfurinházl Tóth Marija 

(Foto Ansa!«) 

Mari: Az nem olyan könnyű. Arra-
valót találni. 

Feri: Maga is úgy van vele? 
Mari: Szegény lánynak meg éppen 

nehéz. Furcsa, hogy összetalálkoz-
tunk, két szegény ember. Mondja, 
mit kivánna maga, ha szabad volna 
valamit kívánni? 

Feri: Előbb maga mondja. 
Mari: É n . . . egy kis boldogságot. 
Feri: Persze. Én is azt kívánnám. 

De ahhoz előbb szeretni kell vala-
kit. 

Mari: Tudom. 
Feri: És nem szeret senkit se? 

(Mari a fejét rázza, aztán feláll. 
Más hangon szólal meg, mert a 

téma kezd neki kényes lenni.) 
Mari: Most menjünk vissza a bú-

csúba. Szeretném megtalálni a kis-
asszonyomat. 

Feri: Jó! Talán tánc is lesz és for-
dulunk egyet, jó? 

(Elindulnák. A felvétel követi 
őket.) 

Mari: Nem bánom! 
Feri: Mondja, nem is tetszik senki 

magának? 
Mari: Nem. (Szünet. Halkan, föld-

re sütött szemmel.) De igen. 
(237. Feri oldalról boldogan ránéz.) 



» 

Ugyanaz nőben 
Hogyan hódítja meg az amerikai férfi 

a nőt, az európai nő a férfit 
I r ta : BÁCSKAI MAGDA 

A StsLnMtai Életben nemrég érdeke» cik-
kecske jelent meg. Címe egymagában megragadta 
minden nő figyelmét. »Hölgyeik!, vigyázat 1« — szélt 
fenyegetőn. 

Hátunkon kellemes kis borzongással kezdtük ol-
vasni a ciiüket. Bamélve, 'bogy a nők világára rásza-
badult végre az az elháríthatatlan Veszedelem, akire 
oly régen várunk. Duplasoros szmokingban, villogó 
monoklival jön, jön fe lénk. . . Hölgyek, vigyázat 1 . . . 
Ha ideér, elvesztünk valamennyien. 

• 
í gy az á lom. . . A valóság, vagyis a ci/kk tartalma 

m á s . . . Megtudtuk belőle, hogy mi európai nők épp-
oly itoevéssé forgunM veszélyben ezután, mint 
forogtunk eddig. Amerikai testvéreink! élete ásottban 
annál izgatóbb. Nincs az a kísértés, amit meg ne vil-
logtatna előttünk a sors, amivel útjukat ne állná Ed 
ós Al, Jack és John. A cikk amerikai írónője szerint 
egyes lelkiismeretlen nőcsábásaoik nerzbunda és ru-
bintkarkötő ajándékozásától se riadnák vissza, ha 
arról van szó, hogy elérjék céljukat. Más gazemberek 
Ígérnek, udvarolnak, írnak és sárnak (megfagy ereink-
ben a vér ily aljas férfipraktikák hallatán). De van-
nfljki olyanok is, akik fehér köpenyt öltve saját lelki 
klinikájuk főorvosának nevezik ki magukat. Ugy 
tesznek, mintha gyógyítanának, pedig hódítanak 
(pfuj, pfuj és háromszor is pfuj, doktor úri). 

»Megjött az ideje, hogy leleplezzük e sötét takti-
kákat« — mondja írónőnk s összesen hét darab sötét 
féiifitaktikáról rántja le a leplet • 

Elábrándoztunk e cikikien és megállapítottuk ma-
gunkban, hagy ha mi is közzé akarnánk tenni hadvise-
lésünk pontozatait, a Színházi Elet három évfolyama 
se volna elég felsorakoztatásukra. Igaz azonban, hogy 
az Újvilág és az övi lág stratégái közt alapvető kü-
lönbség van. Miig odaát az uraik viszik a hódító had-
járatot, nálunk — akár a spanyol harcszíntéren 
— nőkí küzdenek. Komoly tábornok nők, fess hadnagy-
hölgyek, fitos kadett-kisasszonyok. 

A dolguk nem könnyű. Stratégiájúik épp ezént 
gyakran változik. íme néhány új pont a 707 közül, 
amely e stratégia alapját képezi. 

1. NE HAZUDJ t 
Akár a íe»k»te harisnya, akár a fűzős cipő, a 

hazugság is kiment a divatból. Nem viseli senki. Leg-
kevésbbé a mai nő, alká vagy dolgozik, vagy sportol. 
De többnyire dolgozik és sportol. Ha dolgozik, mu,n. 
kátián jár az esze, ha sportol, sítalpán, rekeittjén, for. 
handjén, backhandjén, krisatiániáján és telemarkján. 
Biztosan elfelejtené hát, mit hazudott, ha hazudna. 
Ezért iniklább rakaszkodik a régi közmondás mai ki-
adáséihoz, mely így szól: »Mondj igazat, betörik a 
feged — a jégpályán, a sípályán, az orvosi vagy ügy-
védi pályán«. 

jMWBrâ Mawa 



iE a. NÉZZÜNK A TÜKÖRBE! 
Nézzünk bele hűvösen, tárgyilagosan s ha szép 

nagydaralb traimpli-nőniek teremtett a sors, viselked-
jünk úgy, ahogy ö akarta: fessen, fáradhatatlanul, 
férfiasan. 

Kiránduláson vegyük iki résziünket minden fárad-
ságból, az életben mindem kelleme tlenségtből. Vigyük 
magunk csomagjainkat. Azokat, amelyeiét kemmi&z-
szióziás közben a boltokban nyújtanak át udvariasan. 
Aiaokat, melyeket a sors sóz ránk udvariatlanul. Hai 
moziból jövet látjuk, hogy esik az eső, mondjuk, hogy 
imádjuk az esőt s bandukoljunk haza gyalog. Ha 
eljegyzés előtt megtudjuk, hogy jövendőbelink fizte-
tését mégse emelték, miondjuk, hogy sebaj, szívesen 
váriunk még eigy évig. Bandukoljunk tovább jövendő-
belink! oldalán eljegyzetlemüll. 

Aki nő létére jóipajtás tud lenni, ideálja annak a 
nagy tábornak, melyíbe a »védtelen férfiaika tartoznék; 

3. NÉZZÜNK A TÜKÖRBE MËGEGYSZER . . . 
s ha édes, törékeny babának tereintett a sors, ne 
ellenkezzünk vele. 

Hiába is ellenkeznénk, » babajnőhöz mindig osak 
olyan, férfi csatlakozik, aki »szolgálni« akar. 

Vonatban ne üljünk másképp, csak a menetirány-
nak háttal, hajóra csiak aikkor merészkedjünk, ha 
mindem, kiikötöben csillog«, gyűrűalakú tárgyat tar-
tanak eflénk, repülőgérpitől irtózzunk. Autótól csak 
aktkor ne féljünk, ha új ós a mienk. Kisaárólag teher-
mentes háziban merjünk lakni 

Pudertartónkat, cigarettatárcánkat, csomagjain-
kat, mujf£únk«t, kiutyánkat, hemimung.jainkat, kom-
plekszumunkat, idiosainkráaiáinkat akasszuk* lovagunk 
nyakára. Az ő türelme végtelein... De ha ez a türe-
lem egy na.pon mégis megszakadna, fussunk, amerre 
látunk. Szíve választottját senki se páholja el olyan 
alaposan, minit a lovagias férfi. 

4. NE BESZÉLJÜNK TITOKZATOS RIVÁLISRÓL! 
Eégimódi taktika ez, háború előtti időből való. 

Abból asj időből, mikor ugyanannyi nő volt a viliá-
gon, mint férfi. 

Mindenki tudja, hogy a nők száma manapság 
sciki millióval haladja meg a férfiakét. Lehetetlen te-
hát, hogy egy nőnek több udvarlója legyen egynél. 
Aki két udvariét emleget, azt női Háry Jánosnak 
tekintik. 

5. REJTSÜK EL A VIRÁGOT, 
melyet mástól kaptunk. Ne gyanúsíthassanak azzal, 
hogy saj átmagunknak küldtük. Haj a meghódítandó 
férfi lájtoigatása alatt más fiatalember hív feil tele-
fonon, mondjuiB neki: »Jó estét, MancikámU — ne 
gondolhassa választottunk, fèltékeniyitési telefonhí-
vással áll szemben. 

6. ALTALANOS TUDNIVALÓK. 
Tegyük pontosan ellenkezőjét annak, ami a re-

gényekben áll és okosan fogunk cselekedni. 
7. NE AKARJUK ELHITETNI AZZAL, AKIT NEM 

SZERETÜNK, HOGY IMÁDJUK. 
Szerelmet tettetni rettentő nehéz. Ennél csak egy 

nehezebb dolog van a világon: Szerelmet titkoltan. 

69. 



A Moulin Roug« »Pesti Kék Madár, című revüjének slágere, énaklî és íámcolia Vágó Mary 
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Hálószoba 
(Saldnar totók) 

Nappalt szoba-hsll iról Esztarbázy Benedek laánytahisi 
házában 

A kis, fehér leányfalusi 
ház terrasœàn állva, szem-
ben az ezüstösen kanyargó 
Dunával, szüntelen ez az 
elnevezés cseng a fülünk-
ben. 

Szégyenkezve tapasztál-
ba julk, valahányszor legény-

ember házatájára lépünk, 
hogy iháziúri mivoltukban 
sok, a javából való házi-
asszonyt 1« lefőzmeik. 
Ez a tajpasztalatunk itt, 
Leányfalun, gróf Eszter-
hdzy Benedek kis lakóhá-
zában alaposan elmélyül. 
A mai ember vágyálma ez 
a kis ház. Ebben a leány-
falusi otthonban slíkerült 
a »fei« ház« ideális típu-
sát megvalósítani és gaz-
dája Ízlésben, stílusban, 
gondozottságban meg tud-
ta fogni azt a végét a do-
lognak, ahol a célszerűség, 
'kedélyesség és művészi ér-
zék kezet fognak egymás-
sal és harmonikusan kevés 

» helyen mesrférnek. 
A nagy nappali szoba, 

— föhér falaival — bár 
sok az értékes bronz, por-
cellán ós kép benne, bála 
a házigazda stilusérzéiké-
nek, mégis teljesen falu-
siasan hat. Egyszerű, de 

• gyönyörű vonalú terméskő 
kandalló képezi a szoba 
központját. A háziúr ötle-
tesen, jade-zöld színre fes-
tette a kandalló feletti me-
zőt és így nagyszerű hát-
teret adott a ikandalló fe-
hér kőfaragásainak. A vi-
lágítást a szoba négy sar-
kában kéito-fehér, klnaí 
mintájú vázáira montíro-
zott, pergamen ernyős 
lámpák adjiák. A világos-
zöldi lakkcsiszolt ebédlő 
stílusa: a modernba oltott 
empire, sőt majdnem an-
nak ősformája, az egyip-
tomi. Ez a legmeglepőbb 
hatású szoba; legszebb az 
ebédlőasztal, melynek rand-
klivül vastag falapja töké-
letesen imitálja a méreg-
zöld erezett malachitot és 
úgy moslható és kecelhető, 
mint a márvány. 

Meg tudj lik érteni, hogy 
e ház lakója esaik boldog 
ember lehet. 

Modarn, «nplntilO »bédló 



Áramvonalas 
villanyvasaló 

Egyik képünkön mutatjuk be, hogy » 
egy ici-pici helyiséget is milyen ügye-
sen lehet ki hasánál ni. ü g y modern, mint 
régi házaiban akadnak kuckók, fo-
lyosók, besaögeléeek, amelyeik) gardrob-
szoiba aaámára ilyen módon remekül fel-
használhatók. Az unalmassá vált, fe-
hérre lakkozott banális szeklrények 
helyett matt, pasztel-színekre festett, 
puhafa szekrényelkiet ajánlunk, paraszt-
barokk modorban, tarka virágfűzé refckel 
díszítve. Világos-szürke, világos-kék gyö-
nyörűen Ihat, mint alaptónus. Az egyik 
szekrényajtó belsejére tükröt lehet alkal-
mazni, sőt az egyik szekrénybe akár 
toalettasztalt is beépíteni. 

* 
A kis kert, csak úgy, mint a kis ház, 

a mai ember vágyálma. Nem mindenki-
nek van módjában házat, kertet vásá-
rolni. A bérlőre is gondolni kell, aki a 

Kádár Imréné 
partait bárok abidlöje 

(Foto Setdnor 

_ 1 3 C 

Gonyei Gabor 
kertépítő 

Budapest, I., Hóvlrág-út. Tel.« 16-53-74, 

Modern, lakásban legne-
hezebben megoldható pro-
bléma, az ebédlő. Vagy 
egyáltalában nem jut rá 
hely, vagy ha jut Is, saj-
nálunk egy szobát felál-
dozni erre a célra. Ez a 
paraszt barokk) - ebédlő 
olyan barátságos, olyan 
színes, hogy szívesen tar-
tózkodunk benne étkezésen 
kívül is. A székefc, a pár-
názott pad, tilőszobává is 
avatják. Minden mástól 
eltekintve, nagy előnye, 
hogy olcsón, akár puhafá-
ból elkészíthető. Világos-
zöld, vagy világos-sárga 
lakk-csiszolású. Tarka vi-
rág motivumos, viráeos 
kreton, vagy egyszínű há-
ziszőttes vászon bútorbe-
húzással és függönnyel 
csinosabb hatású bútor 

alig képzelhető el. Szép, 
praktikus és olcsó. 

A képrejtvény megfej-
té««: egy modern vonalú 
villanyvasaló, amely úgy 
hasonlít a mellette látható 
áramvonalas mozdonyra, 
mint ikertestvérére. Ez a 
két ábra csattanósan bizo-
nyltja. hogy a gépek, a 
használati tárgyak és a 
modern művészet meny-
nyire ikáröltve járnak. 

* 



pár méternyi kis udvarát akarja »par-
kírozni«:. Az itt bemutatott, fehérre fes-
tett drótkerítés valahogy összefoglalja 
az egész tarka képet Előnye, hogy köny-
nyen felszedhető és ha máshol ütjük fel 
a sátorfánkat, földbe rögzíthető. A tarka 
virágágy elképzelhető évelő, de nyári 
virágokból is, ezekben már az első évben 
is gyönyörködhetünk. A kis, négyszögletes 
kert köoepét, aki teheti, nagy lapos kö-
vekkel rakassa ki, a köaepén kis, kerek 
basainnal, ha ez vízvezeték és költségek 

szempontjából megoldható. Ha pedig 
már ilyen luxusra vetemedünk, ajánljuk 
a bassin oldalait világos-kékre festetni, 
estére pedijr alulról megvilágítani. Vízi-
liliom a víz tükrén tökéletessé teszi ezt 
az egy vagy másfél méter átmérőjű kis 
»tengerszemet«. Ha történetesen kis ter-
raszra vagy verandára vágyunk és nincs 
a házunkon, nem kell sem kétségbeesni, 
sem kőműtvest hívnunk: festett vasáll-
vány és zöld-fehér vagy bármilyen 
más színű csíkos ponyva, alatta festett 
vas kertibútor és kész a nyári nappali 
ebédlő. 

BARÓ BORNEMISZA DAISY 
lakásának rokokó Kardarobaxobája 

(Foto Seldnor) 



Budapest vitlavácú* 
Az utóbbi éveik építé-

szeti fejlődését vizsgálva, 
örömmel konstatálhatjuk, 
hogy rengeteg új, kitű-
nően tervezett és a töké-
letes jelzőre joggal aspi-
ráló villa épült. Külföldi 
vendégeink szerint nem-
csak számban, de művé-
szi tervezésben és építé-
szeti kivitelben is felül-
múljuk a legtöbb európai 
orsaág villatermelését. 

Kényelem és korszerű-
séo, derű és napsugár 
azok a feltételek, ame-
lyek az új villák tervezé-
sénél és kivitelezésénél 

A terraaiok ta a kertklképréa 
döntő szerepet játszanak. 
Jól esik látni, hogy a mai 
építész mindenben alkal-
mazkodik a modern épít-
kezés követelményeihez, 
így valósulhat csak meg 
az igyekezet, hogy az ott-
hon valóban a nyugodt 
élet fundamentuma le-
gyen. S az emberek végre 
szívesen vágyakoznak az 
otthonuk felé, mert az a 
derűt, a levegőt és a nyu-
galmat jelenti. 

Dr. Réti Gyula 
Tetéterran 

(Árkay Bertalan éplttoi ter-
veiéin) 

Dr, Bátor Viktor 
villája a Somlát 
úton. Kart MA11 

homlokxat 



Bérház a Rottiermere (Balaton) utcában 
OBI-ATT GYÖRGY MÜfiPITESZ TERVE 
Oblatt György műépítész nave nem Ismeret-

len szakkörökben, da az építő közönség; köré-
ben Mm. Nem egy alkotása léi ismert. Neve 
akkor tűnt fel először, amikor 1933-ban a Kéler 
Napoleon-féle első dijjal tüntette kl a Mérnök 
Egyes&let a belső Erzsébetváros építészeti ter-
vezőéért. A legilletékesebb körök elismerésé-
nek fellő fokát az Jelzi, bogy több bérház-ter-
vét a Műegyetemen tanítják. Az itt bemutatott 
bérház egyike a legötletesebben, legpraktiku-
sabban épült házaknak, amelynek alsó négy 
emeletit az Első Budapesti GőzmaVml Bt. fog-
lalja el, tmlg g felső emeleteken kiadó lakások 
vannak. Az épület vestibülje a mennyezeti« 
carrarai márvány. Mindenütt a legnagyobb 
luxus, modern épitészeiti technika és csodála-
tos világítási effektusok. A vastetö már a lég-
védelmi szempontokat is figyelembe vette. A 
nagyszerű építkezésből Bolgár Arnold építő-
mester, az Ulrich B. J. vizvez«lékberendezése, 
Datner szerelése, Kressalek és Patyl asztalos-
munkái, Blbárszky beépített szekrényei, Frím 
lakatosmunkái, Koch központi fűtés Berende-
zése, Schmergel parkettái érdemelnek dicsére-
tet. iA felhasznált márványokat a Kromemer-
cég, a homlokzati üveget Fischer Testvérek, a 
redőnyöket Ganz Pál, a festést Czetsel és Eli-
scher végezték. A felvonót Mártonfi. villany-
munkákat Agai, hö-, hang- és nedvesságszige-
telést a Parafakőgyár, illetőleg Posnansky és 
Strelltz cég, a hajlított üvegeket Sadler, a tető-
fedést Somogyi, süllyesztett lámpatesteket 
Elektra-csillárgyár, gumipadlót Császár szállí-
totta. A vállalkozók és iparosok igyekezete 
nagyban hozzájárult, hogy Budapestnek ez a 
gyönyörű, új épülete tényleg olyan tökéletes 
lett, mint azt a tervezője akarta. 

(Seidner felvételei) 



H l M É Í j 

Nőiszoba, szürke moáféselyem falkárpit, ezüst-
lécezéssel. Türkizzöld bársony karosszékek, 
szürke v»lourszőnyeg, ablakfülke angol kreton-
függönnyel és párnás paddal'. Állólámpa, szür-

kemoáré, ezüstrúd ,és üveglapok 

Bbédlösarok, maca®aar-ébenfabútorzat, borjú-
bőrrel bevonva. Aranysárga, selyembársony-
függöny a kettős ablakon, nyersselyem lámpa-
ernyő \mattezüst foglalatban, szürke velour-

szőnyag 

Kettős lakószoba öwzak&tve a könyvtárral, nMoasear-óbenlából. HalványwüríM VBiourjzonyeg, 
etefán1*»ontazinü l a £ k . Fehér kőkakdailő, 'téglázva. A kis ai«ó »árga azarvasbőrr.1 bevonva, 
eLetanwsonxszia w - p i r n á z v < | ezüetlécelütel' körítve. Indirekt világit^, _ 

(Architekt Dr. (Anton »adó, Wi«n intorteurfoi, Hans DUrtrlch & Co. felvételei) 

A M O D E R N L A K Á S 
Lehiggadt vonalak és harmonikus formák jellemzik ma màir a modern ember 

modern otthonát. Még az egészen egyéni izü megoldásokat is harmonikusan kom-
ponálják a berendezés tSbbi darabjaihoz. 
B H M H H B i ^ v J i l S H I " ™ T î r f î r " T i T T T f f l T r r i T f f l f f l m i 



tarassi mtèm tvbAUi tek*« bársony frakk, Mér P*ké r t w , maliény ét tm«nzs*ttával 
«M» fem. * 



T A V A S A I S Z Í N O R 6 I Á 
Divat. Ez a szó még sohase jelen-

tette az egyéni ízlésnek és ötletes-
ségnek olyan lehetőségét, majdnem 
azt lehet mondani, hogy szabadsá-
gát, mint az idén tavasszal. Az ú j 
divat vonalai valószínűség szerint 
nem szolgálnak a szokott meglepe-
tésekkel. A tervezők igen gyakran 
visszanyúlnak régebbi ötletékért, 
de csak azért, hogy tényleg meg-
teremtsék azt az öltözködést, amely 
nem uniformizál, hanem elsősorban 
az egyéniségnek juttat döntő szere-
pet. De, ha a vonalak nem is szol-

gálnak meglepetéssel, a kis detailok, 
ötletek, színösszeállítások vissza-
vonhatatlanul rányomják a toa-
lettre a tervező kezét és ízlését. 

Ma már valószínűnek látszik, 
hogy a taivaszi utca a színek tarka-
ságának forgataga lesz. A kombi-
nált kosztűm, a sima szoknya és 
mintás kabát (illetve mintás kabát 
és sima szoknya) mellett sok min-
tázott, ruhahosszúságú kabátot is 
látni fogunk. Amennyiben a kabát 
nem mintás, akkor rendszerint csak 
nyaknál és derékon záródik, egyéb-

ként pedig megmutatja 
a kockás, csíkos, shottis 
ruhát. A csíkozás egyik 
legnépszerűbb motívu-
ma a párizsi hölgy ta-
vaszi toalettjének. Sá-
lak, kis nyakkendők, 
gallérok díszítik igen 
gyakran a tavaszi ru-
hákat. Emellett termé-
szetesen nem veszít nép-
szerűségéből a tavasz 
egyik legikedvesebb, leg-
fiatalosabb divatanya-
ga, a fehér piké sem. 
Egy ruhához többfajta 
dísz és garnitúra ké-
szül, hogy ez is változa-
tossá tegye az öltözkö-
dést. 

A kombinált kosztűm 
nagy népszerűsége mel-
lett az egy színt ked-
velő hölgyek sem zár-
kózhatnak el a tarka-

I barka divattól. A leg-
több tervező a festészet 
hatása alatt készítette 

Ctoretinyaplroa pilatébeállitásü 
ruha, Piro«-, fehér-, kíkkoo-
kázású kabáttal. Az flv és dí-

szítése azonos extnakbfil áll 
(Foto: Metrot 
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el kollekcióját. A szo-
lid ízlésű hölgy, aki fél 
a nyugtalanító színek-
től, szintén kénytelen 
lesz egyszínű ruháját 
élénkíteni. Vagy a blúz 
tarka, élénk színű, vagy 
az 'accessoir színe al-
konyvörös, jácint vagy 
élénk sárga színű. Ter-
mészetes, hogy a kala-
pok is megélénkülnek. 
Ês a kék cipő, amely 
kezdetben forradalmi-
nak hatott, ma már 
Hamupipőkének hat a 
zöld, piros, bordóvörös 
cipők mellett. 

A kék szín ma már 
a hivatalos téli Színnek, 
a feketének elfogadott 
tavaszi utóda. Szinte 
elképzelhetetlen a tava-
szi női garderob ikék 
szín nélkül. Az idén 
azonban még ez is a 
legritkább esetben for-
dul elő magánosan. 
Valami élénk szín, ha 
nem egyéb, akkor fehér 
díszíti. 

A tavaszi ruhák vo-
nala enyhén kihangsú-
lyozott váll (aki azonban szereti, 
épígy csinálhat teljésen simát is), 
magas nyak, derékban testhez si-
muló, de általában szoros, a karcsú-
ságot kihangsúlyozó vonal. Egyet-
len tavalyi motívum sem lett .telje-
sen száműzve. Veszteni látszik nép-
szerűségéből a glokni, amely még az 
ősszel mindent elsöprő erejűnek 
ígérkezett. A glokni a gyakran elő-
forduló gazdagabb szoknyavonalban 
mint reakció szerepel. Rakott, hólos 
és pliszírozott szoknyák, tűzött rán-
cok, apró tűzések és gyakran maga 
a szoknya anyaga adja ezt az effek-
tust. Az ujjak egyszerűek. Egyfor-
mán váltakoznak a rövid, könyökig 

Felüt* 1«r**r dél*lötll ruha, xöld ő»v*l é* gombokkal. A 
mami* turbán a ruha anyagából' káttült 

érő és teljesen hosszú ujjak. A szép 
lábnak hosszabb száműzetés után 
ismét nagy szerepet juttat a divat. 
A ruhák rövidsége biztosan egyik 
átütő tulajdonsága lesz a tavaszi di-
vatnak. 

Tekintve, hogy az új tavaszi di-
vat egyetlen tavalyi viseletre sem 
mondotta ki a halálos ítéletet, látni 
itt-ott, nagyon elvétve kepeket is, 
szövetből vagy a ruha anyagából. 
Ennekfolytán érdemes nagyobb ku-
tatást végezni a régi garderob-szelc-
rények mélyében, ahonnan biztosan 
előkerül egy-egy már eltűnésre szánt 
darab, amelyhez biztosan nyújt ki-
egészítőt a divat. 



Lilt Falmar palaokiöld estélyi-
ruhában. Virágos batUztboleré-

T(1 
(Foto Dyar) 

A melltől csípőig érő, 
egy- vagy kétsoros 
kosztümök mellett meg-

• jelenik az utcákon egy 
újfajta ruhadarab, mely 
nyaktól gombolódik le 
egészen a kabát hosz-
száig. Ez a kétrészes 
toalett, bár lepinkább 
ruhához hasonlít, na-
gyon népszerű utcai vi-
seletnek ígérkezik; ka-
bát, sőt szőrme nélkül 
is viselhető. 

Érdekes, finom és 
megnyugtató hatású a 
tarka színek áradatá-
ban a szürke és a beige. 
A kasha, flanell leg-
alkalmasabb színe. 

ADAMT AGNES 
homokszínű t avan l kosztümben 

(Foto Angelo) 

Valószínűség saerint nagy szere-
pet fog játszani a tavaszi estélyi-
ruháknál a drapírozás, mégpedig 
a vízszintes drapírozás, amely Alix 
tervezésében egyik legátütőbbsikere 
volt a tavaszi divatbemutatóknak. 
A szép bokának a hosszú estélyi-
ruhák is szerepet juttatnak, sőt igen 
gyakran a szép lábszárnak is. Ezt a 
célt szolgálják a felszedett ráncok, a 
hosszú egyenes slicc, az átlátszó 
tüll, esetleg az elől kissé fölemelt 
egyenes ruha. 

A hímzést is felkapja 
a tavaszi divat. Igaz, 
hogy ez a későbbi me-
leg nyári napokban 
már valószínűség sze-
rint eltűnik, de egye-
lőre nagyon népszerű a 
közelgő angol koroná-
zás miatt, mert nagyon 
sok ruhát díszítenek 
vele. Színes, lapos és 

magas hímzések, 
gyöngyhímzések emelik 
a ruha hatását, elszór-
tan, virág vagy ábra 
alakjában, rendszerint 
csak a felső, vagy csak 
az alsó részen. Virágok 
díszítik gyakran a ru-
hára csavart öveket is. 

A színorgia a kalap-
divatra is kiterjed. Ér-
dekes, hogy a skót ka-
lap új ra és ú j ra meg-
jelenik a divathölgy fe-
jén, anyaga ma még 
filc vagy gyapjú, de ha 
a népszerűségét tartani 
tudja, akkor nyáron 
fehér piké vagy vászon 
alakban is találkozni 
fogunk vele. 

Záradékul megemlít-
jük még azt az ú j érde-
kes szabást, amely, hí-
ven a sima vonalhoz, 
teljesen egybeszabott, a 
szoknya mégis rakott, 
hólozott vagy pliszíro-
zott, teljesen viselőjé-
nek kedve és ízlése sze-
rint. 

Várv Margit 



Schiaparelli divat-illemtana 
Praktikumaik nem nevezhető, de 

mindenesetre érdekes az a kis divat-
illemtan, — divatparancsolatnak ne-
vezni túlzás volna, — amit Schia-
parelli, ez a zseniális asszony állí-
tott össze. Ezek a tanácsok a követ-
kezők: Kiránduló szoknyájára egész 
hosszában zippzárat tegyen, így ki-
tűnően szabályozhatja a mozgáshoz 
alkalmas sliccet. Ehhez rövid, baama 
csizma előírásos. Síelés, kirándulás 
után teljes kényelem kedvéért bor-
vörös filcből készült, világoskék sev-
rótalpú és oldalú esdzmácskákba dug-
ja a lábait Öltöző kabát-
kája legyen vidám kék ' ~ 
corduiroy, amely skárlát-
színű zippzárral zárul 
és amelyhez skárlát-
színű. kínaá virágokkal 
himzett papucs hordan-
dó. Viseljen a sírna 
hosszúujjú, fekete vagy 
sötétszínű ruháihoz kar-
pereceket indiai zománc-
és gyöngymunkával, 
vagy viseljen minden f 
egyéfo ékszer helyett az 
u j ján egyetlen hatal-
mas smiaragdgyűrűt, 
melyet hét gyémántból' 
készült levél tart össze. 
Eatélyiruháj ára dob-
jon kékrókakepet, de 
olyant, melynek hossza 
legalább a földet söpri. 
Utazzion kis málnaszínű 
kashmirtakaróval, ame-
lyet magára dobhat a 
vonaton és a hotelben. 
(Fekete ruháihoz bairna 
(néger) színű, had szál-
nál is vékonyabb haris-
nyát tanácsol. Mme. 
Schiaparelli mindig ezt 
hord.) Sportol tözetéhez 
viseljen barna szarvas-
bőr, beige színnel ki-
varrt kesztyűt. Viszont 
& strandon fürdés után 

azonnal felhúzhatja a naturszínű 
vászonból, vagy jerisey-ből készült 
nadrágot az úszóruhára, amit helyet-
tesíthet körülcsavairt virágos vá-
szonszoknya is. A t«3t felső részét 
mindig csak a trikó takarja. Mint 
háziasszony is ad néhány jótaná-
osot. A pezsgő behütésére vödör he-
lyett óriási kagylót ajánl. Koktél-
partihoz pár fillérért a koktélpoha-
rak alá nagyon csinos kis alátéteket 
vásárolhat, amelyek nemcsak az asz-
talt óvják, hanem' kedves hatást ás 
tesznek 
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A dofytoá uä UotUUciáia 
A társadalmi események, koncer-

tek, premierek, lóversenyek toalett-
jei mellett a divattervezők figyelmet 
szentelnek a dolgozó nők öltözködési 
gondjaira is. Egyik nagy amerikai 
tervező bemutatójának meghívóján 
közölte közönségével, hogy kollekció-
jának összeállításánál a »business 
like«-et tartotta szem előtt, ámbár 
kollekciójának bármelyik darabját 
nyugodtan fel lehet venni elegáns 
uzsonnázó helyire, lunchre, sőt meg-
felelő aooessoirokkal akár koktél-
bánban Is megjelenhet benine a jól-
öltözött nő. 

A tél és tavasz közötti interregnu-
mot nagyon könnyű gyapjú an yaigok 
töltik ki. Igen nagy örömmel üdvö-
zölték ezt a se nem' meleg, se nem 

hideg ainyagot, mely pehelykönnyű, 
mint a selyem, amellett friss és nem 
gyűrődik. A selyemruhák azért per-
sze nem szorulnak teljesen háttérbe. 
A kollekció gyapjúanyagokban száz-
hatvan színárnyalatot mutat, enyhe 
és erősebb színekben, de főleg ezen 
utóbbiak népszerűek. A. legszebbek 
az élón'k rózsaszínben játszó korái-
színek és a világoszöldek. 

Selyemben a parasztos mintákat 
forszírozza. Ábrái igen változatosak: 
stilizált fejek, f igurlk, állatok, sok-
szor mértani figurák, apró ballet,-
táncosnők, pojácák, libapásztorlány-
kák, libák, ismét másutt villanykör-
ték, <az óra szerkezetének összes da-
rabjai. 

Ruháinak vonala mindig karcsú, 
tervezőjük főleg a 
két darabból álló ru-
hát forszírozza. Sok 
ruhájához, azokat a 
kiosi, végiggombolós 
kabátkákat hozza, 
melyek leginkább a 
liftboy spencerjére 
emlékeztetnek. A ka-
bát nélküli ruhát 
rendszerint sál díszí-
ti, vagy pedig fehér 
pikégallért és man-
zsettát mutat hozzá, 
már osak azért is, 
hogy az egyszerű ru-
hát. színessé tegye. 

Az amerikai dolgo-
zó nő részére egyik 
legsikerültebb terve-
zése: fekete rakott-
szoknyájú ruha, sár-
ga vitorlavászon-jer-
seyből készült, rövid, 
négyzsebes kabát, 
amelyhez élénkszínű, 
pettyes szövetsálat 
visel. Nagy sikere 
volt tengerészkék jer-
seyruhájának, me-
lyen piros zipzárat 
vezet végig. A ruha 
egybeszabott, de a 
szoknya vonala egész 
különleges, rakott-
gloknizású és teljesen 
sima vonalban illesz-



Szürke flanell tavaszi kompié 
botorával'. Színes övvel ás 

zsebkendővel 

fcediik a megfelelő 
felsőrészhez. 

Érdekesek nagyon 
egyéni színösszeállí-
tásai is. Sötétbarna, 
kétrészes ruhájának 
a széleit és a rever-
jét kék, csomós csa-
varásai paszománnyal 
díszíti. A selyemru-
hákon a paszomány 
mellett kedvenc dí-
szítése a hímzés. Kis 
klipsaekre emlékezte-
tő eziistfémhímzésisel 
díszíti a ruha és az 
ujjak szegélyét. 

A ruhák karaktere 
az, hogy akik részére 
készültek, a szabad 
mozgás jegyében él-
nek, a sport levegőjé-
ben nőttek fel. Ez a 
könnyedség feltalál-
ható érdek es vonalú 
boleróin és a könnye-
dén odadobott sála-
kon. 

Sottls tavaszi ruha, fze gőzölt 
Sloknis szoknyával 



mum 
fözőt rendel, saját ér-
dekében tekintse meg a 

t a v a s z i ú j d o n s á g a i t 
Tökéletes szabás, 
elsőrendű minőség, 
meglepően o l c s ó árak 

Budapest, Erzsébet-körút 52 
szemben a Royal szállodával 

Melltartószabású fehérnemOek, 
fürdőruhák. Telefont 1 - 3 6 6 - 0 5 

D I V A T S>MAZSOLÄK 

Szőkék, barnák ! 
Mossanak napsu-garat hajakba az Ajdoldblondsham-pennái. Az új Bőm-bin G o l d b l o n d shampon három-négy árnyalattal vllágO'abM teszi a hajat. y 
Egyszeri mosással a hajba vará-
zsolja az aranyos, bájosan csillogó 
ragyogást, mely annyira vonzóvá 
teszi a női fejet, akiár szőke vagy 
barna is. Természetes fényt ad, 
egészségessé és tisztává teszi a fej-
bőrt; nem tartalmaz semmiféle ká-
ros fehérítő vagy szárító anyagot. 
Próbálja még ma ki az új Goldblond 

Bombin shampont. 

Goldblond Bombin sham-
pon a szőke nők speciál is 

shamponja 
Ára 48 fillér. Ha valahol nem volna, 
beszerezhető: Hunnia - gyógyszertár-
ban, Bpest, VII., Erzsébet-körút 56. 

Világhírű vendége van már hetek óta 
a svábhegyi Mátyás Király Üdülőnek. 
Itt piheni ki világkörúti turnéjának fá-
radalmait Ella Ilbak, az ünnepelt táne-
fenomén. 

* 
Csodálatosan szép esküvő volt az el-

múlt héten New Yorkban, Marjorie 
Bainey, a newyorkl társaság ismert 
szépsége tartotta esküvőjét Breakson 
egyetemi tanár fiával. Gyönyörű toalet-
tek, csodálatos virágok tették felejthe-
tetlenné ezt az esküvőt. A menyasszo-
nyi toalett elefántcsont színű brokát-
ból volt, ugyanolyan színű fátyollal, 
mely rózsaszín csipkesapkához volt erő-
sítve. A koszorúslányok hófehér musz-
linruhái szinte az egész oltárt hófehérbe 
öltöztették, amiből csak az urak fekete 
ruhái ée az örömanya meggypiros taft-
moané ruhája világított kl. 

* 
Fontos előzetes strandjelemtég; a 

short továbbra is divatban marad, de 
sokkal hosszabb lesz, gyakran a térdig 
ér. Pliszlrozott, berakott és gloknis 
shortok készülnek, testheziálló, végig-
gombolt kabátkával. 

* 
Femina szalon, Kossuth 

Lajos-u. 11 (Forum mozi . 
val szemben) hozott 
anyagból már 24 pengőért 
férfiszabó munkával első* 
rangú kosztümöt vagy 
kabátot készít. Modellra* 
hák a legújabb modellek 
után 9.—, 14.—, 19.— pen-
gőért késsülnek. 

• 
A Mátyiás Király Üdülő 

a Svábhegyen, ezer négy-
szögölnyi árnyas park 
mélyén elrejtett gyönyörű 
és minden ízében moder-
niill berendezve, valóban 
a legalkalmasabb hely a 
pihenésre és erőgyűjtésre. 
Magasan a város fölött, 
tiszta, ózondús levegőben 
valóságos tündéri rejtek-
hely ez. Naipozó terr&szán 
nyugágyak állnak a kö-
zönség rendelkezésére. 
Minden szobája erkélyes. 
Központi fűtéssel, hideg-

Vilégoikék ruha, cakkozott 
ujjakkal, fehér pdké diitzal 

(Rooha» modell — Littararla 
rajta) 
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Molyneux berakott szoknyájú 
lersey ruhája. A nyakat mok-

u l n ű iái díszíti 
(Lltteraria modoll-rajza) 

meleg folyóvízzel, pom-
pás társalgókkal s rádió-
val, magyar, francia és 
diétás konyhával, to-
vábbá orvosi felügyelet-
tel. Azoknak, akik a 
weekend alatt sem1 távoz-
hatnak el a fővárosból, 
egyenesen áldás a sváb-
hegyi Mátyás Király 
Üdülő, melynek híre 
egyébként már külföldre 
is eljutott. Az üdülő a 
budai hegyvidék téli és 
nyári sportéletének cen-
truma. 

Egészen csodálatos, hogy az 
Idei raeaótib&n mennyire Jet 
fejlődött az. ékszerdivat. A höl-
gyek ma az ékszerek klvála-sz-
tás-ában ls elsősorban* a diva-
tot tartják weim előtt. A rég» 
ékszereiket legtöbben divatod' 
ra A k irtatják át és ha újat 
vesznek, tenmésizeteeein azt 
váH»«ztják, amit Párizs dik-
tál. Az idei párizsi ékszerdi-
vat: az arany ékszer. Soha 
még annyi arany karkötőt, 
araniy nyakláncot, arany kllp-
szet neim viseltek, mini az 
idén. Főleg lazomlbam az arany 
kaxketö kedvelt. Vastag®aramy 
y Agy ar-anyutámzal}ü karkötő-
ket, bUencs&zerü modelleket, 
kovácsolt arany lemezből- ké-

: 

szült, egészen újszerű karkötő-
ket viMnek, sokszor nem 
egyet vagy kettőt, hamem hár-
miat vagy négyet egymás fö-
lött. Az arany ékszer apoctrr li-
báikhoz., dédutáni toaletthez ép-
pen olyan, divatos, untot eaté-
lyiniháiioe is Párizsban való-
sággal unMormlsszerüen vise-
lik a nők a« érdekesebbnél ér-
dekesebb arany karkötőket. 
Pesten a váokrtcal Arkanias 
boWja & divat követaliményel-
nelk megfelelően a legszebb és 
legérdekesebb párizRi modelle-
ket hona, úgyhogy az arany 
divatékszerek legtöbbje az ő 
holtjából kerül ki. 

* 
A zippzár új formában 

jelenik mqg. Hátul a 
szoknyán két zippzár aár-
ja a szoknyát. A zippzár 
ott van elhelyezve, ahol 
azelőtt a szoknya szegő-
zése volt. 

* 
Nagy sikere van an-

nak a sokféle pasztellszín-
ben készült övnek, amely 
selyem puhaságú antilop-
ból készül. Az övet mas-
nira kötik. A masni szá-
rain lyukak vannak és ez 
azt a hatást kelti, mintha 
az öv a ruha színével lenne 
pettyezve. 

A vörös és érdes kéz 
egy éjszaka megfinomul. 

A Kaloderma Gelée csodát tesz. Bármennyire 
vörös és durva a kéz a háztartágban, 

vagy a hivatásban végzett munkától, bár-
mennyire megtámadta sportolás közben az őszi 
szél, Kaloderma Gelée a különleges kézápoló-
szer egy éjszaka alatt ismét fehérré és simává 
varázsolja kezeit. Felrepedezett kéz ápolásánál 
nélkülözhetetlen. Tegyen egy próbát : dör-
zsöljön el kevés Kaloderma Geléet a kézfejen, 
ujjakon és a csuklón is, maszirozza erősen egy 

percig. Meglátja, hogy a bőr már rövid idő 
alatt tökéletesen felszívja a Geléet és közben 
észrevehetően simább és rugalmasabb lesz. A 
Kaloderma Gelée használata után meglepő 
hatást fog észlelni. 

KALODERMA GELÉE nam xaíror ia így 
használatban k ü l ö n ö s e n h a l i a m * *. 
Mlndtnnemfi háxltxert maaaxa felülmúl 

IvAliODERTVjA 
A K Ü L Ö N L E G E S ! J / f f / ) / ) 
K É Z Á P O L Ó S Z E R 
Ära : Kistubus P —.65 

Nagytubus P 1.20 

F.WOLFF & SOHN, KARLSRUHE 



27 éves asszony. Gúla átmeneti kabát-
nak sötétkék vagy fekete színt ajánlok. 
Ezt a ruháinak színe határozza meg. 
Amennyiben sötétkék accessoirjai meg-
vannak, úgy válasszon puha, szép szö-
vetből való sötétkék kabátot. Ehhez 
hordhat piros, drap vagy divatos rózsa-
színű sáit. Kék kabátot hordhat élénk-
színü ruhákhoz is. A drap teveszőr ka-
bát nagyon elegáns tavaszi viselet, de 
csak délelőttre, trottőrnek viselhető. 
Hordhatja sötétkékhez is, de a teveszőr-
höz a legideálisabb a barna szín. — 
Régi olvasó, Oradea. Amennyiben fekete 
bundához ragaszkodik, a legjobban Jár 
egy perzsalábbal, amely tartós és na-
gyon jól néz ki; az olcsóbb szőrmék kö-
zött tényleg ez a legpraktikusabb. Na-
gyon jól választotta meg ezt a szezón-
utáni időpontot. Ha nem ragaszkodik a 

fekete színhez, akkor sokkal nagyobb a 
választási lehetőség, 
ma árak mellett. Az átmeneti kabátba 
nem kell okvetlenül begombolható bélést 
tenni. Amíg hűvösebb az idő, tétethet 
bele egy sor vattelint, ezt, ha már me-
legebbre fordul az idő, kivéteti. A be-
gombolható bélés nagyobb bőséget kí-
ván, ami bélés nélkül a kabát jó esésé-
nek nem válik előnyére. Amennyiben 
mégis ezt a megoldást választja, úgy 
gombolással csináltassa. A nyári divat 
még nem alakult ki, de valószínűnek 
látszik, hogy a mintás és egyszínű se-
lyemkosztűmök divatosak lesznek. Ter-
mészetesen örömmel állok a szerkesztő-
ségben rendelkezésére. Ha Pestre jöm, 
hívjon fel telefonon. — Klára asszony. 
A küldött szövetminta, csinos, de egy 
kissé ünnepélyes aihho®, hogy élénk-

színű Jersey^blútsokat, pul-
lovereket csináltasson hoz-
zá. A fehér szaténanyag 
n fényes oldalán megcsi-
náltatva nagyon elegáns 
lesz hozzá. Csináltasson 
könyökig érő ujjat és 
téglalap cakkozású dupla 
gallért, felüd a nyaknál 
keskeny bársonyszalaggai 
és kis máslira megkötve. 
A blúz kitevős, de mind-
össze a csipőcsontig érjen, 
a derékra szintén egészen 
keskeny máslira megkö-
tött bársonyövet tegyen. 
Kisebb alkalmakra pasz-
tellszínű jerseiy-blúzokat 
ajánlok. Ezeknek egészen 
egyszerű angolos a fazon-
juk. Amennyiben kissé 
molett, előnyösebb az egy-
soros, szmóking szabású 

- • kosztűm, mint a kétsoros. 

A kosztümhöz fekete acccs-
solrt viseljen, később ta-
vasszal a fehér blúzhoz 
nagyon jól fog illeni a fe-
hér kalap Is. — Negyven-
éves aszony, Győr. Feltét-
len vigyen magával kosz-
tümöt. Ez nemcsak az uta-
záshoz a legkellemesebb 

Egy ruha három kabáttal . Dél-
«lőttre lahár aelyamváaion ka-
bát, föld » e s é l l y e l áa maanl-
val. Délutánra lehéralapú, t6 -
rfla-aárcMÖHminitáa Imprimé 
kabát, xBld neeél lyol . Batár« 
élámkuinü, virágokkal hin»-
tett organdi kabát, (Patra-

modeli) 



ruhadarab, hanem a húsvétkor még na-
gyon változó időjáráshoz is kitűnően 
megfelel. Csináltasson hozzá egy-két 
blúzt, pullovert. Különben nagyon jól 
összeállította a garderobját. A teveszőr 
kabáthoz viselhet sötétkék és barna 
szint, ügyeljen arra, hogy mindegyikhez 
megfelelő legyen az accessoir. Ideális 
koratavaszl viselet a tenger mellett a 
világos kötött kosztüm, amihez sötétebb, 
ugyancsak trikóanyag blúzt csináltat-
hatna. Ez csak látszólag luxus, mert a 
legjobban használható ruhadarab lesz 
garderobjában. Az aranysárga kloké-
ruhát esetleg felveheti, de semmiesetre 
sem a dTap teveszőr kabát alá. Ameny-
nyiben megfelelő a fazónja, inkább dél-
után, a fekete kabát alatt hordja. Az 
idén meglehetősen korán köszöntött be 
a tavasz, így nagyon könnyen lehet, 
hogy húsvétkor már strandélet lesz, 
ezért valami minimális strandfelszere-
lést is vigyen magával. (Trikót, fürdő-
kabátot, pizsamát.) — Tavasz. Muráti 
Lilinek a Terézkörútl Színpad újdonsá-
gában viselt ruhája sötétkék marokén, 
amelvet fehér nlkéselvem eallér és 

Visszavonhatatlanul 
csak március 15-ig 
kapható leszállított 
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ugyanebből az anyagból való kis másli 
díszít. Kalapot csináltasson sötétkék 
nyúlszőrt, a most nagyon divatos kicsa-
pott, arcon kívüli, homlokot teljeser 
szabadon hagyó fazónban. — Vidéki. A 
ktep a® idén nem nagyon divatos; ha 
van anyaga, csináltassa meg három-
negyedes kabátnak Viseljen hozzá 
rózsaszínű szövet- vagy muszlinsálat. A 
kabát legyen háromnegyedles hosszú-
ságú, elől két mély zsebbel, vagy ha 
jobban szereti, tétethet rá négy zsebet. 
Ha a ruhába betesz egy mély fehér 
pikémellényt. esetleg három pikétnásli-
val díszítve, akkor a kabátot hagyja 
nagyon egyszerűen. Egyébként is, ha 
külön akarja hordani, legpraktikusabb, 
ha egész kicsiny álló gallérral díszíti. 
A raglánszabás nem divatos, de a bő-
hátú kabát alatt nyugodtan úgy hagy-
hatja még ebben a szezonban. 



1. Divatos tavaszi kabát ango-
los kelméből P65.— 

2. Tavaszi ragián, angolos kel-
méből, modern vonalakkal. . P65.— 
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A singaporei Van Dörth hotel 
nem tartozott az elsőrangú, nagy 
szállodák közé. Hálószobái szűkek, 
szúnyoghálói foltozottak, a szobák-
tól távoleső fürdőszobák sötétek és 
rosszszagúak voltak. De azért ennek 
a szállónak határozott karaktere 
volt. Vendégei, világjáró csavargók, 
foglalkozásnélküli gépészmérnökök, 
szabadságukat kiélvező ültetvénye-
sek, romantikusabbaik és színeseb-
bek voltak, mint az Európa hotel-
ban lakó állami hivatalnokok és 
gazdag kereskedők golfozó és tán-
coló, pazar ruhás feleségeiket fitog-
tatók tömege. Harmadszor szálltam 
meg a Van Dörth hotelban. Legelő-
ször egy holland kereskedőhajó, az 
»Utrecht« kapitánya figyelmeztetett 
erre a furcsa kis szállodára. Az 
»Utrecht«-en utaztam Moraukeből 
Macassarba. Az utazás egy hónapig 
tartott, mert a hajó kikötött a ma-
láji archipelago minden kis szige-
tén. Horgonyt vetett Aru, Kei Is-
lands, Bandaneira, Amboina és sok 
más kis sziget kikötőjében, amely-
nek nevét már azóta elfelejtettem. 
Az »Utrecht« fölvette és kirakta a 
rakományt. Bájos, egyhangú és 
mégis szórakoztató utazás volt. Ha 
kikötöttünk valahol, úgy a sziget 
holland kormányzója meglátogatott 
bennünket gőzbárkáján. A kapitány 
sört rendelt. A sziget híreit kicse-
réltük a nagyvilág híreivel. Napi-
lapokat és postát hoztunk. Ha né-
hány óránál tovább tartózkodtunk 
a kikötőben, úgy a kormányzó meg-
hívott bennünket ebédre; ezeknél az 
alkalmaknál a kapitány a másod-
tisztre bízta a hajót. A kapitány, az 
első tiszt, a gépészmérnök, a raktár-
felügyelő tiszt és én partra szállot-
tunk. Vidám estét töltöttünk. Ezek 
a kis szigetek, amelyek úgy hason-
lítottak egymáshoz, különösen von-
zottak, mert tudtam, hogy sohasem 
látom viszont őket. Olyan valószí-
nűtlenül hatottak, amikor elhalad-
tunk mellettük, amikor eltűntek a 
láthatáron. Amikor már nem lát-
tam Őket, szinte el is hihettem, hogy 
megszűntek létezni. De a kapitány, 
az első tiszt, a gépészmérnök és a 
raktárfelügyelő annál inkább a kéz-

zelfogható valósághoz tartoztak. 
Sőt, bámulatos szilárdságnak ör-
vendeztek. A négy legkövérebb 
'férfi, akit valaha láttam. Eleinte 
igen nehezen különböztettem meg 
őket egymástól, annyira hasonlato-
sak voltak. Nagyok, gömbölyű, csu-
paszra borotvált, piros arcúak, osz-
lopkarúak és árboclábúak, hatalma-
san dagadó potrohhal. Ha partra-
szállottak, úgy szabályosan begom-
bolták egyenruhagallérjukat. Óriás, 
dupla tokájuk kidagadt a gallérból, 
mintha mindjárt megfulladnának. 
Bőségesen izzadtak. Fényes arcukat 
törülgették, pálmalevelekjiel legyez-
ték magukat. Valóságos élvezettel 
szemléltem őket »tiffinnél«. Hihe-
tetlen étvággyal faltak. Minden nap 
»rijstafelt« ettek. Vetekedtek egy-
mással, hogy ki halmoz többet a tá-
nyérjára a forró, fűszeres rizsből. 

— Ezen a vidéken csak a fűszeres 
ételek érnek valamit — mondotta 
a kapitány. 

, a legjobb baritok voltak a világon . , , 
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— Bőségesen kell étkezni, ha 
egészségesek akarunk maradni — 
jelentette ki az első tiszt. 

A legjobb barátok voltak a vilá-
gon. Iskolásfiúk módjára ugratták 
egymást. Kívülről tudták apró tré-
fai'kat, ha az egyik belekezdett, a 
másik olyan szívélyes kacagásra fa-
kadt, hogy a többi három is csatla-
kozott a nevető koncerthez. Hátra-
vetették magukat a székükben, ar-
cuk egyre téglavörösebbre gyulladt. 
A kapitány végül sör után kiáltott. 
Nevetéstől fuldokolva, de boldogan 
itták a habzó italt, ö t év óta utaztak 
így együtt. Az első tisztnek már 
hajóparancsnokságot ajánlott fel a 
társaság, de visszautasította. Nem 
akarta elhagyni pajtásait. Elhatá-
rozták, hogy együtt vonulnak nyu-
galomba. 

— Jó barátok vagyunk. Jó ételt 
eszünk, jó sört iszunk mit kíván-
hatna még a józan ember — kér-
dezték egyre. Eleinte kissé tartóz-
kodóan viselkedtek velem szemben. 
Bár féltucat kabin volt a hajón, 
mégis ritkán szállítottak utast és 
soha sem olyant, akit ne ismertek 
volna. Az idegent látták bennem. 
Nem óhajtották, hogy megzavarjam 
a mulatságukat. De mind a négyen 
szenvedélyesen bridzseltek és néha 
az első tisztet vagy ia mérnököt távol 
tartotta a kötelesség a kártyaasztal-
tól. Miután szívesen játszottam ve-
lük, lassanként összemelegedtünk. 
Bridzsjátékuk époly fantasztikus 
volt, mint őkmaguk. Nem tudtam1 

megjegyezni nehéz holland nevüket, 
csak hivatalos minőségük szerint 
különböztettem meg őket egymás-
tól. Ha csak rájuk néztem, nevet-
nem kellett. Teljes szívből élvezték 
a hatást, amit az idegenekből kivál-
tottak. Élhencegtek vele, hogy ők a 
leghíresebb hollandusok! lKelet-In-
diában. Legkomikusabban azonban 
a komoly oldaluk hatott reám. Néha 
késő éjjel, amikor levetették egyen-
ruhájukat és pizsamakabátban ós 
szarongban feküdtek mellettem a 
fekvőszékben, érzelmes húrokat 
oeneettek. Az első tiszt bevallotta, 
hogy amint nyugdíjba vonul: meg-
házasodik. Amikor utoljára odahaza 
volt, megismerkedett egy özvegy-
asszonnyal. Hátralevő napjait piros 
téglaházban éldegéli majd le, kis 
vidéki városkában, a Zuider tó part-
ján. A kapitányt, viszont, a benszü-
lött lányok bájai vonzották. Angol 
beszéde majdnem érthetetlenné vált 
az izgalomtól, amikor bevallotta, 
hogy mennyire hatnak reá ezek a 
szép kis boszorkányok. Ha nyuga-
lomba vonul, dombtetőn fekvő kis 

on 

házat vesz Jávában. Feleségül veszi 
a legcsinosabb kis jávai leányt. 
Olyan karcsúk, olyan kicsik és 
gyöngédek ezek a benszülött kislá-
nyok, zajtalanul járnak. Selyem-
szarongba öltözteti majd a felesé-
gét. Aranyláncot fon a nyaka köre, 
vastag aranykarikát a karjára. Ám 
az első tiszt véresen kigúnyolta a 
kapitányt: 

— Bolondság, ha mondom. Az a 
jávai kis no, meglátod, megcsal 
majd mindegyik barátoddal. Sőt, 
még a benszülött inasfiúkkal is, 
mindenkivel. Különben is, mire 
nyugalomba vonulsz, kedves bará-
tom, ápolónőre lesz szükséged és 
nem feleségre. 

— Nekem — ordította a kapi-
tány — még nyolcvanesztendős ko-
romban is feleségre lesz szükségem. 

A kapitány, mikor utoljára Ma-
cassarban járt. Viszonyt kezdett 
egy benszülött kislánnyal. Minél 
inkább közeledtünk Macassarhoz, 
annál izgatottabb lett. Az első tiszt 
elnézően vonogatta kövér vállát. A 
kapitány — mondotta — mindig el-
veszti a fejét, ha egy tűzrevaló, ben-
szülött kÍB boszorkát lát. Szeren-
csére szenvedélye csakhamar kilob-
ban. Minden kikötőben újból tüzet 
fog. Az első tiszt azután elintézheti 
az utolsó szerelme körül támadt ne-
hézségeket. Ez már hozzátartozik a 
hatásköréhez. Most is úgy lesz, 
mint ahogy eddig volt. 

— Az öreg fiú szívelhájasodásban 
szenved — bólogatott az első tiszt. 
— De amíg én mellette vagyok és 
vigyázok reá, nem történhetik ko-
molyabb baj. Kár, hogy így elpo-
csékolja a pénzét, de ha van neki 
miből, miért ne pocsékolná? 

Az első tiszt határozottan filozó-
fus lélek volt. Macassarban partra-
szállottam és elbúcsúztam négy kö-
vér barátomtól. 

— Reméljük, legközelebb megint 
velünk utazik — búcsúztattak, — 
Jöjjön vissza jövő évre, vagy az 
azután következő évre, mind a né-
pvünket itt talál az »Utrechten« 
változatlanul, mint mindig. 

Jó néhány hónap eltellett, hogy 
elváltam tőlük. Idegen országokban 
utaztam. Bejártam Bálit, Jávát, 
Szumátrát, öambodiát és Ánnamot. 
És most itt ültem a Van Dörth ho-
tel kertjében, jóízűen reggeliztem 
a kora reggeli hűvösségben. A Ti-
mes régi számaiban lapozgattam, 
hogy tájékozódjam: mi történt a vi-
lágban, az alatt az idő alatt, amíg 
nem juthattam ujsághozí 

Megállapítottam, hogy semmi kü-



lönös sem történt. Egyszerre egy 
cikk vastagbetűs címére esett a sze-
mem: »Az Utrecht tragédiája. A 
raktárfelügyelő tisztelt és a gépész-
mérnököt felmentették.« 

Végigolvastam a cikket. Értel-
metlenül néztem az újságba. Az 
»Utrecht« a négy kövér hollandi 
hajója volt. A gépészmérnököt és a 
raktárfelügyelőt gyilkossággal vá-
dolták. De hiszen ezek nem lehettek 
az én kövér barátaim! A nyomta-
tott nevek semmit sem mondottak 
nekem. A törvényszéki tárgyalást 
Batáviában folytatták le. À cikk 
nem közölte a részleteket. Mindösz-
sze annyit mondott, "hogy a bírák, 
minekutána tekintetbe vették a 
vád- és védbeszédeket, felmentették 
a vádlottakat. Elhűlve néztem a la-
pot. Hihetetlennek tetszett, hogy 
azok az emberek, akiket én ismer-
tem, gyilkosságot követhettek volna 
el. Azzal sem voltam tisztában, 
hogy kit gyilkoltak meg. Tovább 
kutattam a még régebbi! számok-
ban, de nem leltem semmit. Fölkel-
tem ós felkerestem a szállodaigaz-
gatót. Ez a tehetséges hollandi ki-
tűnően beszélt angolul, megmutat-
tam neki a cikket. 

— Ezen a hajón utaztam egy hó-
napig. Lehetetlenség, hogy a vád-
lottak ugyanazok legyenek, mint 
akiket én ismertem. Azok hihetet-
lenül kövér, kedélyes emberek 
voltak. 

— Valóban' — felelte a 
szállodaigazgató — egész 
Holland Kelet-Indiában 
híresek voltak arról, 
hogv ők négyen a leg-
kövérebb emberek a ten-
gerészeti szolgálatban. 
Rettenetes eset. öriási 
szenzációt keltett. A leg-
jobb barátok voltak. 
Igen jól ismertem Őket. 
A legpompásabb fic-
kók a világon. 

— De hát mi történtÎ 
A szállodaigazgató el-

mondta a történetet, de 
nem értettem világosan 
az eseményeket. Min-
den olyan összemos ó-
diott, olyan hihetetlen 
volt, Csiak feltevések 
után lehetett következ-
tetni az igazi esemé-
nyekre. A szállodaigaz-
gatót elhívták. Vissza-

mentem a kertbe. Meleg lett. Föl-
mentem a szobámba. Nem tudtam 
szabadulni ettől a megrázó drámá-
tól. Amennyire megértettem az ese-
ményeket, az történhetett, hogy a 
kapitány valamelyik út jára magá-
val vitt egy maláji leányt, akivel 
viszonyt folytatott. Vájjon ugyanaz 
a kislány volt-e, aki után úgy vá-
gyódott, amikor beszélt róla nekem 
a Déli Kereszt alatt i A három má-
sik tiszt ellenezte, hogy a kapitány 
a hajóra hozza a lányt. Minek az 
asszony a 'hajón? Megzavarja vi-
dám együttlétüket. De a kapitány 
minden ellenkezésük dacára a ha-
jóra hozta a lányt. 

Ügy képzelem, hogy a többi há-
rom féltékeny volt a szerencsétlen 
kislányra. Ezen az úton nem tréfál-
kozhattak ós mulathattak úgy, mint 
eddig. Mikor bridzselni akartak: a 
kapitány a lánnyal szórakozott a 
kabinjában. Ha partraszállottak: a 
kapitány siettette őket, alig várta, 
hogy visszatérhessen a hajóra, 
őrülten szerelmes volt a kis ben-
szülött lányba. Sokéves együttlétük 
minden bensőséges vidámsága fel-
bomlott. Az első tiszt haragudott 
leginkább a leányra, ö a kapitány 

a lány tudta, hogy az első Hszt kérlelhetetlen 
ellensége . . , 
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dódott ki, valamint az sem, hogy 
mi volt (voltaképpen az első tiszt 
szándéka. Az első tiszt azért csalta 
a kabinjába a lányt, hogy bebizo-
nyítsa kedvese méltatlanságát a 
kapitánynak. Vagy pedig a lány 
tudta, hogy az első tiszt kérlelhe-
tetlen ellensége, meg akarta veszte-
getni és mindent elkövetett, hogy 
szeretőjévé tegye? Ez a titok soha-
sem derült ki. Ahogy gondolkoztam 
a rejtély felett: a legkülönbözőbb 
lélektani feltevésekre jutottam. A 
raktárnok és a gépészmérnök el-
szörnyedve állottak a halott mel-
lett. Még nem voltak tisztában vele, 
hogy mit cselekedjenek, amikor 
újabb lövés hallatszott. Jól tudták, 
hogy mi történt. A kapitány főbe-
lőtte magát a parancsnoki hídon. 
Ezután egészen sötétté és érthetet-
lenné bonyolódott a történet. A ma-
láji leányt másnap reggel sehol 
sem találták. A másodtiszt, aki át-
vette a parancsnokságot a hajón, 
kérdőre vonta a raktárnokot. A 
raktárnok azt felelte: 

— Bizonyosan beleugrott az éj 
folyamán a tengerbe. A legokosabb, 
amit tehetett. A legjobb megoldása 
ennek a komisz őrületnek. 

De az egyik matróz, aki az éj-
szaka őrszolgálatot teljesített, haj-
nal előtt látta a raktárnokot és a 
gépészmérnököt, amint hosszúkás, 
nehéz csomagot vittek a fedélzetre. 
A bebugyolált csomag körülbelül 
olyan nagy lehetett, mint egy ben-
szülött asszony. A két tiszt körül-
nézett és miután nem látták az őrt-
álló matrózt, meglóbálták a csoma-
got és a tengerbe dobták. A legény-
ség azt suttogta, hogy a két tiszt 
bosszút állt halott barátaiért. Be-
törtek a leány kabinjába. Megfoj-
tották és a tengerbe dobták élette-
len testét. Mikor a hajó Macassarba 
ért, a raktárnokot és a gépészmér-
nököt letartóztatták. Gyilkossággal 
vádolva a batáviai törvényszék elé 
állították őket. De a bizonyítékok 
elégtelenek és egymással ellenmon-
dók voltak. A vádlottakat felmen-
tették, ám egész Kelet-Indiában 
mindenki tudta, hogy a raktárnok 
és a gépészmérnök ítéletet mondott 
és végrehajtotta az ítéletet a ném-
beren, aki halálba kergette a két 
férfiút, akit hűséges barátsággal a 
legjobban szerettek a világon. így 
végződött a négy kövér hollandi 
komikus és híres barátsága. 

Fordította: Bs rend Mlklótnó 

. . . hosszúkás, nehéz csomagot vittek a 
dé l ze t re . . . 

(O. Erdélyi Aranka rajzai) 

legmeghittebb barátja volt. Mindig 
egy hajón szolgáltak, amióta elke-
rültek Hollandiából. Az első tiszt 
több ízben keserű szemrehányást 
tett a kapitánynak. Be akarta bizo-
nyítani neki esztelenségét. A régi 
barátok összevesztek. Most már 
csak akkor beszéltek egymással, ha 
a szolgálat úgy követelte. A négy 
kövér ember hagyományos, szoros 
pajtása viszonya elromlott. A hely-
zet egyre rosszabbodott* A fiata-
labb tisztek úgy érezték, hogy 
vésztjósló feszültség csüng a leve-
gőben. Egy éjszaka revolverlövés 
riasztotta fel a hajót, majd a ma-
láji leány éles sikoltozása hallat-
szott. A raktárnok és a gépészmér-
nök kirohantak kabinjukból. A ka-
pitány, revolverrel kezében, ott 
állott az első tiszt kabinajtaja előtt, 
eltántorgott mellettük, felhágott a 
fedélzetre. A másik kettő belépett. 
Az első tiszt halva feküdt az ágyon. 
A reszkető lány az ajtó mögött la-
pult. A kapitány rajtakapta őket, 
lelőtte az első tisztet. Hogy miként 
jött rá a kapitány kedvese és ba-
rát ja hűtlenségére, az sohasem tu-
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VERSEK 
<KZ adztaítyu, 

í r t a : 
LIDITH JÚLIA 

Belegyúrtaim a muskátli színét, 
mikor lázas-pirosan pompáztak, 
a vágyaimat odaadtam kovásznak, 

égre törő iztrnos akarásom, 
célok, tervek, amikért sorvadtam, 
élesztőnek lassan belémorzsolgattam. 

Eámmért ütéseik botjával kevertem, 
ezer mellém settenkedett rosszban 
szerte-bulló könnyeimmel sóztam. 

Dagasztottam olvadt, nyári 
napsugárral, 

meghintettem lopva, titkon, éjjel, 
megtagadott csókok köményével, 

Már lángolt a sok emlékrőzsém 
és izzó, piros fiatalságom; 
így sütöttem virágos parázson! 

Izében régi templomok illata, 
kacagások méze, holnapi ú j vágyak 
és meg se született rímeim 

bujkálnak. 

Falat kenyér hever az asztalon; 
imádság önt el és félelem. 
A terítőt lassan visszahajtom 
s mögötte keresem: az életem-

($Lz akutom 
í r t a : 

SZEGEDI ISTVÁN 
Az arcom, ez a ködös álom, -r 
fölébredek és nem találom. 

Csak, mint az eltűnő tükörkép, 
de a tükröt, ja j , összetörték. 

Ha megtalálom egy cserépen. . . 
az életem adnám őseiében. 

Sóvár szemem egyszer kilclbban 
és sosem tudja meg, ki voltaim. 

í r t a : 
DIENES MARGIT 

ö , rengő tengerek 
Merengő emberek, 
Már menni sem merek, 
Ha álmom átka ű z . . . 

Mély, barna balkonok, 
Borongó alkonyok, 
Míg lázzal alkotok, 
Kialszik mind a t ű z . . . 

Csak szikra száll, szegény, 
De messze, nem felém, 
S az érteleim hegyén 
Kacajt fakaszt a g ú n y . . . 

tjlzaÁa 

í r t a : 
BERDA JÓZSEF 

Nem felejtem el, mily kedves ivolt tőled akkiar, 
mily felelőtlen mulatság, hogy botorkáltál 
az éjszakában, s egyszer csak megtorpantál, s ott álltak 
előtted ők, a messziről jött, fáradt loviak, barnán és 
szomorúan, s te beszéltél velük, szóba elegyedtél, — 
becézgetted, úgy simogattad máris őkiet, mint kedves 
gyermekeket szokás, mintha édes öcséid lettek volna tán. 

Mily szépséges éjszaka volt az, g mily 
szép voltál te, ki pityókás voltál kicsinyt, 
mikor sütött a hold és ütött a toronyóra odafönn! 
ördög tudjia, mi volt akkor; szép volt mégis, 
megható volt, s oly illatos, mint az a sok teliszekér 
petrezselyem és paprika, mely úgy szállt szét az éjszakában, 
ugy ömlött szerteszéjjel illata, mint a hangtalan szerelem, 
mely megható és kimondhatatlan, ha a szív már csordulásig van 
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I R O D A L M I LEVEfE 
Kedves barátnőm, most hallom, 

hogy beteg vagy és vagy két hétig 
fogod még nyomni <az ágyat, ezért 
gyorsan összepakkoltam neked né-
hány könyvet, hogy ne únd magad 
túlságosan. Mindent összeszedtem, 
amit az utóbbi hetekben olvastam, 
tehát túlnyomó többségben magyar 
könyveket, mert íróbarátaim, igen 
kedvesen, minden új művüket elkül-
dik nekem és hál' Istennek, utóbbi 
időben oly produktívek, hogy alig 
érek irá az idegen irodalomra. No, 
nem mondom, egy-kettőt azért átfu-
tottam, például Margaret Kennedy 
»Together and aparU-ját, mely igen 
élénk és tanulságos propaganda a 
válás ellen. Azt mutatja be, hogy 
két embert, aki egyszer nagyon eze-
rette egymást, az érzéki kapcsolato-
kon túl, melyek elmúlhatnak, va-
lami más is köti össze, mely akkor 
is fennáll, amikor mindketten azt 
hiszik, hogy régen elszakadtak már 
egymástól. Azonkívül azt is, hogy 
serdülő gyermekeik lelkében milyen 
szörnyű károkat okoz a megszokott 
és beidegzett környezet és körülmé-
nyek hirtelen és erőszakos kettémet-
szése. Érdekes és gondolkozásra 
ingerlő könyv. Angol. 

A másik »Green light«, Lloyd C. 
Douglastól. Ez amerikai. Egy orvos-
ról szól, aki magára vállalja imá-
dott és bámult főnöke hibáját, 
melynek következtében a beteg 
operáció közben meghal. Erős és 
nemes lélek kálváriája, melyből vé-
gül diadalmasan kerül ki. Szerepel 
benne egy furcsa pap is, aki meg-
értéssel gyógyítja a beteg lelke-
ket; ez egészen amerikai dolog. 
Olyan rendelője van, mint akárme-
lyik orvosprofesszornak, csak épp-
hogy a pénzt, amelyet tanácsaiért 
kap, a szegényeknek adja. Ideggyó-
gyász, vallási alapon. Megnyugtat-
hatlak, happy end. A megölt páciens 
lánya és az önfeláldozó orvos egy-
máséi lesznek a freudista pap áldá-
sától kísérve. 

Magyarul olvastam ugyan, de min-
den világnyelven megjelent Made-
lon Lulofs »A másik világ« című 
regénye, mely éppoly jó, mint 
előbbi müvei. Ez is a trópusokban 
kit szik és ugyanazt a fülledt, ne-

künk idegen 
és kissé értel-
metlen lelkiál-
lapotot hozza, 
mely a kiváló 
írónő minden könyvét jellemzi. Es 
azért mégis, mindenek dacára, oly 
közel tudja hozni hozzánk hőseit, 
oly élőkké varázsolja Pieter ügye-
fogyott, nehézkes alakját, Asmínah 
barnaságát, alázatos, kitartó, puha 
lényét. Betty tizedrangú, szőke dé-
monsagát és Dul kicsattanó fiatal 
erejét, melyben Pieter mindazt meg-
találja, amit önmagában egy életen 
át fájdalmasan nélkülözött, hogy 
úgy erezzük, régi, kedves ismerő-
söktől búcsúzunk, amikor a könyvet 
becsukjuk. 

John Erskinetől is olvastam vala-
mit: »Forget if you can« — de saj-
nos, ez messze elmarad első művei 
mögött. Emlékszem, milyen élmény 
volt az első könyve, *Szép Heléna 
otthon«. Nagyon sok esztendeje ol-
vastam, de még most is emlékszem 
nemcsak hallatlanul friss és eredeti 
humorára, de sokszoros idézeteket 
tudnék belőle elmondani. A könyv 
maga szép Helérva története, mi-
után Trója pusztulása után haza-
került Spartába. A humoros benne 
az, hogy az összes alakok, Helénát 
magát is beleértve, teljesen úgy be-
szélnek, viselkednek, sőt gondolkoz-
nak, mint a mai, modern angolok. 
Menelaus puha, akaratnélküli száj-
hős, akit felesége, a még mindig 
gyönyörű és emberfölöttien bájos, 
bölcs és szellemes Heléna, fölényes 
türelemmel kezel. Az Odysseából is-
meretes történetek meglepő közvet-
lenséggel peregnek le előttünk. Pél-
dának okáért Menelaus elküldi szol-
gáját walami izenettel bátyjához, 
Agamemnonhoz, s mikor uz vissza-
érkezik, az egész család összegyűl, 
hírt hallani. 

— Jól vannak a bátyámék? — 
kérdi a király. 

A hirnök vállat von: 
— Azt éppen nem mondhatni, — 

feleli fülét vakarva — már ameny-
nyiben a királyt tetszik érteni. Va-
lami félreértés volt közte meg a ki-
rályné között, oszt a vendég úr is, 
aki ép ott vót, beleavatkozott, sze-
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gény király, biz itthagyta a fogát 
a fürdőkádban. 

— Megölték! A cudaraki — kiált 
fel Menelaus elrémülve. De a hír-
nök megnyugtatja: 

— Megkapták ok is a magukét. A 
királyfi agyonütötte mind a kettőt. 
Most aztán nyakába vette a világot 
és bujdosik szegény. Bizony, bizony, 
elég baj az országra nézve. Most 
oszt nincs király •.. stb. stb. 

Heléna, a modern és felvilágoso-
dott gondolkozású asszony, aki tíz 
esztendőn át elhanyagolta leánya 
nevelését, — azalatt, amíg Trójában 
időzött — most sóhajtva látja, 
hogy az milyen régimódi elvekben 
nőtt fel. A íány csípősen savanyú 
megjegyzésekkel emlékezteti őt arra, 
hogy ez miért történt; mindezt oly 
kifejezésekkel, mintha Anglia vala-
melyik vidéki városában történne 
az eset. Oly kacagtatóan mulatsá-
gos és egyben mély bölcsességtől és 
emberismerettől átszőtt az egész, 
hogy azóta is ritkán olvastam ilyen 
jót. 

Most olvasom Claude Houghton 
»Christina«-ját. Furcsa könyv. A 
hősnő egy asszony, aki meghalt, mi-
előtt a könyv elkezdődik, de folyton 
csak róla van szó benne. Férje, aki 
imádta, egy héttel halála után talál 
íróasztalában egy csomó szerelmes 
levelet, megszólítás nélkül. Az asz-
szony írása, de ki lehet az 
illető? A levelek mellett fekszik egy 
könyvecsket benne néhány tucat cím. 
A férj alig néhányat ismer az ille-
tők közül. Melyik lehet a szerető? 
Végiglátogatja őket, azon ürüggyel, 
hogy feleségéről akar velők beszélni. 
Csupa különösebbnél különösebb tí-
pussal ismerkedik meg, emberi ron-
csok, akik mind úgy beszélnek 
Christináról, mint valami felsőbb 
lényről. Ez sem lehet, az sem, az 
sem, mi tehát a titok nyitja1 A 
megoldás egyszerű: Christina férjé-
nek írta a leveleket, akibe szerelmes 
volt, de akiről úgy érezte, hogy lé-
nyének egyik oldalát, azt, amely ab-
ban éli ki magát, hogy embertársai-
nak lelki segítségére legyen, nem 
érti meg és ezért nem adta őket 
neki soha oda. De mindezt a férfi 
már csak akkor tudja meg, miután 
az egyik embert, <akinek címe a kis 
könyvben volt, hamis okoskodás 
alapján megölte. A könyv érdekes-
sége a különös, sokféle embertípus, 
melyek mindegyike titkolt, rejtett 
sebet hord lelkén- Az összekötő ka-
pocs közöttük csakis Christina, aki 

mindegyiket megértette. Christina, 
aki már nincs. 

Olvastad a »Kabalá«-t Máray 
Sándortól? Kitűnő. Annyi gondo-
lat van benne, hogy húsz könyv-
re is elég volna. Es mindegyik 
originálk, új, más, mint amiit a 
többi ember ugyanennél a témánál 
gondolna. Van egy rövid, kis cikk. 
»Csillag« a neve. Elmondja, hogy 
három ember nézi a lefutó csillagot 
és kíván hozzá valamit. Az öregedő 
ember lemondóan, miután még tíz-
húsz ily évet megélt, csöndes, nyu-
godt halált, a költő hosszan filozo-
fál az életről, a világról, nagy, szép 
gondolatokat gondol és áhítatot kí-
ván müveihez, az asszony csak 
egyet: hogy ö holnap telefonáljon. 
Ebben az egy mondatban benne van 
az egész asszonynak lénye. Bánja is 
6 az életet, halált és világot, amikor 
szerelmes! 

Szépen van megírva Molnár Fe-
renc »Zöld huszár«-ja, bár jómagam 
nem értem a tisztán csak érzéki-
ségre alapuló szerelmet, azt, amikor 
az ember megvet, sőt nem is ismer 
jóformán valakit és mégis a rabja, 
de mondják, hogy van ilyen is. Min-
denesetre 'mesterien van megírva. 

Hunyady Sándor »A vörös lám-
pás ház«-a csupa színdarab téma. Re-
mélem, hogy nemsokára feldolgozza 
őket, mert igazán kár volna ennyi 
kitűnő ötletet parlagon hevertetni. 
A legkisebb novellában is oly élesen 
vannak megrajzolva az egyes ala-
kok, hogy szinte kiáltanak azután, 
hogy színpadra vigyék őket. Elet-
szagúak. Nagyon szeretem Hunyady 
írásmodorát, keresztül süt rajta az 
iró kedves, derűs, meleg, jóindulatú 
és emberszerető lénye. Tout com-
prendre, c'est tout pardonner, — 
megérteni annyi, mint megbocsátani 
— ez az ő mottója. 

Utoljára hagytam Harsányi Zsolt 
»Mathias Rex«-ét, mivel oly hosszú 
és annyi mondanivalóm volna róla-, 
hogy három másik könyv helyét ís 
elfoglalhatná. Ellenben ezt nem fo-
gom megcselekedni, mert ha el-
mondanám mindazt, amit belőle 
tanultam, még pedig könnyen és kel-
lemesen, szinte játszva, úgy törté-
net, mint korrajz szempontjából. 
Mátyás király jelleméről és lényéről 
nem is beszélve, úgy akár el se ol-
vasd a könyvet, ami pedig, bizony, 
bizony mondom néked, igen tetemes 
karodra volna. Tehát csak olvasd el 
személyesen. Még pedig mentől sür-
gősebben. 
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KÉSZÜL AZ 
ÜJ FOLDI-REGENY 

*Nagyterjedelmű regény lesz* — 
mondja Földi Mihály — »a címét, 
sajnos, nem mondhatom meg. A sze-
relmi élet bizonyos problémáiról 
szól és azokat korszerűen tárgyalja. 
A háború, utáni időkben kezdődik és 
napjainkban ér véget.* 

E szűkszavú nyilatkozatból csak 
annyit lehet következtetni, hogy 
nyilván társa,t kap a regényben a 
század amzonya... 

AZ EPOSZ FELTÁMADÁSA 
A hatalmas méretek határozottan 

divatbajöttek az irodalomban. Jules 
Romains már »Les hommes de bon 
volonté* sorozatának második tíz 
kötetén dolgozik. Ügylátszik, feltá-
madt az éposz, csakhogy prózában. 
Ebben az esetben Marcel Proust {aki 
most fog megjelenni először magya-
rul) az új Homeros. 

1PUSKINT ÜNNEPLI 
az egész világ. A Harward egyetem 
adta, ki a legjobb Puskin-életrajzot. 
Címe: »Pushkin«, írója: Ernest J. 
Simmons. 

VII. EDWARD ES BYRON 
életrajzírója, André Maurois, nehéz 
főszereplőt választott új könyve szá-
ntára: Anglia történetét írta meg! 

»LEGY ÍRÓ I« 
Devenez écrivain! — hirdetik bizo-

nyos párizsi és newyorki iskolák, 
amelyeknek az a céljuk, hogy írókat 
csináljanak az olvasókból. A mozga-
lom elég népszerű, de teljesen hely-
telen. Sokkal jobbat tenne az iroda-
lomnak, ha egyes írók számára ala-
kulnának ilyen iskolák, amelyek ezt 
hirdetik: »Légy olvasó!« 

A KÖLTŐNŐ 
BELYEGET GYŰJT! 

A bélyeg gyűjtés, úgy látszik, di-
vatba jött az irodalomban. Babits 
Mihályné Török Sophie néhány hé-
tig — betegsége alatt — bélyeggyűj-
teményének rendezésével foglalko-
zott. Robert Graves, az »En Clau-
dius* szerzője, egy ritka bélyeg élet-
történetéből irt színes, szatirikus re-
gényt. 
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ALMA 
WITTLIN: 
IZABELLA 

Ha van Soor« 
az európai civilizá-
ció történetében, 
amely a mi tragi-
kus korunkkal ösz-
szemérhető, — ért-
jük alatta az esz-
mék zűrzavarát, 
magát a kulturíorradalmat, amely ott a 
renaissance-ban, náliunk a technika és 
a tudomány csodálatos felfedezéseiben 
teljesedett ki, — kétségtelenül a tizenötö-
dik és tizenhatodik! század fordulója em-
lékeztet legjobban a miénkre. Ebből a 
keretből ragadja k i hősnőjét egy új re-
gényes éüetrajz írónője, Alma Wittlim, 
aki Spanyol Izabellát, a katolikus ki-
rálynőt mutatja meg a magra különös 
összetételű lelkiségében. Meglepőbb ellen-
téteibet a világtörténelemnek talán egyet-
len asszony-figurája sem mutatott}, mint 
ez a Kasztiliában született Pl an ta genet -
ivadék, agyának ihűvös és tiszta angol 
örökségével és vérének spanyol lobogá-
sával. Nyilván ez a kettősség magya-
rázza tetteit is, amelyek, hol eszményi 
magasságba emelik, hol lerántják őt a 
gyűlölet láncoló poklába. 

Ki volt ez az egy testbe zárt angyal 
és démon, Spanyolország világhatalmá-
nak és az Inkvizíciónak! megteremtője; 
az asszony, aki titokban zálogba csapta 
ékszereit, csakhogy támogathassa egy 
Kohimbusnak nevezett kalandor valószí-
nűtlen terveit és aki szemrebbenés nél-
kül toüldte máglyára az embereik tízez-
reit, mert rossz katolikusok voltak; az 
asszony, aki kiűzte a -zsidókat és a mó-
rokat, de sohasem érdeklődött banifcár-
jánaíki vallásai iránt. Aima Wittlin gaz-
dagon hangszerelt regényben mutatja 
meg ezt a sok komponensből összetett 
lelket, aki nemcsak megteremtője, de 
végzete is lett országának. Csakugyan 
asszony-íróra várt a feladat, 'hogy a fér-
fiak számára szinte hozzáférhetetlen asz-
szonyi figurát úgy ássa Iki és tárja föl 
a múltból, hogy legszemélyesebb pilla-
nataiban is tisztán álljon előttünk. Ko-
rokat rekonstruálni és abban élő embe-
reket formálni, az íróművészet legmeré-
szebb bravúrjai közé tartozik, de ez a 
művészet akkor válik felelőssé, ha nem 
stilizál, hanem adatokra épít. Ezért ha-
ladás az ilyen természetű életregény a 
történelmi regényekhez toépest, amelyek 
a tényeik repedéseit képzelettel töltötték 
ki. Alma Wittlin »Izabellá«-ja mellőzi 
ezt a módszert. A való tények alapján a 
lélekelemzés mesteri meglátásaival dol-
gozik, amely egyben a legmagasabbrendű 
írástudást feltételezi. És itt nem sza-
bad megfeledkeznünk Jékely Zoltánról, 
a fordítóról sem, akii töretlen teljesség-
ben őrizte meg Alma Wittlin lendületes, 
tömör, ízes prózáját. 
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u konzorcium meghimul 

írta: UJVÍRI SÁNDOR 
A vionat éleset füttyentett és bero-

bogott a viaduktba. Az expressz 
lámpái kigyulladtak, de a következő 
pillanatban el is aludtak, úgyhogy 
óriási zűrzavar támadt aa utasok 
között. Jaok Paimberton, a oipőfűző-
király fia, testsúlyát meghazudtoló 
fürgeséggel ugrott fel és közben egy 
bőrönd zuhant le nyaka közé a pogy-
gyásztartóból. Jaok szó nélkül terült 
el a kupé padlózatán, Meg volt győ-
ződve, hogy valami irtózatos sze-
rencsétlenség történt, csak azon cso-
dálkozott, hogy a percek teltek és ő 
még mindig ól . . . 

Elképzelhetetlen zavart okozott ez 
a váratlan sötétség az előkelő ex-
press» utasai között 1». Az egyik ku-
péban egy fiatal lány, akinél csak 
milliói voltak öregebbek, vőlegénye 
elbeszélését hallgatta, aki arról be-
szélt, hogy egymaga hogyan kerge-
tett meg egy század németet a Vo-
gézekben. A lány átkarolta a fiú 
nyakát és »kis hősöm«-nek nevezte. 
A fiú melle osak úgy dagadt a di-
csőségtől. De abban a pillanatban, 
amikor az alagútba fúródott az el-
sötétült - vonat, »'kis hősünkének 
inába szállt a bátorsága és meny-
asszonyán keresztülgázolva, igyeke-
zett ki a kupéból. Valljuk be, a gye-
rekek viselkedtek a leghősieaebbeii 
a sötétben robogó luxusvouaton, 

Jellemző például egy nyolchóna-
pos bébire, hogy míg nevelőnője ar-
tikulálatlan hangon üvöltött segít-
ségért, a kis bébi, aki addig sírt, 
abban a pillanatban elhallgatott és 
bizonyára nagy csodálkozással né-
zett a síró, üvöltő nörszre. 

De volt valaki a vonaton, aki tel-
jesen nyugodt maradt. Az óráját 
nézte, mielőtt a vonat a viaduktba 
befutott és abban a pillanatban, 
amikor sötét lett, felkattintotta 

erősfényü zseblámpáját, aroára fe-
kete álarcot tett, browningját hosz-
szasan maga elé nyújtotta é« elin-
dult a luxusvonat fülkéi felé . , . 

Húsz percig rohant volna a sötét 
luxusvonat a húszkilométereg Sim-
plon-alagútban, ha a tizenötödik 
percben egy utas nem rántja meg a 
vészféket. Vad összevissza kiáltozás 
verte fel az alagút csendjét. 

Az étkezőkoosiban kigyulladtak a 
lámpák, három csontos, szikár úr 
ült egy közös asztalnál, mindegyik-
nek neve egy-egy fogalmat jelen-
tett a kontinensen. Az is bizonyos, 
hogy ezekkel az acélszürke szemek-
kel é» előreugró állakkal csak az an-
gol képeslapok lapjain találkozunk, 

, . . »»y bőrönd suhint !• nyska k í sé . . . 
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az »angol nehézipar fejedelmei« alá-
írással. Egy fiatal, harmincöt év kö-
rüli, kifogástalan öltözékü gentle-
man lépett az asztalhoz, hibátlan 
francia kiejtéssel enyit mondott: 
Rendben van. 

Az angol urak erre sorra elővet-
ték csekkönyveiket, melynek egy 
lapját ezer-ezer fontra töltötték ki. 

— Uraim, a fogadásnak eleget tet-
tem! 

— Lássuk — fordult az újonnan ér-
kezőhöz az egyik szikár arc tulajdo-
nosa. 

A másik kettő egy szót sem szólt. 
Fejüket ráhajtották támasztékul 
szolgáló jobbkezükre és semmitmon-
dóan néztek a levegőbe. 

— Parancsoljanak, kedves bará-
taim — folytatta — ide, itt vannak a 
bizonyítékok. 

Hat szem kíváncsian szegeződött 
a franciára. A francia egy pillana-
tig sem zavartatta magát. 

— Ugyebár, kedves barátaim, a 
fogadás feltétele az volt, hogy robo-
gó vonatban meg kell szereznem 
mindhármuk titkáránál levő akta-
táskát, anélkül, hogy bármelyiket 
egy ujjal is bántanám. A három 
aktatáskában, mint jól tudom, egész 
vagyon van kötvényekben, mert 
mindegyikük azt a részvény köteget 
hozta magával, amellyel az új ne-
hézipari konzorciumban részt akar 
venni. 

A három úr egyszerre ugrott fel. 
— Hol vanlt 

— Hova tetteit 
— De kérem!! 
A francia mosolygott. 
— Nem furcsa, uraim, hogy há-

rom aktatáskában pompát, fényt, 
gazdagságot és tízezrek életének 
sorsát hordozzák magukkal... Csak 
egy mozdulat és a három aktatáska 
megsemisülne. Egy mozdulat a tó 
fölé. Egy mozdulat az öngyújtóval 
és máris ropognának a táskák zsíros 
bőrei. 

Kimeredt szemmel néztek a beszé-
lőre. Az mosolyogva folytatta to-
vább: 

— Nem furcsa, hogyha most azt 
mondanám, hogy a három táska tar-
talmát megsemmisítettem, önöknek 
egyszerre leesne az álluk. Elveszte-
nék ezt a hallatlan flegmát és vala-
hogy emberibb arcot öltenének. Síró, 
könyörgő, szegény emberek lenné-
nek. 

A három váll szinte egyszerre rán-
dult meg. Aztán az egyik meg-
szólalt: 

— De kedves márki! Miután hála 
Istennek nem így »van, miután ön is 
nagyon gazdag ember, amint ezt rö-
vid vonatismeretségünk alatt el-
mondta — most arra kérjük, legyen 
szíves, adja elő a három táskát, 
mert a fogadásnak az a feltétele, 
hogy visszakapjuk, ön viszont meg-
kapja a háromezr fontot, — és 
mindieigyik felényujtotta a maga 
oseklk lapját. 

A mártki visszautasító 
mozdulatot tett: 

— Boosánat, uraim, de 
nem áll módomban a 
táskákat önöknek visz-
szaadni. 

A három szikár férfi 
mint a gumi pattant fel 
helyéből: 

— De kérem, ne beszél-
jen zagyvaságokat!! 

— A részvényeim! 
— A konzorcium! 
— Csendet kérek, 

uraim! — intette le a 
francia őket. — Nincs 
semmi baj. 

Mintiha a végszavát 
Bárom oaontoa, «tikár úr «11 nr köitk « u t a l n á l . . . 



akarná igazolni, a luxusvonat ismét 
megindult. Elcsitultak az izgalmak, 
az utasok arról beszéltek, hogy egy-
szerű irövidzárlat volt- Egy kis bal-
eset . . . 

Az étkezőkoesi megtelt zajongó, 
jókedvű emberekkel, kik örültek az 
életnek és élvezték a csodálatos tá-
jat, mely az alagútból kifutó vonat 
utasai felé tárult. 

A négy úr az étkezőkocsi egyik 
sarokasztalánál elcsendesült Egy-
másután kerültek elő a puha, finom 
bőrtárcákból az illatos havanna-
szivarok. A francia cigarettára 
gyújtott- Három szivar és egy ciga-
retta tüze nézett farkasszemet egy-
mással. 

A márki néhány percig hallgatott, 
aztán folytatta: 

— Mint mondtam, uraim, nincs 
semmi ibaj, a három táskát megsze-
reztem és visszaadtam a titkárok-
nak. 

— A fogadás úgy szólt, — kezdte 
oktatni az egyik szikár angol — 
hogy ön valamivel (bebizonyítja ne-
künk, hogy az aktatáskáinkat tény-
leg meg is szerezte. 

— Bebizonyítom! Az aktatáskákat 
visszaadtam ugyan, de elcseréltem 
őket. Egyik táska sincs az eredeti 
helyén. 

A három férf i egymásra nézett. 
— De kérem, hogy képzeli, — kap-

kodott kipirulva az egyik levegő 
után — hisz' a táskámban fontos 
adatok vannak. . . 

A másik kettő is elvesztette nyu-
galmát és zavartan, dühösen ugrot-
tak fel és siettek, vissza fülkéikbe-
A márki és a harmadik úr követték. 

Késő este volt, amikor a vonat be-
futott a milanói pályaudvarra és 
három kifogástalan angol úr majd-
nem szórói-szóra a következőket 
vágta a perronon a másik arcába: 

— Hogy képzeli, hogy az ön, tönk 
szélén álló vállalatával fogok kon-
zorciumiba lépni!t Soha! 

Es hárman háromfelé mentek. 
A francia márki 'gúnyosan nézett 

utánuk, imajd egy havanna-szivart 
vett elő, nagy aprólékossággal rá-
gyújtott és óriási füstkarikákat f ú j t 
a pályaudvar mennyezete felé. Va-
lami ilyesmit mormogott maga elé: 

— Hát ez remekül sikerült! Három-
ezer font és ínég valami . . . 

. nagy aprólékoaaággal rágyújtot t . . . 
(P. Hauswlrth Magda rajzai) 

A pályaudvaron levő postahiva-
talba sietett és a következő távira-
tot adta fel: 

» E g y e s í t e t t V a s m ű v e k , 
D u b l i n . 

»A k o n z o r c i u m o t e g y re-
m e k t r ü k k e l m e g h i ú s í t o t -
t a m s t o p j ó l s z á m í t o t t a m 
s t o p e g y m á s i r a t t á s k á i t 
a l a p o s a n m e g n é z t é k s t o p a 
d e f i c i t e s m é r l e g e t e l ő r e 
m i n d h á r o m b a e l h e l y e z t e m 
s t o p t í z e z e r f o i n t o s c s e k k e t 
k é r e m a z o n n a l k ü l d e n i s t o p 
h a r r y d e t e k t í v « . 

A másnapi lapok hasábos tudósí-
tásokban számoltak 'be arról, hogy a 
Clyton-féle acéltrust megvalósulása 
ismeretlen oknál fogva meghiúsult. 
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K O N U N D M l ' l V É S 7 F T F 
S a c o l l á r y r i é r e c e p t j e i 

ECETES UBORKÁM ARTAS. S -S kisebb 
ecetes uborkát nagyon apróra összevágunk éJ 
kis lábasban a tűzhelyre állítjuk, kevés hiis-
levet öntünk rá #t a tűzön félóráig főzzük, 
egy kávéskanál .liszttől megszórjuk, jól elke-
verjük es kát evőkanál tejfellel feleresztjük. 
Ha nagyon sürü, pár kanál húslevet öntünk 
rá, felforraljuk és tetszés szerinti hxlshoz ad-
juk fel. - MANDULAS TORMAMART AS. Egy 
Jé diónyi vajat kis lábasban felolvasztunk, 
kiéi evőkanál reszelt tormát, három deka tisz-
tított darált mandulát adunk bele és felfor-
raljuk, egy kávéskanál liszttel meghintjük, Jól 
elkeverjük, kát kockacukrot és három deci 
tejszint adunk hozzá, jól elkeverjük, felfor-
raljuk és tálaljuk. - METBLÖ HAGYMA 
(SNIDUNO) MARTA«. Két tojást 'keményre 
főzünk, a sárgáját szitán áttörjük, a fehérét 
apró kockára felvágjuk egy csomó metélő 
hagymával. Tojás sárgáját keverőtálba tesz-
ízük, kevés ecettel elkeverjük 'és annyi hús-
levest adunk hozzá, amennyi mártásra szüksé-
günk van. Egy kávéskanál cukrot, kevés sót 
és két evőkanál Jó sűrű tejfelt és az apróra 
vágott tojás tallérét keverjük el benne. Ha 
nem elég savanyú, még ecettel Ízesítjük. — 
PALACSINTÁS BORJÚPAPRIKÁS. Tejfeles 
boi'Jüpaprlkáít kvittünk. A búst apróbb dara-
bokra vágjuk a rende» borjüpaprikásnál, Sós 
palacsintákat készítünk, amit vékony metéltre 
vágunk fel. A felmetélt palacsintával Jól el-
keverjük a Jól elkészített, tejfeles borjúpaprt-
kást, aminél az a fontos, hogy bőséges leve 
legyen. Tűzálló tálba tesszük és tálalásig a 
jó meleg sütőben tartjuk. — SÜLT BARIANY-
FEJ . Egy Jól megtisztított, hosszában ketté-
vágott bárányfejet összekötünk és megfőzzük 
vegyes zöldséges, cltromoi, sósvizben. Ha a 
bárányfej puha, szitára tesszük, lefejtjuk a 
zsineget róla, amivel összekötöttük <és a bá-
ránv velejét kl» keverőtálba tesszük. Két to-
jás sárgájával, borssal, »óval, kev^s apróra 

^d^uoidi^ tix faomíly* 

Hozzávaló: 10 dkg. tiszta szín fogas, 
esetleg süllőfélék), 6 deci felvert tej-
színhab, só, ceinbors, 2 egész tojás, 
négy tojás sárgája; ceinbors hiányáé-
ban lehet egy kis piros paprikát hasz-
nálni. A halat mozsárban finomra 
megtörjük, amikor már pépessé vált, 
egyenkint beleütjük a tojásokat, 
majd igen finom szitán áttörjük, egy 
órát jégen pihenni hagyjuk, közben a 
jó keményre vert tejszínt evőkanállal 
lassan hozzáadjuk. A halas edény 
mindig Jégen legyen és úgy keverjük, 
nehogy összefusson, ízlés szerint sózni, 
kis ceinborsot adunk hozzá. Egy lite-
res puddingformdt erősen kikenünk 
vajjal, a masszát beleöntjük, kicsit le-
rázzuk, hogy rés ne legyen rajta és 
lassú gőzben »0 percig pároljuk; gyor-
san nem szabad párolni. 

RBHBERGER ELEK 
a Qundel saakáosa 

vágott petrezselyem zöldjével jiil elkeverjük a 
velőt és visszahelyezzük a koponyacsontba. 
Beborítjuk egy szelet fehér kenyérrel vagy 
»semlyével. Bekenjük bőven vajjal és meg-
»»órjuk szitált morzsával. A két fél bárány-fe-
jet kis tepsibe te»s»tlk, Időnként kevés citrom-
lével meglocsolva, megsütjük, A léből, ami-
ben a bátánvfej főtt, kitűnő levest készíthe-
tünk. - TÖLTÖTT LIBANYAK. A maradék 
főtt vagy lült libahúst kétszer átdaráljuk 
ugyanannyi »ült borjúhússal. Kevés vajas rán-
tást készítünk, feleresztjük két evőkanál csont-
lével és belekoverjük a darált húst. Kevés 
reszelt hagymát, négy deka apróra felvágott 
petrezselyme» vajon párolt gombát, kevés sót, 
törött borsot és kévé» citromlevet adunk hozzá 
és a tűzön addig keverjük, mlg jó pépes lesz. 
Levéve a tűzről, klisé kihűtjük és két egész 
tojást keverünk bele. Evvel a keverékkel 
megtöltjük a jél megtisztított, megmosott liba-
nyakat, mind a kék végét bevarrjuk vagy 
hústűzö tűvel betűzzük és vajban lassan ro-
pogósra »ütjük, vagy IS percig forré vizben 
kifőztük. Ha kész a »ült vagy főtt libanyak, 
két végét felszabadítjuk, vékony karlkára 
felvágva, burgonyapürével tálaljuk, tetszés 
szerinti mártást 1» készíthetünk hozzá. — 
TEJFELES BOXJÜMAJ. A J61 megtörött 
borjúmájat szalonnával bőven megtűzdeljük, 
karikára vágott vöröshagymás, bő forró zsír-
ban a májat telje»en megsütjük. Mikor a máj 
már majdnem kész, megsózzuk, I—8 deci tej-
felt öntünk rá és kevés citromlevet, felfor-
raljuk, azután a májat felszeletelve tálra rak-
juk, forró levét ráö-ntjük és tálaljuk. — 
KINDLI. II« deka sima lisztből, 25 deka vaj-
ból, négy tojái sárgájából, egy kávéskanál cu-
korbél, kevés séból és három evőkanál tej-
felből tésztát gyúrunk. Kevés ideig pihentet-
jük és vékonyan kisodorjuk, háromujjnyi csí-
kokat vágunk a kisodort tésztából, a tölte-
lékkel töltjük meg az egyik csikót és a má-
sik tésztacslkkal befödve, ujjunkkal rovátká-
kat csinálunk rájuk, ujjnyi bosszú darabokra 
felvágjuk, a két szélét benyomjuk, bogy a 
töltelék ki ne sülhessen belőle. Tojás fehérjé-
vel megkenjük •<* szép pirosra sütjük. Tölte-
lék: 60 deka darált diót vagy mákot 40 deka 
cukorral, amit előbb kevés vlz hozzáadásával 
»ürü sziruppá főzünk, a mákkal vagy dióval 
összekeverjük. Kevés reszelt citromhéjat, ke-
vés fahajat teszünk bele és ha már teljesen 
kihűlt, két tojás fehérjét keverjük a tölte-
lékbe é>s töltjük vele a tésztát. — GYERE-
KEK KEDVENCE. Két egész tojást 14 deka 
cukorral a tűzön addig keverünk, mlg sürü 
lesz, levéve a tűzről, keverjük, mig teljesen 
kihűlt. Hét deka finom lisztet keverünk bele. 
kevés vanlliaport és idomltózacskóiból vagy 
paplrtae-skó segítségével a sütölapra külön-
böző figurákat nyomunk kl. Egy órára, a tüz-
helvhei közel, száradni tesszük és csak azután 
sütjük meg. — KAVBCSÓK. 1«/« deci erős fe-
ketekávé1! l'J deka cukorral a tűzön addig ke-
verünk, mig nagyon sttrű krémet kapunk be-
lőle, három tojás fehérjéből nagyon kemény 
babot verünk, a felét a habnak lassan, foly-
tonos keverés köziben a feketekávékrémhez 
adjuk, levéve a tűzről, a hab másik felét is 
belekeverjük éls vajjal megkent lomezre, kanál 
segítségével kis halmokat rakunk. A meleg 
sütőiben inkáibb szárítjuk, mint sittjük. Cuktro-
rott tejszínhabbal díszítjük a már tálra rakott 
h aim ócskák at és melegen adjuk fel. — 
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tniiinhaíeUált zöldséggel húslevesben megfő-
•/-link:. Ha a hilz pulin, kivesszük a léből é> 
megdoráljuk. Egy evőkanál zsírban át pá to Íjuk, 
boraaiaU »öldtpetrezwaliyemmel, kevé* vörös-
hagymával fűszerezzük, a húsléböl Ils hozzá-
adhatva egy 'kevese*. Mikor késaem ran, né-
hány evőkanál finom uomilyemorzsa és egy 
tojás l«ra belekieveirve. Zsemlyeszínű ránitolst 
készítünk, bele téve k'ét cikk fokhagymát. A 
rántást egy merők ajiál vízzel, majd a húsleves-
sel ereíztjük feil. EaaJiutt, megfelelő számú sztép 
középnagyságú burgonyáit meghámozunk, a kö-
zepén kereízUlWíigJuk, aljukat laposra vágva, 
hagy n, M.ba»bcAn. íme« tudjanak által éa kl« ka-
nállal kilkaiparjük. A félburgonyálkat megtölt-
jük a, ihúskeverékkel és a 'kész felereszt®:* ráii-
táelban megfőzzük. J6, lia marad még leves 
tartalékban, imiert könnyen besűrüsödl'k. 

Willi Róisl 
Rökk 8*Uárd-u. 17. I. era. 7. 

FINOM KOCSONYA, Egy éa negyedkitó ser-
téa Iáiba t, fület, bőrt, sovány húst la vegyesen, 
egy sárga-répa, egy petrezselyemgyökér, egy 
csöves paprika, egy fej iha*yma, hat cikjk1 tfcJt-
hagyma és egy kávéskanál sóval fOail tesszük 
három liter vízben. Ha megifíltit, üveigtáliba 
rakjuk, a bőrbe egész. főtt tojáaokiat göngyölve. 
Tlwsla puhárkendőn a levét rásiűrjü'k és bor-
ecetet adunk hozzá. Bodnár 8ándorné. 

MOCCATORTA. lS'/i deka porcukorral 8 tojás 
sárgájáit habosra keverünik, hozzá adunk 8 sze-
let puhított csokoládét, 8 Aefka darált diót, t i 
kávéskanál darállt feketekávét és n 0 tojás ke-
mény babját. Lassú tűsnél sütjük. 

Oer» Mária (Kiotlld-u. n.) 
KEDVENC TORTA, g tojás sárgáját, 30 deka 

cukorral elkeverünk. Élihez jörn 8 Melet puhí-
tott csokoládé. % kg darált dió. Végül a 8 to-
jás habja. Három lapban lassú tűznél sütjük. 
Töltalák: 4 tojás siárgi», 16 deka vaníliás cukor, 

EGY HETI ÉTLAP 
PS NT EK. Ebéd: Savany<ú tüdőiévé». Ki-

rántott ponty. Mustáros burgonya. Csoko-
ládéfelfújt. Naranoa. Vaosorai Paprikás 
gombapörkölt. Tojásos galuska. Vegyes 
befőtt. 

SZOMBAT. Ebád: Zôldséglevç,». Vagdalt 
húspogácsa. Paradicsomos káposzta, Man-
dulalepéiiy. Párolt füge. Vaosora: Borjú-
pörkölt, tarhonya, cékla. Sajt. 

VA8ARNAP. Ebád: Llbaaprólékleves. 
Libasült, majonézes burgonya, riz». Orosz 
krrtntorta. Gyümölcs. Fekete. Vaosora: 
Meleg llbamájszeletek. Burgonyapüré, cék-
la. Naranosgolyócskák. 

HfiTFÖ. Ebéd: Karflolleves. Vadas liba-
mell. Sajtos spagetti. Rizsfelfújt. Vaosora: 
Paprikás burgonya virsliivel. Madártej. 
Alma. 

KEDD, Ebéd: Tejfeles burgonyaleves. 
Párolt felaálszelet. Lencsepüré. Tepertős 
pogácsa. Narancs. Vaosora: Sonkás karfiol. 
Kirántott álma. 

SZERDA. Ebéd: Paradicsomleves, Tejfe-
les, gombás borjúszelet burgonyával, tar-
honyával, ecetes paprika. Csúsztatott pala-
edita, Vaosora: Meleg dlsznócsülök ece-
tos tormával. Tejfel, sajt, alma. 

CSÜTÖRTÖK, Ebád: Zellerkrémleves. Kő-
m ű v e s dlsznósült. Savanyú burgonyafőze-
lék. Túrós gombóc. Gyümölcs. Vaosora: 
Meleg töltött tojás. Körözött liptói, retek. 
Ostya laptorta, Nnranessaláta. 

CSIRKE SZÁSZ MÓDRA. 
Egy nép húsos csirkét megtisztítok 

és feldarabolom úgy, mint a rántott, 
vagy pörkölt csirkét szokás. Egy lá-
basban kiolvasztok 10 deka, apró koc-
kára vágott füstölt szalonnát, de csak 
üvegesre. Vékonyra vágott sárgaré-
pát. petrezselyemgyökeret, fél fei vö-
röshagymát és a feldarabolt csirkét te-
szem belé, izlés szerint megsózom, rá-
öntök egy poMr bort is fedő alatt 
majdnem jyutúlra párolom. Ekkor ap-
róra vágott burgonyát teszek hozzá s 
mikor már ez is puha, összekeverem 
sósvizben kifőtt csipetkével. 1 deci tej-
felt forralok fel vele és tálalom. 

1 evökanAl finom llszit. Ezt összekeverve gő-
zön felfőzzük. Ha kihűlt, 14 deka vajat, i sze-
let csokoládéval habosra keverünik a végül 6 
deka finomra tőrt pirított mogyorót adunk ház-
zá. Tetejért. bura cikizzél vékonyan megkenve, 
csokotádéfondamnial bevonjuk. 

Fülöpp Oyuláné, Baja 
Erzsébet királyné-u. 44. 

0R08ZKREM. 6 tojás sárgáját a evőkanál 
cukorral, gőz felett sűrűre főzünk, ba kihűlt, 
8 evőkniraU rumot és egy % liter kemény cuk-
ros tejszínhabbal összekeverjük. Lapos tálra 
szorosan egymás mellé rákunk piskótát és a 
krémmel Jó vastagon, bevonjuk. Krémre megint 
piskótát raktunk és végül az egészet bevonjuk 
a krémmel é» lildegre tesszük fc»a Időre. 

Einhorn Dezsőná. 
C8 ASZ ARSZ ELET. Ujjnyi vastagságú borjú-

combszeletekeiti felverünk, miegsó»zuk és vajjal 
fedő ftLMt megoütJUk, 3 41. tejfölt, S tojás sár-
gáját, 1 citrom levéiti ée kis héját aduink hozzá 
é» még rövid Ideig pároljuk. Zsírban «ült bur-
•gotnyafánkot adunk hozzá, 

Domonyik Józsefné (VII.. Bibor-u. 8.) 
FEHÉR MBZESKOCKAK. Ï5 .tok« porcuk-

rot, 18 deka 8 deal y ízben olvasztott burgonyái-
cukrot, % deka »mliaigtolált, kevés törött borsot 
(késhegynyit) é» dlónagyaágú vajat ősssegyú-
rtvnik annyi kenyérliazttel, hogy kemény tész-
tánk legyen. Ruganyosra kidolgozzuk. V» cm. 
vastagra nyújtva, derolyemotélöveb kockákra 
vágjuk és kikent tepsibe világosra sütjük. He-
tekig eláll, 

Sohr Magda (Kunmadaras). 

Hltiul-Uw/l (oçûlimh/ 
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A 5ZERRESZTÛU ÜZENETEI 
faduu ItHcc postáia 

P. IIa. Aszszunyoiu, öu Irt 
és én nem tudok válaszolni! 
Nem tudok egyebet tenni, csak 

j elküldöm önhöz az egész szi-
vemet, a testvéri érzésemet. 
Ismerem ezt az érzé&t, én is 
átestem rajtat Átestem? Itt vi-
szem magammal, amíg élek, 

de mostmár szeretem ezt a fájdalmat. És egy 
régi kis temető naiv fölírat«, azóta a jelsza-
vam, az egyszerű, a naiv: »A viszontlátásra!« 
Igen. a viszontlátásra, amikor az Ürlsten 
akarja! Engedje meg, hogy gondolatban tisz-
telettel csókoljam meg a kezeit. — Mese. 
Sok sikert kívánok. _ Mikulás. Hát bizony 
ebbe a legénybe nem lehet túlságosan biza-
kodni. kedves. Én azt ajánlom, h.a. lehet, kér-
dezze meg okos. nyugodt szóval, hogy mi a 
szándéka és el tudja-e önt tartani? Nagyon, 
de nagyon vigyázzon. — Z. Mórné. Levelét 
figyelemmel olvastam. Unokaöccsét .nagyon 
•szívesen látom és beszélek vele. Igen leköte-
lezne tehát, ha ön értesítené öt, erre az üze-
netre való hivatkozással, hogy keressen föl 
engem a Színházi Élet szerkesztőségében. — 
Főposta, poste restante. Nagyon kérem, ne 
haragudjon rám. hogy nem Írtam levelet. i)e 
a levélben fölhívtam figyelmét erre az üze-
netre. Mindenekelőtt — legyünk azzad tlsztá-
ba/n. kedves Klárika, hogy ez az ön fájdal-

jsűSÉik ^^BBMSHÍMINÍMVIHHHHHHW 
DR. GONDA JÓZSEFNB, 

a hódmezővásárhelyi »Farsangi bál. védnöknője 
(Angelo foto) 
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ma — tipikus tünet. Ez komoly nagy fájda-
lom, betegség, ezen át kell esni! En is átes-
tem és most úgy emlékszem rá. mint egy fáj-
dalmasan szép borongásra. Nem kell félni, 
Klárika! Nem hivatkozom most a maga fia-
talságára, a maga okosságára. Még az én 
»idökurAmat« se Írom elő. Csak a maga 
esaére hivatkozom, kedves. A Józan látására, 
a tudat alatti élni akarására. Legyen rajta, 
hogy ez az élet vidám és boldog legyen --
majd egyszer.. Mindi« igy szokott leant, hlgyje el 
nekem KlArlka. Csai ki keli várni. — N. Teoa. 
Nem árulja el levefe aa »önkritika, hiányát!« 
Mégis ügy léTzem, kedves Teca, hogy ön In-
kább elsőrangú szépélvezö, mint alkotó. Kö-
szönöm ezeket az. intelligens «orokart. — Car-
men, Szeged. Nln.es mAs mód, mint Jelent-
kezni kihallgatásra. Terbóc tanácsos úrnál 
kell jelentkezni. — Amor Omnia vlnclt. Nem 
probléma. Nem is veszedelem — a lényeg: 
ifjúság, bohóság, szerelem! »Önöknek Is csak 
azt tanácsolom kis változtatással: a szerelmi 
boldog-ságot — boldogtalanságot, ne gyakorold: 
magyarázd!« — H. Fereno. Nagyoov ked-
vesen, fölényesen IT a saját müvéről. 
Nincs igaza, mert kedves és sok vi-
dámságot magáiban foglaló irásmunka a 
»Meseországi álom«. — T. Gizike. így ba-
jos tanácsot adni. Ba megérkeztek, hívjanak 
fel1 telefonon s akkor majd megmondom, hogy 
— Igénytelen nézetem szerint — hogy kell ai 
időt pár nap alatt Pesten Jól és kellemesen 
eltölteni. — Lily. Túlszigorú volt ahhoz a sze-
gény emberhez. — A. László. Minthogy a szö-
veget az előfizetők rendelkezésére bocsátot-
tam, bárki szabadon megzenésítheti. — M. 
Nusi. Argyla. Hd. 52. London. Nagyon köszö-
nöm kedves sorait. Személyesen kell Jelent-
keznie az autogrammokért, bizonyára öröm-
mel fognak az Illetők adni. Ami a lapot illeti: 
legbiztosabb volna riőflzetnl. Köszönjük az 
üdvözlést és szeretettel viszonozzuk. — Nem 
sötét a Volga. Megkaptam a szép »nagykaln-
pos« fotográfiát. Nagyon köszönöm. — Alom 
ée ébredés. — Fiatal vagyok, aokat akarok. 
Gondolatokat leírni mindig érdeme«, ha azok 
őszinték és őszinte szívből fakadnak. De — 
szerintem — az egész dolog kissé korai. So-
kat kell olvasnia, sokat kell tanulnia addig, 
amíg alkotni fog igazán szépet és maradan-
dót. — B. M. »Próbáljam meg talán nélküle, 
kedves Szerkesztő úr?« Ez a félénk kérdés 
magyarázza meg, drága Magda, mit kell cse-
lekednie! Olyan dolog ez, mint amikor a be-
teg érzi belül1, hogy meg kellene operáltatnia 
magát — de még nem mer komolyan rágon-
dolni. Pedig: min<él előbb, annál jobbl Nézze: 
aimlg apró szerelmi csatározások dúlnak, ad-
dig nincs komolyabb baj, de amikor az már 
az idegekre megy. a kenyérkereső pályára 
megy — akkor: »Gombházi« kiáltással lehető-
leg véget kell vetni a dolognak. Hogyan? 
Még az se biaj, hogy nem egyszerre. En egy-
szer úgy szakítottam magamban, belül, bog.v 

— egy egész évig nem tudott róla a másik 
fél. — H. Géza. Manapság Igen nehéz olyasmit 
ailkotml, amire fölfigyelnek. Intelligens, reui-
des munkn nagyon általános — a kiváló a leg-
nagyobb ritkaság. Nem tudok tehát mondani 
egyebet, csak azt, hogy csak az alkosson, aki 
ezt az edhlvatottsAgot érzi magában. Ez az 
álltalánosságban tartott Igazság. — vagy leg-
alább Is, amit én igazságnak tartok, — egy-
úttal válasz az ön kérdésiére. — Anikó. Amint 
levelét elolvastam, képzetemben ottjártam 
abban a drága kis városban. Ifjúságom, bol-



»étért dicséretet érdemel. — Botár Béla. Két 
versét elfogadtuk, küldje 1>e fénykénét. — 
II], Oy. Oibor. Jólhanuzó, do még korántsem 
hibátlan versek. Fejlödésképesnek tartjuk. — 
»Slker.« Küldje he dr. Marton Sándorhoz (V., 
Bécsi-utca 11). — >B. J . — Minden, a otókért.« 
Nem eléggé kiforrott. Ebben a formában nem 
Is tartjuk szlnpadképesnek. — 8. Lujza, Arad. 
Kellemes hangú, de nagyon Igénytelen törté-
net. — »Nyolc mag hat.« A »BÚCMÍI és »Haza-
térés« címűeket közölni fogjuk. — Si. Imre. 
Talpraesett kis rigmus, komoly bírálatot még 
nem blr el. 

S Z Í N H Á Z . Tf tbbekuk . Korcsmáros Pál 
nevü rajzolótik nincs, Jogtalanul adja kl ma-
gát a Színházi Élet munkatársának. — »Hátha 
•ikerül.» Budapest, Hidegkútl-rtt 50. — »Anglia.« 
Dr. Adorján Sándor (X., Kálpolna-utca 1.) a 
megbízottjuk. — »Holunder.« Német szárma-
zásit, néhány év éta Hollywoodban dolgozik. 
— »Jugoszláviai előfizető.« Az IBUSz (IV., 
Váci-u. 1.) útján megrendelhetft. — »Hoross-
kop.« Edouard Lederer mérnők (Budapest, Bu-
dafoki-út 20.) készítette. — »Hűsége* olvasó.« 
Címezze levelét a párizsi Operának, .az majd 
továbbítja. — E. Ilona, Mlskolo. Most nem kö-
zölhetjük, mert olvasóink legnagyobb része 
aktuális darabokat kiváln klasszikusok helyett. 
— Lukács László. A honoráriumot majd ö 
szabja meg, cime: Krakow, üllc» Kanne-
lttzka 18. — K. L. 1. Igen. ä. Korong-u. S/a. 
— Arry Leuer. Csak országosan ismert «lá-
gerek iránt érdeklőditek. — Fogadta »0. Az 
»Êgl A» földi szerelem« előbb került bemuta-
tásra, mint a »Vőirös malom«. — E. HT». Me-
zey Mária még nlnosen férjnél. 

F I L M . Verőfény, P. L. Utánanéztünk an-
nak, hogy a kérdezett elmen késsülnek-e fil-
met forgatni: nemi — Margit. A leghelyesebb 
először novellaformában dolgóini fel a témát. 

dogságom szánhely,éta. Nagyon köszönöm n ló-
véiét. nem Is hiszi, milyen nagyon Jól esett 
és mennyire boldoggá tett a belőle kiáradó 
igaz, nemes és őszinte hang. — Elrontott élet. 
On ezt írja: »Érzem, hogy arra születtem, hogy 
rendes feleség legyek, aki egy életre «.eret!« 
Látja, ez az üt, amelyen haladnia kell! Ide 
pedig kiét dolog szükséges. Először: türelem, 
nyugodtság, Józanság és ok CMS ág a avultat 
illetőleg, másodszor ugyanét, pontosan ugyanez 
a jövőt Illetőleg. Önnek a Jelen: átmeneti idő 
legyen e pillanatban. Ne törődjön semmivel, 
csak saját magával. Erőszakoljon ki nyugal-
mat bármi áron a sorstól •é» éljen okosan, Jó-
zanul, munkában <és viszonylagos nyugalom-
ban. Feléink ez * sors . . . I On megérdemli, 
hogy nyugodt legyen, boldog legyen, és az le 
lesz. ha nyugodtan, józanul lezárja a multat 
és nyugodtan józanul készüljön a sziéip Jövőre. 

K É Z I R A T O K . Orchidea. Mind a négy be-
küldött ve™ a közölhetőség határán moi off. 
Hogy trirlátetn fejezzük ki magunfMt, költői 
müvek kis. gyártási hibával, őszinteségük két-
ségtelen, képeik tiszták és egyszerűek, de 
néhol reménytelenül 'küzdeniek a technikával. 
Egy-egy -kényszer-rím egy csapásra agyonüti 
a gondosan, clökiésaitett hatást. Abból, hogy 
e®eket még nem könöHtük, ne vonjon le túlsá-
gosan komor következtetést. Kétségtelen, hogy 
rövidesen kapunk öntőd Jobbakat Is: vagy 
mondjuk Így: teljesebbeket. — »L. B. Oaj« 
Ügyesen verseil, de »a áttagot nem haladja 
meg. — »Sahyk. Nagyon blzonytalüun, nincs 
egységes vonala. — »Sz, Andor«. Jól rímel, do 
a versből 'hiányzanak az egyéb értékek. — 
»V. Oy. Ii« Még ikezddtlegesek, olvasson so-
kat Jó költőktől. — Dr. T. I.. Kalocsa. A szép 
gondolat versbeöntése nem sikerült, végig 
esetiLk-botlik. — B. Tiktor. Formásak, és 
figyelemreméltók, de egyik sem hibátlan. — 
»Diák.« Biztató stílusgyakorlatok. — W, La-
jos, Ráday u. Kedves próbálkozás. Az igyeke-



Kftanyebl) elli el Y OÍÍÜ, .min t a 
fumet vagy «síndarabot, Így, 
ba t etui It, még film Is M M 
belül«, — Sitin* Grad«. Fred-
rio March cime: United Ar-
tl«t Studios Hollywood, 1041, 
N. Formosa Are Calif. — Yl-
dékl előflzatő. Legköteldbb te-
lelünk kêrdéstlre. — B. Boy«-
r«a», Dra-nmlurg-uwk vélemé-
nye «zerlnt kéelrwtal lók és 
nem ezén nem tollet ttket el-
helyezni, hanem «sért, mert a 
fllmvállalatok limert Íróikkal 
imitJAk filmjeik«!. - S i n Ar-
cai. Próbálja a képét a Ref-
lektor fllmvállulattól, (Buda-
pest, Sándor-tér 4.) megsze-
rezni. — Hfl elvilé, Eggerth 
Márt* dm*: Ufa Film A. G., 
Berlin, Krauíeaisirasse 80—83. 
— M. L. ön volt «a egyetlen 
olvasónk, rnki c kép köalMét 
kérte. Tormészetwen ciaik 
olyan képet adunk lé, uimsly-
nek kOzlését többen kérik, — 
Derű. Cukor György Londonba 
utMott. Hollywoodi olmet 
Metro Goldwyn Mayor Stu-
dios, Hollywood Culver CK» 
Ctdiif. - Vitatkozók, A n y I t j i 
a felesére. 

K O Z M E T I K A . Kálvária, Címére levélben 
válaszoltunk. Száraz arebflr. Nemcsak a szerek 
megválogatására kell a fősúlyt htlyetnle, ha-
lyeznle, hanem arra Is, hogy aroátfiolását mi-
lyen módon véfcii. j. A fejbőr Igen ertékany 
terület és kedvenc tulaja a baktériumok leg-
különbözőbb fajainak, A fejbőr megbetegedésé-
nek kezdeti stádiuma ritkán vehető észre és 
laikusok legtöbbstőr osak akkor kezdenek ez-
zel foglalkozni, amikor a bajhullás megindul. 
Ezért fontos a kellő tisztaság, mely sok »»öt-
ben megakadályozza és ellensúlyozza a kismér-
tékben Jelentkező bajt és nem engedi azt el-
terjedni. Szíveskedjék tehát megírni, hogy mi-
ből állt eddigi «palása « akkor részletesen le-
írjuk, hogy mit kell ezután tennie. — Kloal 
uszony. Sem lencsefoltot, sem kis lenoséket 
házilag leégetni nem szabad, mert a sav min-
denütt égetni fogja a bőrt, csak éppen ott 
nem, ahol kell. Olyan roncsolást végezhet bő-
rén, amit soha Jóvátenni nem lebet. Forduljon 
szakorvoshoz ezekkel, ahol véglegesen él 
nyomtalanul el fogják távolítani, ~ Sva. írja 

1» réMlieteaen Ost-
ites pamoazialt és 
közölj« azt 1», 
hogy mlböl állt 
az utóbbi hetek-
ben hajápolása. 
Mellékeljen vá-
luszbélyecet ét 
közölje pontoian 
elmét. — Mltaaz-
•teret. Ha ni mlt-

; osszeroket hátUAg 
I kinyomkodja, * 
! bőrét heiyreho«. 
; hatatlanul elront-
I Ja, Azdkait kipusz-

títani otthoni ike-
t elé »»el soba-

: Az zmarlktl áne-
kaaak után agy 

! amerikai planlata 
Í j bemutatkozott 
Pattan. STELL 

! ANDERSON ion. 
I (oramQvéiinfl al-

karral hangverse-
nyezett a héten 

A kőbányai Luther Márton Kör Kultur-eztjénak f öt za repül i 
Tompé« Irén, Ht*« Brztl, Legény Rób«rt, Paál Julia, K«r»tar 
László, Heretag Láazlé, Ráet Lajet , Oaâba Mária, Ruttkay 
Igor, Kala man Angyalit«, Somlai Sadra, Déna« János, Lulk 

B a u , Némát Ily 
( lomjai B. f«lv,> 

sem tudja, de póruiottá teszi arcbőrét. Írja 
meg, hogy zitroi vagy «táraz terménetü-e a 
bőre, miből állt eddigi «roápoláaa? — ralutl , 
A lábon levő kl» pontokat beaiappanoiott kö-
römkefével naponta két-három percen kertit-
tül súrolja, — Blkeieredett lány. Levélben 
rálasaoltunk, — Hlvttalnekleáiy, Mellékeljen 
rálaszbélyogct, közölje pontos óimét és Ismé-
telje meg kérdéseit. — Hálát beteg. Kellő or-
vosi klrlzsgillás nélkül netn szabad semmit 
sem végeznie, Cukorbetegség legfeltűnőbb tü-
nete a tok Tillvits. — Türelmetlen várakozó. 
Kérdéseke válaszoltunk, de ait úgylátsztk va-
lamilyen oknál fogva nem kapta meg. Iirné-
telje meg kérdéielt mégegyizer éi arra kész-
séggel fogunk válaszolni. — Marianne, ft. 8te-
raket nem ajánlhatunk. I, Csak kellő orvosi 
klvlisgálái után lehat használnia, 

KONYHA Tall Brttlke. Nyerskoszt diétá-
nak ajánlom a most aktuális kirflolpttrét, A 
nyeri karttolt húsdarálón AtdarAlJuk, ugyan-
olyan súlyú sárgarépával, apróra vágott me-
télőhagymával (snldllng) ízesítjük, sóval, ka-
rés törött bosse a1, kévét telfellol leöntre fo-
gyaittjuk «1. — Br. M. O.-né, •epren. Hideg 
punoiot nem késaltjük tojástál, meirt a tojás 
kellemetlen ízt ad én ha forró teával össze-
keveri, esetleg össze ls fut, Próibátlja meg a 
következőképpen késtitenl: H kiló kristály-
cukrot öntsön le négy oltrom levésel és '/» 
liter Jó rummal, Ha a cukor már teljesen el-
olvadt, öntsön hozzá két liter forró >6 teát, 
keverje «1 ét állítsa Jégre. A poharak «»éleit 
forgansa bele oltromos léiben, utána kristály-
cukorban, et ilgy hat, mintha Jegei volna, 
etekben a poharakban adja tel a Jéghideg 
Italt, Et a mennyiség elegendő lesz a megírt 
személyek részérő. — Oerft M.-néi A birsalmái 
teasütemény receptjét izilveeen elküldöm, ha 
válastbélyeget küld. — Kaváat i rmutkai Kö-
szönöm elismerő levelét és örülök a Jól sike-
rült büffétsitalnak é* tőle« a maga tikerénok. 
Legközelebbi számunkban közlöm a kért re-
ceptet. — Porgáet D.-né, Wlant Páí lul «te-
let ugyanolyan módon készül, mint a bécsi 
szelet, ciak a panírozásnál morzsa helyett 
újra finom llittbe mártjuk a íteleteket. 



(11. folytatás) 
A földsalnt még- az előadás megkezdése élőtt szokásos nyugtalanságot 

mutatta. A zenekari mellvédnek dőlve frakkos uraik gukkerezték a páholy-
sorok ragyogó hölgyközönségét. A dámák Ijedten védték uszályaikat « 
mögöttük jövők figyelmetlensége ellen, a zenekarban hegedűk csipogtak, 
kürtök és fuvolák öblögettek, a hölgyek pedig kíváncsian, Irigyen, vagy 
kárörömmel figyelték egymást. 

Az eloőemeleti haloldali páholyfolyosón most tűnt föl Marion fejedelmi 
szőkesége. A paradicsompiros bársony melegen ölelte körül asszonyosan 
telt vállalt. A meztelen hú» és a bársony erotikája még őt magát Is má-
morossá tette. Az előző napok bizonytalanságának minden nyomasztó 

Az a szappan, 
amelyet rég át q, 

keresek •.* 
Ai Önök T h l o s e p t - s z a p -

p a n a , amelyet egy idd óta 
naponként használok, az a szap-
pan, amelyet régóta keresek. 

Mindig ós mindenütt ajánlani 
fogom az Önök szappanát, mert 
én magam nagyon jó tapaszta-
latokat szereztem vele. 

Kiváló tisztelettel 
B. H. ápolón« 

1M0. Julius S. 
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érzését elfújta a közszereplés öröme. Tudta, ihogy mihelyt a páholyba lép, 
úgy fogják tekinteni, mint ennek az előadásnak egyik látványosságát, 
amely szervesen odatartozik a darabhoz és a muzsikához. Es ami még 
jobb volt: érezte, hogy ma este nagyon tetszik Malonyaynak. Vica mellett 
megtanulta, hogy ezentúl verekedni kell a férfiért, minden férfiért, aki 
az útjába iakad A sors kiejtette eddigi kegyeltjét a páhével béllelt, puha 
fészekből, de a madárka nem fog aléltan elterülni a földön. Csak az 
bukik el, aki a küzdelmet feladja. 

Belépett a páholyba és egészen előre ment a mellvédig. Csupa ismerős 
arc nézett rá vissza szemköztről és a földszintről. A szomszéd páholyból 
Cserné fekete imajamarca hajolt ki. A iparadicsoimtoll furcsán libegett a 
feje fölött, mintha az élettelen tárgyak is tiltakozni tudnának a helytelen 
alkalmaztatás ellen. Ezzel szemben, lent a zenekari ülés második soriban 
Sziederkényiné kitűnően viseli a lila Paquin-t, a némrég lezajlott ideg-
izgalom látszólag végképp elmúlt róla, valószínűleg csak holnap jelent-
kezik fejgörcs formájában. A nézőtéri zűrzavaros beszélgetésiből néha fel-
csap egy szófoszlány, egy-egy látcső úgy mászkál az arcán és majdnem 
teljesen szabad keblei haván, imint a léigy a porcellánon, die ez a csiklan-
dós érzés egyáltalában nem kellemetlen, sőt gyönyörűséges. Nincs' ennél 
jobb a világon. 

Vica surrant be a páholyajtón. Malonyay ezüsttel cizellált feje néma 
mosollyal fordul feléje. Az ezüst és a bíbor egymás mellett új sugárzást 
kap egymástól. 

— Láttál már valami szépet! — kérdi Vica 
— Eddiig canterben vezetünk! Nézd, milyen okos voltál, mégis csak a 

Schiapariellit vetted föl . . . A főnökség alapcüsian kitesz a W. V. szalon 
becsületéért! 

Hirtelen ideges ránigás futott át a meztelen karján. Velük szemben 
megjelent a saját ruhájának pontos tükörképe, csak éppen a színek cseré-
lődtek föl Falconiné jött előole a páholyban. Edes ki« arcán; világított a 
magasabbrendű társasági lények gőgös diadalérzése. »Mit csináljak, ha 
ilyen szépnek teremtett az Úristent Nem bújhatok feredzse alá!« Jobbra-
balra köszöntgetve foglalta el helyét, inig férje, a dlplioimata, a nyitott 
páholy ajtóban diskurált egy magasrangú katonával. 

Falconiné rövidlátó volt, ha figyelmesen nézett, kissé összehúzta a 
szemeit, ami egyelőre szintén jél állt fiatal szépségéhez. Pillanatnyilag 
osak a szomszédsági környezettanulmányt végezte el, ami gukkear nélkül 
is kielégítően ment. De már kezdte kihalászni az estélyi táskából a gyöngy-
háziberakású, drágamívű kis látcsövet. Vica, aki minden mozdulatát 
figyelemmel kísérte, nagyon rosszul kezdte magát érezni. Még nem élte 
ki magában az iménti meglepetés örömét, belül csupa reszketés volt 
és a közlés vágya is feszítette. Mindjárt kitör a botrány — gondolta és 
szeretett volna hátrahúzódni. Falconiné a szeméhez emelte a kolibri nagy-
ságú optikai készüléket. Karéjban jártatta a tekintetét, mintha csak kí-
nozni akarta volna Vicát a drámai pillanat elhalasztásával. Marion arcán 
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elszánt mosoly ült, Vica egyenesen impertinensnek ítélte. Lassan fordult 
feléjük a látcső lencséje. Sehol sem állt meg tovább néhány pillanatnál, 
mégis rettenetes hosszúnak tetszett, amíg hozzájuk ért. 

Most a gukker Marionra szegeződött. Vica félszemmel nézett csak 
oda, úgy tett, mintha roppantul érdekelné a zenekar készülődése. De azt 
pontosan megfigyelte, hogy a látcső leesett a páholy piros peremére és 
Falconiné szája megvonaglott. Vica még a ki nem mondott szót is leolvasta 
róla: 

— Példátlan szemtelenség! 
A manekén nagyon jól tudta, hogy nem Falcaniné az egyetlen hölgy az 

Operában, aki ma este sokszorosítva látja magát. Sok könny elfolyik még 
a hiúság 'oltárán a zenebarátság lobogója alatt. Vannak itt olyan dámák, 
akik, ha jól összeszámoljuk, öt-hat kópiában is szerepelnek, ami nem 
szégyen, csak bosszúság, mert ilyen nagyarányú túltermelésnél igazán nem 
tudni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat? Vica nem találta igaz-
ságosnak a hölgyek felháborodását, elvégre kétszáz-kétszázhúsz pengőért 
senki sem kívánhatja, hogy egyetlen példányként szerepeljen a világban. 
De Falconiné esete nem azonos ezekével. Részben, mert nyolcszáz pengőt 
fizetett a modellért, részben, mert olyan ellenféllel kellett mérkőznie, aki 
előre megfontolt szándékkal dolgozott és akiről feltehető, hogy a szeren-
csésebibi színösszetételt önmagának választotta. »Rettenetes, hogy mi lesz 
ebből« — gondolta és enyhe rosszullét kerülgette. Amúgy sem evett ren-
desen és a türelmetlen, síró, kétségbeesett, fenyegetőző kliensek viselkedése 
is az idegeire ment. Mindehhez ez a nyugtalanító, különös muzsika, amely-
nek első hullámai már zsonganak az óriási teremben; >az ember egyetlen 
ismerős taktussal nem találkozik, amit együtt lehetne dúdolni a zenekarral. 

— Láttad? — mondta kaján mosollyal Marien és szánté lobbot vetett az 
örömtől.*— Szegény, majdnem a földszintre ejtette a látcsövét. 

— En nem nagyon hencegnék vele a te helyedben. 
De okosabbnak látta elhallgatni, a baj most már jóslások nélkül is 

bekövetkezik, csak az a kérdés, hogy a helyszínen-e, vagy később, az Opera-
barátok vacsoráján, amelyen Malonyay társaságában tüntetőleg meg 
fognak jelenni minci a ketten. De nem, ez lehetetlen! — villant eszébe, 
hiszen akkor előbb be kelleme számolnia a mai nap igazi eseményéről, az 
ajándék-autóról, amely ugyancsak csúnya gyanúba keverné úgy Marion, 
mint Malonyay előtt. Autót nem szoktak ingyen ajándékozni még olyan 
urak sem, akiknél otthon halomban állnak a milliók. Az ilyen ajándék 
mögött legalább is kötelező ígéret áll: aki elfogadta, az valamilyen formá-
ban eladta magát. . . Nos, az ügy még nincs; lezárva. Igaz, elkövette a 
gyengeséget, hogy ideihozatta magát m Operához, de ezzel még nem vette 
véglegesen birtokba a kocsit, csak élt a csábító alkalommal, hogy egy kicsit 
megjátszhatta magát úrnak. Bs ha jól meggondoljuk, nincs is rá lehetőség, 
hogy a kocsit megtartsa. Egy ilyen kocsi fentartása garázzsal, a sofőr fize-
tésével, üzemanyaggal, adóval legalább négyszáz pengő'ble kerül havonként. 
Ahogy Miarionnal megállapodtak, legföljebb hatszáz pengőt vehet ki az első 
hónapokban az üzletből, az ajándék t.éhát megenné a fizetését... Nom, 
még ma este megmondja a sofőrnek, hogy állítsa a kocsit a vezérképvise-
let rendelkezésére. Majd aztán később elhatározza, hogy mi történjék vele. 
Igen ám, de ma este... A függöny már rég fölment, Vica érzékel teljesen 
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függetlenítették magukat gazdájuktól, a füle befogadta, a hangokat, a 
szeme lefotagrafálta a díszleteket, a fényt és a mozgást, a karmester fekete-
frakkos, örök mozgásban lévő sziluettjét, a földszint estélyiruhás árnyalt; 
olyan volt, imint egy hangosfilm-felvevőkészülék, amelyet az operatőr és a 
hangmérnök szabadjára hagytak... Marionnak <és Malonyaynak ma este 
nem szabad megtudnia az újságot, ráérnek holnap is, amikor a lemondás 
tényével úgy, ahogy tisztázza magát. Akkor viszont nem is mehet velük 
vacsorázni a Hungáriába, ha csalt feltűnés nélkül el nem küldi a kocsit, 
amely e pillanatban ott táborozik az Operát körülvevő sötét mellékutcák 
valamelyikében. Halványan elmosolyodott. íme, egy vágyálom, — ahogy 
a Freudisták mondanák — amely beteljesedésének pillanatában halt meg. 
Valamikor itt lakott szüleivel a Hiajós-utcában, az ablakaik épp a mű-
vészbe járóra néztek és koratavaszi vagy őszi estéken sokszor megbá-
multa az ablakból a gazdagok fölvonulását. Akkor még vegyesen voltak 
autók és pompásan felszerszámozott magánfagatok és előadás után a portás 
harsány hangon kiabálta elő a pesti előkelőségek kocsisait. Az Opera fő-
portása is hangtenornén kellett, hogy legyen. A törvényszéki irodatiszt 
lánya akkoriban ezt ítélte az előkelőség legtetejének. Ha egyszer valaha 
az Opera portása az ő nevét kurjantaná bele az Andrássy-út estéjébe... 
Szebeny Vera... Szelbeny Vena... Es valahonnét a Révay- vagy Dalszín-
ház-utcából szikrákat csattogva elindulna két leszegett fejű, fekete paripa... 
a bakon darutollas, kipödört bajuszú, feketedolmányos kocsis tartja a 
gyeplőt... egy frakkos fiatalember gyengéden megfogja a felsőkarját, mi-
alatt a megbillenő acélhágcsóra lép. Aztán hátradől a sötétkék huzatú, 
flnomosipkés párnákon... Ma este korszerűbb változatban mindez meg-
történhetett volna és mégsem fog megtörténni, mert a megálmodott bol-
dogság ára a valóságban szégyelni való, ha egyébként elviselhető is. Hej, 
de sokan cserélnének vele meggondolás nélkül, olyanok is, akik jól hangzó 
és kifogástalan nevet viselnek. Nem túlságosan értette, hogy miért tapsol-
nak az emberek, a társas ösztön dolgozott benne, amikor ő is tapsra 
verte a tenyereit. .,. 

— Gyönyörű! — súgta Malonyay és nem lehetett tudni, hogy a meg-
állapítás az előadásnak szólt, vagy a hölgyek valamelyikének. • 

Trillák csattogtak föl a mennyezetre és úgy hulltak vissza, mint a 
füzérről elszabadult igazgyöngy, hangok fonódtak össze és váltak szét a 
gyönyör és a szenvedely viharzónáiban: a maneken minderről annyit tu-
dott. mint aki egy zavaros hajnali álomképben a derengő értelem köd-
foszlányaiba kapaszkodott és valahcl az álom és az ébrenlét elmosott ha-
tárai között lebeg. Voltak pillanatok, amikor nem tudta, hol van és mit 
keresnek körülötte a hermellnpalástoa vállak és a homályban fölszikrázó . 
briliánsok, amelyek úgy küldték fényüket, mint a váltakozó erősséggel 
ragyogó csillagok az égbolt messzeségeiből. Néha azt hitte, hogy José 
meleg lehelletét érzi a nyakán, nos, ez az érzékcsalódás azon a ponton van, 
hogy rövidesen valósággá váljék és ha testileg nem is volt kellemetlen, 
lelkileg annál kevésbbe tudott vele megbarátkozni. Olyan jó volt eddig 
szabadnak lenni, senkitől sem függni, senki szeszélyeit nem szenvedni. 
Az önrendelkezés nyugalma fölért a páros élet múló örömeivel, de annál 
sűrűbben jelentkező méreganyagával. Testi tökéletességének fölényes 
tudata szinte védőpáncél volt az olcsó vágyak ellen. Ez az élő szépség, 
mint igazi műremek, egy szemernyi áhítatot is keltett, csak Bertalan-féle 
kultúratlan lélek mert hozzá mohón közeledni. Az esztéta előbb fülmérte 
az értékét és — visszalépett. José az első igazi mecénás, akinek módjában 
áll megszerezni a műgyűjtőknek való ritkaságot.. 

— A Garbo is maneken volt — mondta valaki félhangosan a szom-
széd páholyban, valószínűleg Cser Igazgató. 

Ez visszahozta Vicát a valóságba. A vacsorát lemondom —• határozta 
el gyorsan — és necn várom meg az előadás végét.. Azt fogom mondani, hogy 
rosszul lettem. Marion csak hálás lehet, ha nem tartok velük. Ma olyan 
szép. . . a nagy ruha visszaadta a régi magabiztosságát, talán vissza-
szerzi neki az ingadozó Malonyayt is. Igazán alig van versenytársa az itt 
lévő asszonyok között, még a pisze Falconiné Is csak «zubrett lehet mel-
lette. Szakértő szemmel vizsgálta Marion figuráját. Tényleg, minden ará-



nyában kifogástalan. Szabónök olyan testi titkokat tudnak, amelyek néha 
még a férj előtt is rejtve maradnak. A legtöbb ruha nem arra szolgál, 
hogy kiemelje a szépséget, hanem, hogy eldekorálja a hibát. Hány rosszul 
szobrászolt lábat lehetne megszámolni ezen a nézőtéren. Mennyi elcsú-
szott csípővonal, páncélban sínylődő gyomor, lecsapott váll* művészi for-
téllyal ingerlővé formált mell, elrajzolt gerinc, ami itt a selymek és csip-
kék megtévesztő tálalásában egyenesen kívánatosan hat. Marionnak meg 
soká nem kell félnie a nagy rombolótól, az Időtől. Tiszta, szép vonalait 
kiteljesítette az asszonyiság. Bőrének finom rózsaszínje megfeszül a sze-
rencsésen kitöltött vázon. Malonyay büszke és boldog lehet, hogy ilyen 
asszonya van és alázattal kell fogadnia még a lelki hibáival együtt . i s . . . 

— Elaludtál, Vicát Vége a felvonásnak! 
— Bocsáss meg, ez a sok muzsika úgy tört rám, mint valami zuhatag.. . 

Belekábultam... Különben már reggel óta kínlódom a gyomrommal... 
— Jöjjön, megiszunk egy frissítőt a büffében — ajánlotta Malonyay. 
— N e m , k ö s z ö n ö m . . . 
Ijedten hárította el az ajánlatot. Attól tartott, hogy a folyosón szem-

től szembe találja magát Falconinéval. Mariont 1« szerette volna figyelmez-
tetni, de Wolkenibergné mintha egyenesen ki akarta volna hívni maga ellen 
a végzetet, fölállt és Malonyay kíséretében elhagyta a páholyt. Ezeken az 
estéken a felvonás-szünet tulajdonképpen közjátéka az előadásnak. A tár-
sasági hölgyek meglátogatják egymást és az általános ruhaszemle után 
részlettanulmányokba mélyednek. Az Igyekezet, hogy kedvesek legyenek, 
szinte leolvasztja róluk a külső mázt, mig belül) szabályos méreganyagokat 
raktároznak, föl. Falooniék páholyában is pereenkiwt cserélődnek a tisz-
telgők. A szép dlplomatáné igen jókedvűnek mutatkozott, kegyesen fo-
gadta a ruhájának szóló gratulációkat és láthatóan úgy viselkedett, mint 
aki életének egyik legboldogabb estéjét ünnepli. Pedig rövidlátó szemei-
vel is jól megfigyelhette, hogy a szemközti páholy kiürült, csak Vica ma-
radt ott előőrsnek. »Nem siet fölkeresni az ellenséget, — gondolta a mane-
ken — úgylátszik, alkalmasabb terepet keres . . . Persze, ráér a vacsorán 
is, ahol nem a pillanat szeszélye sodorja őket össze<... Hátrahúzódott és 
megnézte magát a tükörben. Ezzel az életpiros színnel nem lehet beteget 
hazudni, gyorsan mázoljuk át fehérrel. Sietve tette föl a fehéret, aztán a 
szeme alá mély árnyalatot festett és kipróbálta a legszenvedőbb arc-
kifejezést. »Egész jó színésznő lett volna belőlem« — állapította meg elé-

Sedetten. Mikor Marlonék jó tíz pero multán visszajöttek, úgy ült a pá-
oly sarkában összehúzódva, mint egy beteg veréb. 

— Szegény, drágám, komolyan rosszul lelhetsz — mondta Marion. A 
részvéten felül némi örömet is érzett, meirt Vica sápadtsága mellett annál 
boldogabban harsogott a saját pompás, legyőzhetetlen egészsége. 

— Talán okosabb lenne, ha hazamennék . . . 
— En is azt hiszem, kedvesem. Tamás kérem, vigye haza szegénykét. 

Tíz perc alatt itt lehet . . . 
— Nem, nem! — tiltakozott élénken Vioa. — Ilyen áldozatot nem fogad-

hatok el. Hazatalálok magom is! 
Marion erősködött, hogy legalább a háziorvosát föltelefonáltatja a 

képviselővel, de a maneken valahogy ezt is elhárította. Végül szerencsésen 
megszabadult tőlük, lent volt az utcán és hermelinpalástjában bizonytala-
nul elindult megkeresni a narancssárga Alfa-Romeot. A soff őr a kiszállás-
nál olyasmit mondott, hogy a Révay-utcában próbál parkírozni. Negyed-
órai keresés után megtalálta a kocsit és sikerült a csodálkozó soffőrt is 
előhalászni a legközelebbi kocsma «öntéséből. Egyenesen hazahajtatott. 
Mikor kiszállt, elegáns, új alkalmazottja előírásos pózban várta a holnapi 
parancsot. 

— Igaz, azt sem tudom, hogy hívják magát. 
— Körtési Mihály vagyok, de nagyságos asszony szólítson csak Mf 

hálynak. 
— Hát kérem, kedves Mihály, néhány napra szabadságolom a ko 

val együtt. 
A soffőr arca elégedetlen meglepetést mutatott. 
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— Nem tetszik a kocsit használni Î 
— Nem — mondta a maneken — egyelőre a megszokott közlekedési esz-

közeimet használom. 
Nevetve a lábaira mutatott és hozzátette: 
— Majd pár nap múlva eldől, hogy mi történjék magával és a kocsi-

val. A fizetését természetesen minden körülmények között meg fogja kapni. 
— Kérem, — mondta a soffőr — az első havi fizetésemet már megkap-

tam. De Igazán nagyon bántana, iha netán az én személyem ellen volna 
ki fogás . . . 

— Szó sincs róla, kedves Mihály, az ön személye teljesen megfelel. 
Valami másról van itt s zó . . . Várja be rendelkezéseimet a vezérképvise-
letnél. Ha kell, majd telefonálok. 

Besietett a kapun és magára hagyta az elképpedt alkalmazottat. A la-
kásban a veszettül ugrándozó Csulin kívül Blanka várta, aki a kutya 
miatt kénytelen volt végleg ide költözni. Mert minden valamirevaló kutya 
társaslény. Éppoly kevéssé viseli el a magányt, mint a gazdátlanságot. 

— Már haza tetszett jönni! — csodálkozott a kislány. 
— Amint látod. 
— Es a tündérkocsit 
— Elküldtem. Mégpedig végleg.. . 
Majd, ahogy Blanka sírásra pittyp/dt száját megpillantotta, habozva 

utánatette: 
— Legalább is azt hiszem... 

* 
— Maga volt az est királynője! — mondta Malonyay, amikor előadás 

után besegítette Mariont a kocsiba. 
A budai kaland után valóságos lelki rovancsolást tartott önmagánál 

és ráeszmélt, hogy bizonyos mértékig ő is hibás Marion fokozódó ideges-
ségében. A képviselő szerelmi kérdésekben José ellenpólusa volt, a legna-
gyobb áldozatnak a gyengédséget tekintette és ez csakugyan sok lemon-
dást és önfegyelmet kívánt. Még mindig élt benne valami az oligarcha 
ősök kevélységéből, akik vacsora utáni dessertnek, készen kapták a sze-
relmet. Es Pesten, ebben a kis külön világban ő volt az arbiter elegantia-
rum, a férfias férfi. Amióta a színpad megszűnt igazi ibonvivánokat szál-
lítani, Malonyay lett az eszménykép. 

Marion hálásan mosolygott rá, a gyengédség most többet jelentett 
számára, mint a legszenvedélyesebb ölelés, különösen, amióta úgy érezte, 
hogy örök en gairde-ra kényszerült Vica miatt. A jelentkező anyagi ne-
hézségek szintén erősen megviselték a kedélyét, hiába kísérletezett cél-
zásokkal, a képviselő rejtélyes hallgatásba burkolta magát. Egyelőre azon-
ban még ez sem bántotta túlságosan Mariont, mert az öreg Vadász a jobb 
jövő reményében újra és újra Kigombolta az erszényét. A legnagyobb baj 
az a felemás társadalmi helyzet volt, amlibe a divatszalon réven került. 
Nem akarta elhinni, hogy a dolgozó nő rangja magasabb annál, amit régi 
királyok adtak régi érdemek, vagy éppen régi becstelenségek jutalmául, 
íme, már Tamás se úgy viselkedik vele szemben, mint azelőtt. Igaz, hogy 
elég serényen bábáskodott az újszülött szalon körül, de mintha ezzel 
akarta volna kárpótolni a személyes érintkezésnek időközben meghidegedett 
formájáért 

A kocsi kikászolódott valahogy a tömegből és nekiszaladt a széles, 
egyenes Andrássy-útnak. Marion hátul ült, a nagyestélyi nem engedte 
meg, hogy a vezető mellett szorongjon s az emeltyűk és fékek között veszé-
lyeztesse uszályának épségét. Pedig most különösen jól esett volna oda-
simulni Malonyayhoa, aki estélyi pompájában, nyaka köré csavart fehér 
selyerasáljával olyan volt, mint egy oxfordi diákba oltott angol diplomata. 
A vacsora a Hungáriában volt, de a képviselő Marion bámulatára várat-
lanul elkanyarodott a Lipótváros felé. A grófné előrehajolt az ülésen: 

— Mi azt Nem megyünk a vacsorára? 
— De igen. — felelte Malonyay — csak egy kis körutazást csinálunk. 
— Ki akarja szellőztetni a fejétt 
— Csacsi! Keresek egy csöndes mellékutcát, ahol leállíthatom egy 

rcre a kocsit, hogy megcsókolhassam! 
Marionnak az volt az érzése, hogy mézzel édesített tokaji szaladgál az 
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ereiben. A néptelen Vilmos császár-úton fölállt a simán futó kocsiban, 
átölelte a vezető nyakát és megcsókolta a tarkóján, a gallér fölött. 

— Lássa, most megint nagyon szeretem! 
— Miért! Eddig nem szeretett nagyon! — kötekedett a képviselő. 
Marion szeméből kibuggyantak a könnyek. ' 
— Hagyjuk ezt! — mondta hevesen, de mentől inkább iparkodott lecsil-

lapítani magát, annál buzgóbban gyöngyöztek le könnyei a művészien 
festett szempillákról. — Ne beszéljünk többé róla! 

Velencei csipkével szegett zsebkendőjét tömte a szájába, hogy hangosan 
el ne sírja magát a rászakadó örömtől, amely azonban túl hirtelen jött 
ahhoz, hogy egy csapásra feledtesse az elmúlt hetek kínzó keserűségeit. 

— No, ne síirjon, Macókám! — babusgatta később a képviselő, amikor 
leállt vele a Margithíd tájékán egy sötétségbe borult teniszpálya előtt. 

A saját zsebkendőjével törölgette le a könnyeket az átázott arcocskáról 
és türelmesen tartotta a villamos battériával ellátott tükröt, hogy Ma-
rion rendbehozhassa magát a lélek tisztító hatású, nyári vihara után. Ré-
gen nem voltak olyan jókedvűek, mint amikor betoppantak a Hungáriába, 
ahol az Operabarátok úgyszólván teljes számban együtt voltak. Marionék 
asztala egy sarokban volt, a szomszédságban egy aktív miniszter vacsorá-
zott, két bálkirálynő-jelölt lányával. A lányok leplezetlen irigységgel nézték 
Maniant. Egyforma tüll-ruhácakáikban olyanok voltak a grófnőhöz viszo-
nyítva, minit két kis bimbó, amelynek rózsaszínjét még féltékeny, zöld burok 
védi m idő viszontagságai ellen. De a renaissance ruhát nem irigyelték tőfle 
annyira, mint az elegáns Malonyayt. Nekik egyelőre két folyton bokázó 
fiatalember jutott, akik snájdig külsőségekkel szerették volna pótolni a 
nehezen serkenő férfiasságot. 

Cserné azzal a viharos élénkséggel integetett át hozzájuk,, amely talán 
még legjobban illett majomi lényéihez. Később át is szaladt egy pillanatra 
és az mondta: 

— Gratulálok, édes kis Marionom! Még soha nem volt olyan sikerem, 
mint ebben a ruhában! Mindenki el van tőlem ragadtatva! 

Falconiné a terem túlsó végén ült egy nagyobb asztalnál, amelynek 
középpontja természetesen ő volt. Egy pillanatra feltűnt mellette Gaáthy 
Gyurka, az újságíró, aki asztaltól asztalhoz cikkázott, mert omindenünnet 
átkiabáltak neki, hívták ide is, oda is, abban a reményben, hogy első kéz-
hői kaphatnak egy kis társasági pletykát, vagy valamivel ők is hozzá-
járulhatnak »Az én sarkom« híreihez. Jóval elmúlt éjfél, amikor végre a 
két régi vetélytárs, Falconiné és Marion szemtől szemben álltak az előcsar-
nokban. Malonyayra éppen a kabátot segítette föl egy ruhatári alkal-
mazott. 

— Még egyszer köszönöm, drágám, a tündéri ruhát! — mondta lelkesen 
a diplomata-feleség. — Ha tudtam volna, hogy ilyen szerencsésen kiegé-
szítjük egymást, meghívtalak volna a páholyomba. 

Nem adott időt Marionnak, aki válaszolni akart valamit, hanem egye-
nesen Malonyayhoz fordult: 

— Jó estét, képviselő úr! Hallom, hogy nagy bankett volt múltkor a 
kollekció után a »Víg Trombitásában. 

— Tévedsz, drágám, nálam ünnepeltünk egész szerény keretek között 
— vágott közbe Marion. 

Falconiné kerekre nyitotta rövidlátó, dióbarna szemeit. 
— Érdekes! Nekem azt mesélték, hogy a Víg Trombitásnál mulattatok. 

Első eset, hogy Gaáthy Gyurka nem mondott volna igazat . . . 
Malonyay megpróbált közbeszólni, köszörülte a torkát. Mint született 

politikus mindig készen állt, hogy a kézenfekvő tényeket szófutamok kö-
zött elbűvészkedje. De a könyörtelen Falconiné nem hagyta szóhoz jutni. 

— Hát nem a maga kocsitakaróját akarta elemelni egy suhanc, mialatt 
Marionnal és Vicával a kertben vacsoráztak! . . . Várjon csak . . . Gaáthy 
Gyurka igazolására meg kell mondanom, hogy Marionról tényleg nem 
tett említést. Csak Vicát látta. De hát az olyan természetes, hogy ahol 
Vica van, ott Marian is megjielenik és viceverza. 
. , , — Sőt Vieaverza! — toldotta meg vigyorogva a megjegyzést Sárffy 

Albin, Falconiné állandó lovagja. 
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— Privátim nem vagyunk sziámi ikrek — mondta Marion és bőszítő 
fölénnyel mosolygott hozzá. — Amint láthatod, ezúttal is nélkülözöm a 
társasagát. 

— Nem, hát nemi Ilyen csacslságokon igazán nem fogunk össze-
veszni . . , Pá, drágám, rövidesen látjuk egymást a Váci-utcában. 

Még az úgynevezett »A'bgang«-ot is pazarul megjátszotta. Mert a W. V. 
szalon tényleg a Váoi-utcában van, de Marion ezzel a ruganyos helyhatá-
roKÓval azt is közölte, hogy legföljebb az utcán fogják egymást látni, és 
nem a szalonban. Malonyay olyan kelletlenül ment Marion után, mint a 
kutya, akinek a pórázát idegen kézbe adták. Szótlanul mentek a kocsihoz. 
Marion beszállt, a képviselő úgy tett, mintha valami baja volna a be-
gyujtókészüléknek. Mar egy perce piszmogott vele és közben halkan ká-
romkodott. 

— Nem is említette, — szólt közönyösen Marion — hogy el akarták 
lopni a takaróját. 

A motor végre dorombolni kezdett, Malonyay elindította a kocsit. Lé-
pésben mentek, 

— Marion, kérem, — mondta a képviselő és hagyta, hogy egy taxi 
elmenjen mellettük — az ilyen ki* porfldiákat nem szabad a szívére ven-
nie . . . Ez akkor volt, amikor maga idegességében szószerint kidobott 
bennünket,,. 

— Es maga rögtön írt keresett sajgó sebeire a Víg Trombitásnál! 
— Ne túlozzuk el a dolgokat... ügy éreztem, hogy valakivel beszél-

nem kell magáról, a szerelmünkről... 
— Es ez a valaki pont Vica volt. Miért nem velem beszélt róla! Most 

már megmondhatom: órák hosszat vártam, hogy visszajön ós mindent ki-
magyarázunk egymásnak . . . Láthatta, hogy tele voltam keserűséggel... 
Azt hiszi talán, hogy olyan egyszerű az életem! Mindennap letört egy da-
rabka a büszkeségemből, olyanoknak kellett gazsulálnom, akiknek máskor 
a köszöntését sem fogadtam az utcán.. . Maga egyre komiszabb lett hoz-
zám. Hetek óta nem volt egy jó szava, egy kedves nézése... Es akkor 
maga elmegy, hogy jól kisírja magát a Vlouska keblén! Jól megválasz-
totta a bizalmasát, mondhatom! 

— Edes Istenem, honnét tudhattam volna! Ha magának jó volt 
társnak... 

— Tármaik igen, de nenn barátnőnek, vagy testvérinek! Tudja 
maga. hogy ki ez a lány! ! . . . Nem 1> lány, asszony, akitől egy nap szó 
nélkül megszökött az ura . . . Ok nélkül senki sem hagy faképnél egy ilyent, 
azt képzelheti! 

A koosl már Budán járt, Malonyay nekieresztette a gépet. Malonyay 
úgy gondolta, hogy amíg nem tisztázzák egymás közt a dolgot, jobb, ha 
futnak egy darabot. Átmentek a dübörgő Alagúton és a Vérmező felé ro-
bogtak. Ott a képviselő megint lassított. 

— Mondjam el magának, milyen gyalázatosan viselkedett PárizsbanÎ... 
Vagy beszéljek Deauvllleről, ahol magába szédített egy tapasztalatlan 
milllomofliflút, aki véletlenségből régebben Harry társaságához tarto-
zott! . . . Majd mindjárt bemutatom magának Vicát, a megértő rokonlei-
ket . . . Az orránál fogva vezeti Jósét, — ez az a milliomos, akit Deauville-
ben fölszedett.., Párizsban addig szaladgált, míg sikerült megbolondi-
fcania az urát, aiki ott igen szépen elhelyezkedett. Az feleptett a Kedvéért 
osapot-papot, utánarohant Pestre, de akkor már a mi drága Vicánk me-
gint mást gondolt. Na ja, Itt volt maga! 

— Eníl 
— Igen, maga! Egyszerre három vasat tart a tűzben a kis aranyos... 

Azt hiszi, nem láttam, mennyit mesterkedett maga körül! Hál' Istennek, 
már ott tart, hogy lelki safe-ot nyitott Malonyay Tamás úrnak. Randevú-
kat rögtönöz a hátam mögött az én költségemre. Maholnap mindent elka-
parint tőlem: a szalont, a palotát, magát, sőt az apámat i s . , . Igen, az apá-
mat, aki éppen tegnap jelentette ki, hogy egy krajcárt sem adna, ha nem 
Vica kisasszony volna a társam... 

(Folytatjuk) 
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H E L Y I F O G Y A S Z T Á S S^Lf^o"! 
S c h a d e k A n t a l n é kozmetikai intézete, Budapest, IV., Váci-u. 9.1. (Corso mozi ház) 

U Ék • C V É k • É k I f végleges kiirtása ezidőszerínt a legkomolyabb' 
H Mm J 9 Mm Mm fct l m gyors, biztos eredménnyel. Angol módszerrel. 
S c h a d e k A n t a l n é kozmetikai intézete, Budapest, IV., Váci-u. 9-1. (Corso mozi ház) 

C I T R O M O S A R C Á P O L Á S 
A citrom nedve és olaja TERMÉSZETES »G«-VITAMIN. Serkentőleg hat a vérkeringésre, emeli a 
bőrmirigyek kiválasztását, ezáltal az összes bőrszépséghibák megjavulnak. Megóvja az »rebftrt 
hidegtől, naptól, érdességtől. ráncosodáítól Az arclzom rugalmas lesz. ÜDÍT FRISSÍT. Tőrv. védve . 
ClTROM-kenece, zsiros, éjjeilre, nagy tubus P 3—I CITHOM-olaj arctisztitásra, nagy tlveg P 2.51 

„ kenőcs, nedvdús, púder alá, nagy tub. P 2.— I „ ránctaianitó olaj, nagy üveg P 2.— 
„ kenőcs szeplő ellen, nagy tégely . . P 5.— I „ szappan P —.8® 
„ arcviz zsirosság, mitesszer eliea, n. Uv. P 2.— | „ púder P 3.— 

Vidéki szétküldés költségmegtakarításért, az ősszeg előzetes beküldését kérem (és 60 tili, portót). 
SCHADEK ANTALNS kozmetikai intézete, IV.. Váci-utca 9. I. 3. (Corso moziház.) 

Vígjáték 3 felvonásban. 
Irta: Jens Locher. 

Fordította: Aszlányi Károly. 
A darab előadási joga kizárólag a Bartsch Jánosi 
színpadi kiadóvállalat ktt-től (Budapest, V., Kos-
suth Lajos-tér 13—16.) szerezheitö meg. Az enge-
dédynélkttli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi 
U V . te. — Copyright 1937 by Hans Bartsch Vor-

lag, G. M. B. H. Budapest). 
Salmrekerűit a NUMZETI SZÍNHÁZBAN (először 
1937 január 8-án) a következő szereposztásban: 

Hohn tamácsos özvegye . . Márkus Emília 
Inge Hohn Tasnády Hona 
Éva . Bápolthy Anna 
lovag Springeirberg . . . . Lehotay Árpád 
Kairm Bang Somogyi Erzsi 
Ote Bang Táray Pereno 
Oerda Szeleczky Zita 
Hans Hohn , Tímár Józse! 
Zsuzsanna . Agby Erzsi 
Jarfelt Pethő Attila 

Uarrick lovász. Hauberg k. a., Frigyes inas, Softer, Márkus Emilia 
Szobalányok, Mads iskolásfiú. (Vajda M. Pál felv.) 

E L S Ő F E L V O N Á S 
(Nagy, kertrenéző hall, Eriksholmban. Hát- egyik hiány vendéget hoa magával, aizt a 
térben széles üvegajtó a. parkra. Látható az nagyságos asszony nem tudja. A kislányok 
allé, a la Schönbrunn, virágágyakkal. Bal- miég nem járatosak a szervíroaá&ban, 
oldalt tapétaajtó, az öreg tanácsosné szo- ugy-e1 Jó volna megkérni Frigyest, hogy 
bájába. Pompás bútorok. Elől szabadon egy tanítsa 'be őket, még az ebéd előtt. 
széles kerevet, perzsával letakarva. Kétől- 1. szobalány: Nem tudom, képes lesz-e 

dalt egy-egy ajtó.) Frigyes erret . . . 
(Hauberg kisasszony méltóságteljes dáma, Hauberg k. a.: Mértt Már ismét résaegrt 
a szoba közepén áll, hatalmas kulcscsomó- 1. szobalány: Még nem egészen. Csak pa-
vai. Az 1. szobalány most mutatja be neki tyákoe. 
a két, feketébe és fehérbe öltözött lányt, Hauberg k. a.: Milyent 
akiket az érkező vendégekre való tekintettel í ; szobalany: Pityókos. 

vett fel j Hauberg k. a.: Ilyen népies kifejezést ne 
, , , . - , ' , , , , használjunk a, belső helyiségekben, Mária, 
1 szobalany: Megmagyaráztam a lá- Maradjunk annál, hogy részeg. Mindenesetre 

nyaknak Enksholm házrendjét. A lány dk gzomorú 
tudomásul vették, hogy alkalmaztatásuk j. szobalány: 'Minden második nap be-
«•«* arra az időre szól, amíg a vendégek r % . È 8 a tanáesosné őméltósága tűri ezt! 
itt lesznelc Hauberg k. a.: Hja, Frigyes olyan régi szol-

Hauberg k. a.: Jó. ga ennél a háznál, hogy rendkívüli toizal-
1. szobalány: Hauberg kisasszony tudja mat élvez az öreg méltóságos asszony fé-

már, hány vendég érkezik ezúttalt széről . . . 
Hauberg k. a.: Nem tudom pontosan, a 1. szobalány: Csaik én lennék egyszer né-

gyerekek mind eljönnek. Hogy aztán mind- szegí . . . 

mm lazanasa 
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Hauberg k. ST: ilyesmi eszei)« ss^ jus-
son, kérem! Rögtön felmondanék. A sze-
mélyzeti szobáik rendben vannak I Legalább 
két komomára és két sofőrre kell számí-
tanunk. 

1. szobalány: Sofőrre is szlámítunk? 
Hauberg k. a.: Csak semmi . . . szamársá-

got a sofőrrel, vagy más férfiszemélyzet-
tel, kérem. , 

1. lány: Isten mentse! 
Hauberg k. a.: Már volt rá eset . . . 

Hogy hívják magát, kicsikém! 
1. lány (zavartan): Panni. 
Hauberg k. a.: Egy kicsit puderezze ki 

a a arcát. 
1. lány: Puderozni) Muszáj) 
Hauberg k. a.: Kívánatos. Es ha valaki 

arat mondja: Tendben van, akkor pukkedlit 
csinálnak és távoznak. Értik) 

1. lány: Igen. 
Hauberg k. a.: Rendben van. 

(Két lány pukkedlit csinál.) 
Hauberg k. a.: Rendben van. 

(Mint fent.) 
Hauberg k. a. (harsányan): Rendben 

van, mondoml Elmehetnek! Es még egyet! 
Rajta ne kapjuk valakit, l^pgy a sofőrrel 
csókolódzik! 

1. szobalány: Majd én vigy*ázok rájuk, 
Hauberg kisasszony. 

Hauberg k. a.: Lehetőleg magára is vi-
gyázzon. (Int, mire a három lány el.) 

Holmné (iO éves, de még nagyon szép, 
igazi nőies varázs árad belőle, előkelő, 
nyugodt és mégis bájosan tehetetlen, be-
jön): Nos, Hauberg kisasszony, minden 
rendben! Jöhet az inváziót 

Hauberg, k. a.: Jöhet, asszonyom. 
Holmné: Mindig olyan ideges vagyok, 

amikor a gyerekeimet várom. Pedig csak 
egyszer jönnok egy félévben. Es mégis. 
Vagy éppen ezért. Mindig félek, miféle 
meglepetést tartogatnak a számunkra. En 
tisztelem a gyerekelmet, hogy hosszú éle-
tem legyen a földön, de megérteni neon 
tudom őket. (Sóhajt.) Annyival idősebbek 
nálam. 

Hauberg k. a.: A direktor úr túl korán 
halt meg . . . 

Holmné: Szegény. Nehéz volt felnevelni 
őket, — férfi nélkül. De azt hittem, hogy 
végre férjhoz mentek, megszűnt minden 
gondom. 

Hauberg k. a.: Holott . . . 
Holmné: Holott azóta még rosszabb. 

Erek állandóan férjhez mennek és csak 
akkor jönnek haza amikor félévenként 
pénzosztás van. 

Hauberg k. a.: Sajnos. 
Holmné: Vagy hála Istennek. Nem tu-

dom, hogy jobb. Sok pénzt költenek, dehát 
i' pénz az enyém, van elég és énnekem nem 
kell. örülök, hogy adhatok. De hogy foly-
ton h'ázasodnak és válnak, összeállnak, 
szétmennek, ez szörnyű. Ezt nem tőlem örö-
költék, és nem tudom, kitől. A két idő-
sebb lányom ebből a szempontból menthe-
tetlen. De Gerdára vigyázok. Gerdát más-
kép nevelem. 

Hauberg k. a.: Ami Gerdát illeti . . . 

nuiunic; íui ,au . > .v . 
Hauberg k. a.: Két napja neno volt isko-

lában. 
Holmné: Hiszen minden reggel elmegy 

a biciklijén? 
Hauberg k. a.: Elmegy, csak nein az is-

kolába. 
Holmné: Nem) Hát hova? 
Hauberg k. a.: Nem tudom. Tessék ki-

szedni belőle. 
Holmné (zavartan): Igen . . . Majd kisze-

dem. Ha a többiek elmentek. 
Hauberg k. a.: Es az olvasmányai! . . 
Holmné: Az olvasmányait én válogatom 

ki neki. 
Hauberg k. a.: Igen, de amiket a nagy-

ságos asszony kiválogat, azokat nem ol-
vassa el. És amiket elolvas, azok egy nő 
számára egyenesen elolvashatatlanok. 

Holmné: Szent ég! Mik azok) 
Hauberg k. a.: Például . . . (Súg.) 
Holmné: Ah! De mért kell ezt neki tudni) 

En sohse tudtam. 
Hauberg k. a. : A mai gyerekek . . . meg 

kell tiltania neki. 
Holmné (zavartan): Meg fogom t i l tani . . . 

mihelyt a többiek elmentek. De hát 
egyelőre még meg se jöttek. Hogy osztotta 
uzJét őket a szobákban) 

Hauberg k. a. : Lovag Springenberg és 
a neje egymástól távol álló szobákat kap-
nak, hiszen tudtommal elváltak. 

Holmné (romantikusan): Pedig szeretik 
egymást. 

Hauberg k. a.: Ebben ai háziban nem sze-
rethetik. egymást, ha egyszer elváltak. 

Holmné: Igaza van, Hauberg kisasszony. 
Csak legyen szigorú. 

Hauberg k. a.: Doktor Bang s az ön má-
sik lánya szomszédos szobákat kapnak. 

Holmné: Biztos, hogy még nieim váltaik! el) 
Hauberg k. a.: Tudtommal nem. A reg-

gel érkezett sürgönyükben még nincs erről 
szó. 

Holmné (sóhajt): Amíg egy sürgöny ide-
é r . . . Mindenesetre — egy tartalékszoba 
kell Karínnak és a férjének, hátha éppen 
haragbam vannak. 

Hauberg k. a.: Igenis, Es melyik szobát 
adjam Holm igazgató úrnak és feleségé-
neiki) 

Holmné: Mindegy. Hans a boldogult fér-
jem első házasságából származik. Nem va-
gyok érte felelős. Persze a lovászát is el-
hozza . . . Ezt a Garrleköt. A kedvencét. 

Hauberg k. a.: Bizonyosain. Különben a 
felesége se jönne el. (Lesüti a szemét.) 

Holmné: Rettenetes ez! Én mindent ma-
gára bízok, drágám. Csináljanak mindent, 
ahogy tetszilki Az anyósom felkelt már) 

Hauberg k. a.: A tanácsosné őméltósága 
éppen az imént csengette be Frigyest ma-
gához. Sajnos, Frigyes most is részeg. 

Holmné: Részeg) Kedves Hauberg kis-
asszony, ne használjon ilyen erős szót ügy 
régi szolgával szemben. Mondjuk, hogy 
k issé . . . pityókos. 

Hauberg k. a.: Pityókos) 
Holmné: Igen. 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
il í 



Hauberg k. a. (összeszorított ajakkal): 
Kérem. 

Holnmé (habozva): És . . . Jarfelt igaz-
gató . . . hol vaut 

Hauberg k. a, (jóakaratú mosollyal): A 
kertben van; virágokat) szed. 

• Holmné: Ah! Virágokat 1 Vájjon, kinek! 
Hauberg k. a. (jóakaratú mosollyal): Azt 

nem lehet tudni, nagyságos asszonyom. 
Holmné: Különös passzió egy ilyen ki-

váló üzletember részéről, mint Jarfelt. Iga-
zán szegény férjem remekül választott, 
amikor őt bízta meg a gyárak vezetésével. 
Mennyit dolgozik szegény ember! Bezzeg, 
ha a mostohafiiamra bíztam volna az Üze-
mek vezetését. . . 

. Hauberg k. a.: Hans úr már régen ver-
L senylovakat vásárolt volna az alaptőkéből. 
W (Most Jarfelt igazgató egy csokor virág-
r gal bejön a parkból, Hauberg kisasszony 

észreveszi és kimegy. Holmné nem veszi 
mindjárt észre. Jarfelt rokonszenves, jó-
kévü, ötvenes üzletember.) 

Jarfelt: Jó reggelt! Hoztam egy szál vi-
rágot a parkból. 

Holmné (elpirul): De Jarfelt, micsoda 
ötlet! Miattam ennyit hajlonganl! (Elveszi 
a virágot és vázákba rakja ) Jól érzi ma-
gát itt a birtokon t ^ 

Jarfelt: Remekül. Ezek a rövid látogatá-
sok itt, cafc az oázisok az életemben. 

Holmné: Rettenetes lelhet mindig számolni 
és aktáikat kezelni. 

Jarfelt: Az nem rettenetes. Hál* Istennek, 
a munkánk eredményes. Jobban állunk, 
mint valaha. 

Holmné: Szerencsére van, aki elköltse a 
pénzt . . . A mostohafiaim be szokott járni 
az irodábal 

Jarfelt: Előfordul, ha lovai engedik. 
Holmné: Igazságtalanság, hogy mindent 

maga végez. 
Jarfelt: Jobb Így. Ha Holm igazgató is 

végezne valamit, akkor. . . Ne haragudjék, 
de (hamarosan, koldusbotra jutnának. De 
hagyjuk ezt. (Előveszi a csekkönyvét.) Mi-
után ma a Gyerekek' Pénzel te tési Akciójá-
nak nagy napja van, elhoztam a pontos 
listát, hogy ki mennyit kap és itt vannak 
a kész1 csekkek is, csaik szét Ikell osztani 
őlket. 

Holmné: Köszönöm, Jarfelt, de mért ra-
gaszkodik hozzá, hogy én osszam ki köz-
tük a pénztt Maga is megtehetné. 

Jarfelt: Nem. Tudniokl kell, hogy a pénzt 
magától kapják. 

Holmné: Érdekes. Én mindig úgy érzem, 
mintha magától kapnám. 

Jarfelt: Egészen téves érzés. A céget az 
öreg Holm tanácsos alapította s az ön bol-
dogult férje emelte fel jelenlegi nívójára. 
Én csalki szerény munkása vagyok a vál-
lalatnak s mint ilyen, kérdem: mi lenne, 
ha nem osztaná szét minden félévben min-
den; jövedelmét a gyerekek között T 

Holmné: Hát mit csináljak a pénzééit 
Jarfelt: Költse el. A magáé. 
Holmné: Es mit csináljanak a gyerekek 

pénz nélkül? 
Jarfelt: Dolgozzanak. 
Holmné: Igaza van Jarfelt, de nem tu-

k 

I» 

Világhírű orvosprofeszorok sietnek segítségünkre! 
az „Egészség Iskolála" c. könyvsorozat megjelené-
sével, mely orvos, barát és tanító szerepében az élet 
legnagyobb rejtélyeire ad részletes felvilágosítást: 

ELSŐ KÖTET: 
Minden harmadik ember szívbajban hal 

meg! Ezért szükséges, hogy mindenki el-
olvassa dr. Halmos csikágói szivspecia-
lista könyvét (Wenckebach tanár elősza-
vával), mely »Mit k e l l t u d n i a s z í v -
r ő l é s a s z í v b a j o k m e g e l ő z é s é -
r ő l « címen jelent meg. Megtanít, hogyan 
kerülhetjük el természetes módon a szív 
megbetegedését. Ugyancsak részletes fel-
világosítást nyújt az új gyógymódokról 
is. Ara 2.80 P. 

MÁSODIK KÖTET: 
Ogino világhírű japán orvos világszen-

zációt keltő nagy felfedezését ismerteti: 
»A nők teherbeesése évente csak 65 nap 
lehetséges«, tehát havonta csak 5 olyan 
nap van, amikor a nők fogamzóképesek. 
Dr. Totis nőgyógyász »A fo g a m z á s 
t i t k a « c. munkájában ismerteti a nagy-
közönséggel ezen szinte hihetetlen felfe-

dezését, melynek ismeretében a könyvben 
talált táblázatok segítségével mindenki 
könnyen tájékozódhatik a periódusát il-
letőleg. Ara 3.60 P. 

HARMADIK KÖTET: 
Erwin Liek danzigi sebészfőorvos vi-

liághírű könyve. » R á k b e t e g s é g , g y ó -
g y í t á s é s m e g e l ő z é s « címen jelent 
meg (ára 3.60 P) dr. Adám Lajos egye-
temi tanár előszavával, dr. Hültl Hümér 
és dr. Melly József orvostanárok jegyze-
teivel. Ezen munka részletesen ismerteti 
az összes rákmegelőzési eljárásokat és hi-
vatva van megszüntetni azt a pánikot, 
ami oly sok képzelődő embert ma kínoz. 
Törődjön az egészségével, míg nem késő! 
Kövesse a híres orvostanárok utasítá-
sait, megelőzheti e súlyos betegséget 
vagy ha idejében felismerik, úgy köny-
nyen gyógyítható. A fenti könyvek meg-
rendelhetők 

CSERÉPFALVI kiadó vállalatnál, B u d a p e s t , IV., Váci-utca 10. 
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dorn (megtenni. iNeten már nem kell semmi 
az élettől. A maga barátsága elég nekem. 

Jarfelt (feláll): Az én barátságom már 
nem barátság, asszonyom. 

Holmné: Nem! Hát mit 
Jarfelt: Szerelem. 
Holmné: N e m . . . nem. . . ne mondja eat. 

Nem szabad. 
Jarfelt: Nem szabadi Mindenkinek sza-

bad. . . szeretni... csak nekünk nemi 
Holmné: É n . . . é n . . . én megértem ma-

gát, Jarfelt, de neun hallgathatom meg. 
Jarfelt: Boldogult férjére gondolt 
Holmné: Nem. A lányom miatt. Jó pél-

dát kell mutatnom. 
Jarfelt (keserűen): Sokat ér a jó példa, 

amelyet mutat. 
Holmné: Nem használ, az igaz. De szá-

momra megnyugtató, hogy legalább én úgy 
élek, amint illilk s amint kötelességem. 

Jarfelt: Asszonyom! Téves az egész gon-
dolkozásmódja. A gyerekek éppoly ke-
véssé gyerekek már, mint ahogy maga még 
túl fiatal ahhoz, hogy lezárja az életét. 
Egyik embernek sincs joga, miásik ember 
életét korlátozni. Mért áldozza fel magát a 
gyerekeiért, amikor nekik nincs szükségük 
erret Azért jöttem ma, hogy megmondjam: 
tudom, hogy maga szenved és nem tudom 
nézni, hogy szenved és nem akarom tűrni, 
hogy mindepről lemondjon azokért, akik 
kétszer egy évben jönnek ide pénzért és 
akik semmiről sem mondanak le a maga 
kedvéért. Igazi 

Holmné: Nem tudom, mit kezdenék maga 
nélkül, Jarfelt. De ezt nem lehet. En 
nem . . . én . . . már mondtam magának.. . 

Jarfelt: Magamra vállalok mindent. Cse-
lekedni fogok. Szeretem magát, nekem nin-
csenek léha és színes szavaim erre, csak 
szeretem. És aszerint fogok cselekedni. 

Holmné: Akárhogy is kérem, hogy nel . . 
Jarfelt: Alaárhogy is kér. 
Holmné: Hát akkor . . . cselekedjék. 
Jarfelt: Hadid leheljek egy csókot a hom-

lokára . . . 
Holmné: Ne . . . ne . . . ne még. Majd. 
Jarfelt: Majd! Mindig csak majd! Drá-

gám! Ha tudná . . . 
Holmné: Tudom . . . És én is . . . 

(A tapétaajtó felpattan. Holmné anyósa, 
Holm tanácsosné, botra támaszkodva, de 
magasan és egyenes gerinccel kilép. Fri-
gyesbe karol. Frigyes öreg szolga, akinek 
az volna a hivatása, hogy támogassa az 
idős hölgyet, de éppen ellenkezőleg áll a 
dolog. Ugyanis 6 tántorog és a tanácsosné 
'támogatja, mivel Frigyes részeg, illetve pi-

tyókos. Megállnak az ajtóban.) 
Tanácsosné: Kötelességed támogatni en-

gem, hallodl 
Frigyes: Tudom mi a kötelességem. 
Tanácsosné: Akkor ne támaszkodj rám. 
Frigyes: Magánál van a bot. Bezzeg ha 

nálam lenne. 
Tanácsosné: Már megint ittál! 
Frigyes: Én nem ittam. 
Tanácsosné: Érzik a leheleteden. 
Frigyes: Akkor én is érezném. 
Kozmetikai és plasztikai sebészet 
mell-és hegplasztika, orr-, fülkorrekció, ránceltivolítás 

BATIZFALVY SZANATÓRIUMBAN 
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Tanácsosné: Ne felejtsd el szolga, hogy 
egy államtanácsos özvegyével beszélsz. 

Frigyes: De én vagyok az idősebb. Amíg 
az öreg tanácsos úr élt, bezzeg nem voltam 
»szolga«. 

Tanácsosné (toppant): Hát mii 
Frigyes: Inas. 
Tanácsosné: Hallodl 
Frigyes (diszkréten csuklik). 
Tanácsosné: Mindig szégyenkeznem kell 

miattad. 
Holmné: Jó reggelt mama. 
Tanácsosné: Jó reggelt, gyerekek. Jó reg-

gelt Jarfelt igazgató. Itt flörtöltök a szo-
bában ilyen szép tavaszi napon 1 

Holmné: De mama, hogy mondhat ilyetl 
Mi nein flörtölünk. 

Tanácsosné: Kár. (Leül.) Elég szamarak 
vagytok. No, mi az Frigyes! Egyedül nem 
birsz megállani! Végy egy széket és ülj le. 

Frigyes: Nem fontos. 
Tanácsosné: Akkor maradj állva (Frigyes 

csuklik.) A modorod azonban napról-napra 
romlik. Ki foglak dobni, kereshetsz új ál-
lást 

Frigyes: Kétévi felmondás jár nekem. 
Tanácsosné: És mit csinálsz két év után! 
Frigyes: Visszajövök ide. 
Tanácsosné (megsemmisítő pillantást vet 

rá, ami Frigyest cseppet sem zavarja): Nna! 
Jobb vele nem foglalkozni. Mikor jönnek 
az őrültek! 

Holmné: A gyerekeket gondolod! Már itt 
kellene lcnniök. 

Tanácsosné: Jönnek a pénzszagra, mi! Ki 
nem állhatom őket. 

Holmné: Karín és Éva igazán kedvesek. 
Tanácsosné: Kiknek a feleségeik momen-

tán! ! 
Holmné: Éva elvált és "Karin . . . 
Tanácsosné: Ne is meséld. Én nem vagyok 

prűd, de ki nem állhatom őket. Van m'ár 
gyergke valamelyiknek! 

Holmné: Nincs. 
Tanácsosné: Hitványak! Hát mire hasz-

nál.iák a férjeiketl Vagy nincs nekikt 
Holmné: Karinnak van férje. Doktor 

Bang. 
Tanácsosné: És ki a vőlegényei 
Holmné: Az nincs neki. 
Tanácsosné: Nem akarom látni őket. Majd 

szólj, ha elmentek. (Frigyes leül.) 
Holmné: Nem engednéd meg, hogy üdvö-

zöljenek 1 
Tanácsosné: Nem. Frigyes ki nem áll-

hatja őket. Majd szól, ha elmentek. 
Holmné: Majd megmondom nekik, hogy 

nem jól érzed magad. 
Tanácsosné: Azt ne merd mondaniI Én jól 

érzem magam egyedül, Frigyessel. Majd 
ha valamelyiküknek gyereke lesz, bejöhet 
megmutatni. Gyerünk, Frigyes. (Föláll.) 

Frigyes (nem mozdul): Még maradhat-
nánk. 

Jarfelt: Majd én segítek. 
Tanácsosné: Nem kell. Frigyes fel tud 

tállnl, csak süket. 
Frigyes: Jól hallok én, csak nem tudok 

felállni. 
Tanácsosné: Akkor ez az Italtól van. (Föl-

rántja.) Gyerünk. És ebédre tejet Iszol. 
Frigyes: Inkább szomjan halok. Brr! 
Tanácsosné (mig kivezeti): ötven évig 

kibírtam veled, szolga, de ínég ötven évig 
nem maradsz Itt, azit már látom. (Mind-
ketten el.) 



J artel t: iPompás öreg hölgy. Biztos, hogy 
a gyereikeiki nom hasonlítanak rá. 

llolmné: A gyöngeségedket csak tőlem 
örökölhettek. 

Jarfelt: (Nem mondhatnám, hogy velem 
szemben gyönge lett volna. 

Holnmé: íMa elég gyönge voltam. És 
most megengedem, hogy a homlokomat... 

Jarfelt: Oh! I n g e . . . (Megcsókolja.) Mi-
lye«. bátor lett egyszerre, 

Holmné: A nagyimama mindig ilyen ha-
tással van rám. ö felbátorít. A gyerekeim 
letörnöd De most mennem ke l l . . . Az elő-
készületeik . . . 

Jarfelt: Elkísérhetem! 
Holmné: A konyhába! 
Jarfelt: Még oda is. Húszéves ifjoncnak 

érzem magam. 
Holmné: A konyihában azonban fiatal 

lányok is vannak. . . Velük szemben csak 
maradjon anuyi, amennyi . . , 

Jarfelt: Oh! Milyen drága, amikor ilyen 
frivol. (Mindketten el.) 

Gerda (Holmné legfiatalabb lánya és 
Mads, egy szeplős, vöröshajú diák, a kör-
nyékbeli fűszeres fia, be. Gerda maga után 
húzza a fiút.). 

Mads: Te, ha kidobnak innen;!... 
Gerda: Ne félj, gyere csak. Egész nap 

itt fogsz maradni. 
Mads: Ha hagynak. 
Gerda: Marha, hát a vőlegényem vagy. 
Mads: Folyton azt mondod, hogy a vőle-

gényed vagyok, de semmiből sem ve<szem 
észre aztat. 

Gerda: Nem is az a fontos, hogy te észre-
vedd. Az a fontos, hogy a többiek észre-
vegyék:. 

Mads: Kik azok. a többiek! 
Gerda: Nővéreim és sógoraim és azok 

tartozékai. Ma jönnek a városból, alhol mini-
denki róluk beszél. Csuda dolgokat csi-
nálnak és én itt éleik a tehernek 'között és 
elmulasztom legszebb éveimet. Tizenhatéves 
vagyok és még egyszer sem jegyeztem el 
magam. Valahányszor Erikehem ba jönnék, 
úgy lógok közöttük, mint egy csecsemő. Ba-
rátom, hogy fognak ezek nézni most. 

Mads: És mit érsz vele, ha én, a vőlegé-
nyed vagyok! 

Gerda: Feltűnést fogunk kelteni, tudod. 
Te folyton köpsz és szivarozol és károm-
kodnod is kell. 

Mads: Miért! 
Gerda: Ez a modern. Meg kell rémíteni 

a nyárs polgárokat. Nem ikell finom és de-
genorált típus. Ez már letűnt őserő kell 
és brutalitás. Van a családiunkban; egy 
lovag és egy nőorvos. De ilyen ronda su-
hanc, mint te, még nincs. Agyon fognak 
verni miattad. Eltiltanak a veled való ba-
rátkozás tói. Kifüstölik utánad a szobát. És 
ém leszek az érdeklődés (középpontjában. 
Ülj le! 

Mads (leül): Csak ;azt szeretném tudni, 
mi hasznom van nekem az egészből! 

Gerda: Semmi. Te férfi vagy. Te örülj, 
hogy szolgálhatsz engem. 

Mads: Hát vagy brutális leszek, vagy 
szolgállak A kettő nem megy össze. 

Gerda: Mert nincs érzéked a modern lo-
gikához, fiam. Ha én azt parancsolom ne-
ked, hogy légy engedetlen, akikor te mit 
csinálsz! 

Mads: Nem engedelmeskedem. 
Gerda: Tehát engedelmeskedtél, mert én 

azt parancsoltam, hogy no engedelmeskedj. 
Mads: Várj csak! Ha te azt parancsolod, 

hogy legyek engedetlen és én engedelmes-
kedem, akkor engedelmeskedtem vagy sem? 

Gerda: Neked az a hivatásod, hogy ne 
érts meg engenm Tehát ne is törd a fejedet 
ezen. Káromkodj és szorítsd meg a csukló-
mat. 

Mads (megteszi): Fene egyen meg. 
Gerda (szenvedő arccal): Szörnyű vagy. 

Engedj el, te ősember. Fuj, jaj 
Mads (elengedi). 
Gerda: Ne engedj el, te hülye! 
Mads: Ennelk az lesz a vége, hogy jpofon-

váglak. 
Gerda: Az se rossz, de csak ha majd 

mindenki itt lesz. (Autótülök, kutyaugatás, 
lárma kintről.) Már jönnek. (Hauberg kis-
asszony átsiet a szobán jobbról balra.) Ne 
felejtsd el íMads, vőlegényem vagy, tűzön 
és vízen át. 

Mads: Jó, da tel meg ne felejtsd el, hogy 
csak. szívességből. (Közben megy az ajtóig.) 
Egyáltalán mit kapok ezért az egész mar-
haságért! 

Gerda: Megcsókolhatsz. 
Mads: Jó és azért mit kapok! 
Gerda' {nyakonüti <<s elfutnak). 
Holmné (be ugyanakkor). 
Hauberg k. a. (besiet). 
Holmné (izgatottan): Itt vannak. 
Hauberg k. a.: Egyelőre csak egy autót 

láttam. 
Holmné: Olyan izgatott vágyóik. 
Hauberg k. a.: Nincs értelme. (El.) 

(Karin Bang szép, modern, elegáns asszony, 
egy csinos soffőr és három drótszőrü foxi 
társaságában be. A sofőr táskagramofont 
és egy bőröndöt hoz. A három kutya ket-

teje hím s egy nőstény.) 
Karín: Szervusz, nya. (Átöleli Holmnét.) 

Örülök, hogy látlak. 
Holmné: Isten hozott, Karin. Hogy vagy? 
Kat-ln: Jól. 
Holmné: Hol a férjed! 
Karín: 0, megvan, ne félj. Csakhogy ő 

Évát Ihozza a maga kocsiján, az édes kicsi 
liugocskámat. Éva beteg. 

Holmné: Éva beteg! Mi baja! 
Karín: Szerelmes a férjembe és be akar 

feküdni a klinikájára. 
Holmné: O h . . . 
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rad. 
Holmné : Drágám, a soffőr e lő t t . . . 
Karín: Oih, Jens is a csal'ádban marad. 

És Jens vegye le onnan azt a vázát és a 
virágokat és tegye oda a gramofont. Es 
nyissa ki a bárt. 

Jens: Igenis* (Elrakja a sarokba Jar felt 
virágait és a gramofont rakja a helyükbe. 
A bőrönd kinyitva italokkal teli házi bár. 
Ezekután elmegy a kutyákkal, Karin gyö-
nyörködve néz utána.) 

Holmné: Én azt hiszem, nem vagyok 
típusa a konok kapitalistának, de a sofőr 
mégis sofőr, nemí 

Karín: Persze. Mondta valaki, hogy nem 
az? Én nem emelem fel az alkalmazottai-
oiat. Az szép Is volna. De én inkább le-
szállok hozzájuk. 

Holmné: Es ez a bár! Az én időmben ki-
kapós férjek mentek évente kétszer ibárba. 
Most a bár idejön <a lakásokba. É s . . . 

Karín: Oh, nya, képzeld el, Oven egész 
nap a klinikáján van. A város minden 
szépasszonya nála gyógyíttatja imagát. Az-
alatt én zenét hallgatok és iszom. 

Holmné: Te nem vagy boldog, Karin. Te 
szereted a férjedet. * 

Karin: Előfordul, hogy jobb hí íján őt 
szeretem. Azt hiszem ő is így van vele. 

Holmné: Hát erkölcs nincs már! 
Karín: Erkölcs van. Csak erkölcstelenség 

nincs többé. Bámulatos perspektívák nyíl-
tak meg a világ előtt. Mindem dolog olyan, 
amilyennek látszik. Ez a relacionalizimus. 

Holmné: Nem lehet ekkora különbség 
közted és közteon. Szerelmi házasságot kö-
töttetek és ünnepélyesen megígértétek az 
oltár e lő t t . . . 

Karin: Drága, nyai, ha ő megcsalt, akkor 
az ígéret m'ár nem érvényes, 

Holmné: De ő nem tehetett ilyet. 
Karin (vállat von): Hja! Ha te ezt job-

ban tudod! Es nem fontos, hogy megtette*». 
Hagyja azt hinnem, hogy megtette. Ez a 
lényeg. 

Holmné: Hallgass. Miféle célzást tettél 
Évára és az uradra. 

Karín (hidegen): Éva hirtelen szükségét 
érzi annak, hogy férjem orvosi felügyele-
tére bízza magát. iNem vagyok hülye. Eléig 
volt. 

Holmné: Csakhogy miár te 'is soknak ta-
lálsz valamit. 

Karín: Igen. És most Évát a volt férjén 
keresztül fogom megtanítani arra, hogy ki 
vagyok. 

Holmné: Rettenetes vaigy. Hiszen Sprin-
zenberg szereti Évát. 

Karin: Lehet, de bolond. Neki nem kell 
a te pénzed, nya. ö egy igazi lovag. Ennél-
fogva nincs egy vasa se és Évától se fo-
gad el. Ezen veszekszenek folyton. Egyéb-
ként magammal hoztam aa autómon. 

ICOTAVJUÜCCL ?-
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örülök. 
Karín: Mindenki itt van a Hotel Termi-

nusban. 
Holmné: Mért nevezed a szülői házat 

már megint Hotel Terminusnak? 
Karín: Mert csak a meghatározott termi-

nusokban jövünk. Hogy van nyanya ! 
Holmné: Ne nevezd a nagymamát ínya-

nyának. 
Karin: De mikor neked nya a neved. 
Holmné: Utálom a rövidítéseket. 
Karin: De Jarfelt csak rövidíti a neve-

det? 
Holmné: Jarfelt! Miért pont ő ! . . . rövi-

dítené! . . , 
Kaim: Ne tetosd magad. Mindenki tudja, 

hogy te és ő . . . 
Holmné (vérvörösen): Ez hazugság. 
Karín: Lehet. De közkeletű. 
Holmné: Milyen aljasak az emberek! 
Karín: Miért! Nem sértés! 
Holmné: De a z ! . . . Én és e g y . . . egy 

férfi! 
Karín: Éppen es teszi a dolgot érthetővé. 
Holmné: Karin . . . mondd.. . te elhiszed 

ezt rólam! Az arnyadról!! 
Karín: őszinte legyek! Persze! 
Holmné (sírva fakad): E a . . . e z . . , 
Karin: De nya, ne vedd annyira a lel-

kedre. . . nem akartalaki bántani, de hát 
mindenki azt beszéli! . . . Kérdezd meg a 
többieket mind! 

Holmné: Meg is fogom kérdezni! Tudni 
akarom, hogyan gondolkodnak rólam! 
(Autókürt hangja.) Már jönnek! 

Karín: És itt van Sprinzenberg. 
Lovag. Sprinzenberg (be, uniformisban): 

Kezét csókolom, mama,. Bocsásson meg 
hogy így szólítom, bár már elváltam Évá-
tól. És bocsásson meg, hogy idejöttem, de... 

Karín: Pénztári nap van. 
Sprinzenberg: Amint bizonyára tudlja, én 

nem aizért jöttem. 
Holmné: Mindig saívesen látlak. Kari. 
Sprlngenberg: Köszönöm. 
Hans Holm (Inge mostohafia, be): Csó-

kollak, nya! Hogy vagy! Jóreggelt, Karin, 
jóreggelt, Kari! Garrick még nincs itt! 

Holmné: A feleséged még nincs itt! 
Hans: Együtt jönnek Garrickkal. 
Holmné: Mért nem jöttetek együtt! 
Hans: Mert ők az österhausi méntelepről 

jönmek. Dániában két lószakértő van. Több 
nincs. Csak kettő. Az egyik Oarrick, a má-
sik a feleségem. Hálaistennek mind a kettő 
az enyém. 

Holmné: Meg tudom érteni a kártyaszen-
vedélyt, ahol a pénzről van szó, az iszfá-
kosságot, ahol a mámorról. De nem tudom 
meigéirteni a lószenvedélyt. Mire jó az! Mi 
abban a jó!! 

Hans: Minél kevesebben értenek meg va-
lamit, anmiál magasabbrendü dolog az. Azt 
hiszed, törődnék a lovakkal, ha minden 
második ember törődnék velük! 

Dr. Ove Bang (igen elegáns, 40-es úr, Ka-
rín férje, bejön Évával. Kézcsókkal): Jó-
reggelt, mama, 

Éva: Jóreggelt, Nya, reméleim rengeteg 
pénzed vam, én úgy érzem magam, m'int egy 
meddő kenguru. Üres oiz ersaényean. 

Karín: Kínos humoTod van. 
Éva: A férjeddel jöttem. Ráim ragadt. ö 

viszont tőled kaptai. 
Holmné: Hallom, beteg vagy. 
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Eva: Még gondolkozom a dolgon. Ove 
orvosnak túl fiatal. Udvarlónak túl öreg. 
A legrosszabb kor. ('tölt a bárbúi, iszik./ 
Ezt az egyet szeretem Karínban. A bő-
röndjét. 

apiinirenberg: Jó reggelt Éva. 
Éva: Ah, Károly, te Is itt vagyt 
Springenberg: Ah, honnan ve tized, hogy 

itt vagyok 1 
Éva: Látlak. 
Springenberg: Ilyesmire te rendszerint 

nem adsz. 
Karin: Mondd, Éva az úton szomjaztál 

meg ennyirel 
Éva: }\iem. A férjed minden szomjúsá-

jjornat csillapította. 
Bang: Bemélem te sem szomjaztál Sprin-

genberg mellett. 
Karín: Meséltem neki, hogy te és én — 

válunk. 
Bang: Bravó. De még nem biztos. 
Karín: Miértt 
Bang: Nem vagyunk olyan jóban, hogy 

csalk úgy elváljunk. (Kar on fog ja Évát és 
a háttérbe húzza.) 

Karín: Tudod, Sans, hogy únorn őketí 
Ha Springenberg nincs, le se jövök ide. 
Igarz, Károlyt 

Springenberg: Ezt maga jobban tudja 
nálam. 

(Autókürt.) 
Hans: Ez Garrick! Végre! (Kiszalad.) 
Holmné: Éva! 
Éva: Igen, Nya, (Hozzálép és előre jön-

nek.) 
Holmné: Azt mondják, hogy te és Karin 

férje . . . h m . . . túl jóban vagytok. 
Éva: Nem igaz, de Iha igaz lennel Váló-

félben vannak, nemi 
Holmné: Akkor beszéld le őket a válás-

ról. 
Éva: Majd a Népszövetség. Az foglalko-

zik ilyesmikkel. 
Holmné (sértődötten): Dóha vaigy. 
Éva: Tudom. 
Holmné: Jarfelt igazgató itt van. ö 

olyan magános ember. Légy kedvesi hozzá. 
Éva (nevetve): Énl 
Holmné: Igen. Miért nevetszl 
Éva: Én legyek kedves hozzál! Csak 

nem képzeled, hogy az utadba állokl (Ne-
vetve el, Holmné halálsápadtan, összeszo-
rított ajakkal áll ott.) 

Zsuzsanna (a férjével és Garickkel be. 
Zsuzsanna Hans Holm felesége, egy angol 
lány, akcentussal beszél, és már nem olyan 
szép, mint bakf is korában volt... kissé 
közönséges, amit kitűnő modora takar; 
Garrick, aki a világ egyik legkitűnőbb ló-
tenyésztője, Hans alkalmazottja, hallgatag 
fickó). 

Holmné; Jó reggelt, Zsuzsi, jó reggelt, 
Garrick. 

Zsuzsanna: Kezicsókolom. Jó reggelt. 
Garrick: Morning. 
Hans: Garrick azt mondja, hogy a hol-

napi Gustaf díjon hétezret lehet keresni. 
Azonnal sürgönyöznöm kell a telepre. 

Holmné: De ne most. Mindjárt ebéde-
lünk. 

Hans: Várjatok aiz ebéddel. Én Garriok-
kal leszaladok a faluba. 

Bang: És mi itt passzianszozzunk addigi 
Hans: Gyertek le ti is. Elég kocsi van, 

minden két emberre jut eery. 

PP1MIKU1 ihefej' vagy 
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Hans: ö ö . . . majd te mégy Garlckkal. 
Ki vesz fel engeonl 

Karín: Én Károllyal megyek. Nincs hely. 
Éva: Nálunk sincs. 
Hans: íme egy szerencsétlen férfi. Hát 

akkor, szívem, mi hárman megyünk. Mit 
meg nem teszünk egy lóért. 

Holmné: Dehát csak nem mentek mind 
le a faluba! Most jöttetek. 

Éva: Mindegy. Kcdvünlk van autózni. 
Az ebéd várhat. 

Bang: Az ember mindig azt tegye, ami-
hez, kedve van. Gyerünk. (Páronkint mind 
a kerti ajtó felé indulnak, amikor) 

Jarfelt (balról be). 
Karín: Jó reggelt, Jarfelt. Egyelőre, 

nincs kedvünk enni. Nem jön velünk a 
falubal 

Zsuzsanna: Nem, ő szabad itthonmaradni 
a mamával. (Nagy, gúnyos nevetés, mind 
el; kint autózaj, utána• mély csend.) 

Jarfelt: Mi azt Maga sírt 
Holmné: Igen. 
Jarfelt: Bántotta valakit 
Holmné: Igen! Igen! (A következők alatt 

kinyilik a tapétaajtó és kilép a tanácsosné, 
Frigyes karján, végighallgatja ezt): A be-
csületességemért kinevetnek; tudom, hogy 
régimódi, vén szamár vagyok és senkinek 
se tetszem így. De legalább önmagammal 
elégedett voltam és most . . . most kiderül, 
hogy még csak nem is hisznek a becsü-
letességemben, hogy rágalmaznak és gya 
nusítanak... én ezt nem bírom tovább, 
nem bírom, már nem tudom áltatni ma-
gam, mert nincs imivel... lia a gyerekeim-
ben nem hihetek . . . és ha . . . és . . . ha . . . 
a gyerekeim nem hisznek bennem! (Sírva 
borul Jarfelt vállára). 

Tanácsosné: Az ördög vigye el őket. 
Holmné (megrettenve): Mama! 
Tanácsosné: Igen! Az ördög vigye el 

őket, ezt a sáskahadat, ezt a hazug, léha, 
üres bagázst! Csakhogy már neked is meg-
jött az eszed! Pénz kell nekikí Bot kel-
lene a hátukra a csirkefogóknak! De meg 
is kapják tőlami 

Holmné: Mit akarszl 
Tanácsosné: Fellázadni ellenük! A saját 

fegyverükkel támadni ellenük! Olyan lec-
két adunk nekik, hogy három hétig csuk-
íanak tőle!!! 

Frigyes (csuklik). 
Tanácsosné: ök, mondom! 

(Függöny) 
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(Szín: mint az első felvonásban, néhány órá-
val később. A színen Hans, Garrick, Zsu-
zsanna, Bang doktor, Springenberg, Karin. 
Az urak szmákingban, a hölgyek kisesté-
lyiben. Állnak, ülnek, hevernek, szerte. 

Fáradtan és idegesen.) 
Hans (felugrik jár-kel): Most már aztám 

átkozottul éhes vagyok. 
Eva: En is. 
Karin; Hol tótot Nya! 
Hans: Hiszem megmondtuk, hogy mind-

járt visszajövünk! Már réig készen lehetett 
volna az ebéd. 

Zsuzsanna: Különös. Egy előikedöbb lonr 
doni házban ez letatetlen lett volna. 

Garrlck: You are right. 
Karin: Honniam tudod) 
Zsuzsanna: Mit! 
Karín: Hogy mi lehetetlen egy előkelő 

angol házban. 
Bang: Ha a vadállatok éheseik, ingerléke-

nyek is. Nyugalom. 
Hans: Már egy órája várunk. 
Karín; Másfél órája! És az úton úgy meg-

éheztem . . . 
Hans: Hol van tulajdonképpen Jarfelt! 
Éva: Szintén eltűnt. 
Bang: Es a nagymama! Azt még nem is 

láttuk. 
Karln: Az ki neim láilhat minket. 
Hans: Titeket. De legalább engem kéret-

hetett volna. 
Éva: Miért pont téged! 
Hans: Na, hát éra vagyok a családfő, niem! 
Éva és Karín: Mi vagy te! 
Hans: A legidősebb férfi a családban. 
Zsuzsánna: Nálunk in England Így vain 

szokás. 
Karín: Tényleg! Garrick, maga mit szól 

hozzá! 
Hans: De hol van Frigyes! Neki tudnia 

kell, mit ijedent mindez. 
Éva: Igen. Csengess neki. (Hans Holm 

csenget, 2. szobalány jön.) 
2. szobalány: Valaki csengetett. 
Hans: Igen, én voltam olyan bátor. 

Mondja meg kérem a komornyik úrnak, 
kérem, fáradjon ide. 

2. szobalány-. Frigyes urat gondolja! 0 
bent fekszik a Tanácsosné őméltáságániál a 
kereveten és gyűrűzik. 

Hans: Mit csinál! 
2. szobalány: Nagy, gyűrűs szivar vain a 

szájiában és füstgyűrűket fuj a levegőbe. 
Hans: Megőrült az az ember! Azonnal 

jöjjön ide! Beszélni akarok vele. 
2. szobalány: ön kicsoda! 
Hans: Mi! Hogy én ki vagyok! 
Karin: ö a család feje. 
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2. szobalány: Mondjam, hogy a család feje 
kéreti! 

Hans: Igen. Mondja, hogy a családfő 
hivatja! Nem kéreti, hivatja. 

2. szobalány: Megpróbálhatom. (El.) 
Zsuzsanna: Hogy lehet egy first class ház-

ban ilyen személyzet tartani. 
Karín: Te voltál már dzsentriházban! 
Éva (nevet): Igen. — Személyzet. 
Hans: Kérlek, ne komiszkodjatok folyton. 
Karín: A családfő megtiltja. 
Hans: Szeretném tudni . . . (2. szobalány 

jön.) Na, mi van Frigyessel! 
2. szobalány: Üdvözletét küldi és azt 

üzeni, hogy a család feje évekkel ezelőtt 
meghalt. 

Hans: Mit mondott! 
2. szobalány: Ezt mondta. 
Hans: Ez megőrült. 
Zsuzsanna (átmegy a színen): Ez így 

egyre rejtélyesebb lesz meg; ez félreértette 
téged, darling. (A lányhoz.) Mondja meg, 
kérem, Frigyesnek, hogy Holm igazgató úr 
felesége óhajt beszélni vele. Azonnal! Én! 

2. szobalány: Igenis. (El.) 
Zsuzsanna (villogó szemmel): Ismerni 

engem azt hiszem. 
Karin (epésen): Bizonyára hallott már 

rólad egyet-mást. 
Bang (felkel): Tizenkét évvel ezelőtt ol-

vastam Knut Hamsun könyvét, az Éhséget. 
Most kezdem megérteni. 

Springenberg (szintén járni kezd). 
Éva: Figyeljétek a lovagot. Ilyenkor nem 

mernék kikezdeni vele. 
2. szobalány (jön): Kérem . . . 
Zsuzsanna: Nos! 
2. szobalány: Frigyes úr üdvözletét küldi 

a doktorné őnagyságának, sajnálja, de nem 
jöhet. De tessék csak nélküle ebédelni, — 
nyugodtan. 

Zsuzsanna: Ezt mondta! (Levegőért kap-
kod, egy székbe rúg.) E z . . . ez in England 
lehetetlen lett volna . . . 

Bang: Ez tényleg megőrült. 
2. szobalány: Én magam is mondtam neki: 

Frigyes úr, maga megőrült. 
Bang: És mit felelt! 
2. szobalány: Azt felelte: Tudom, a ven-

dégekről ragadt rám. (Csönd.) Próbáljak 
még hívni valakit! 

Éva: Nem kell, fiam. Elmehet. 
2. szobalány: Igenis. (El.) 
Karín: Ez már furcsa. 
Hans: Hát én . . . 
Éva: Nos! 
Hans: Én nem értem. (Járkál.) Mit jelent-

het ez! 
Zsuzsanna: Hivasd Hauberg kisasszonyt. 
Hans: Köszönöm, az biztos a fürdőkádban 

ül és szivarozik. 
Éva: Itt valami nem stimmel. 
Hans: Hol maradt Jarfelt! (Megáll, ijed-

ten.) Csak nincs valami. . . valami baj a 
pénzzel! (Mindnyájan felugrálnak ét rémül-
ten néznek egymásra.) 

Éva: A pénzzel! 
Karín: A pénzemmel! 
Bang: A pénzünkkel! 
Hans: Nem . . . ez lehetetlen; 
Éva: Hát akkor ne fesd az ördögöt a 

falra. 
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Karín: A hideg: futott végig a hátamon. 
Zsuzsanna: Még csak ez hiányozna ne-

kiinito. 
Gerda ég Mads (be, csodálkozva nézik az 

ideges járás-kelést). 
Gerda: Jóniapot. 
Éva (menetközben kezet fog vele): Jóna-

pot. (A többiek csak intenek.) 
Gerda: Mit mászkáltok, mint a selyem-

hernydkit 
Katin: Éhezünk. 
Gerda: Még nem ebédeltetek? 
Karín: Nem. Mért jössz ilyen késönt 

L Gerda: Biztos akartam lenni, hogy együtt 
F talállak benneteket. 

Éva: MiértI 
Gerda: Mert valamit közölnöm kell vele-

tek. 
Karín: Mitt 
Gerda: Valami nagyon fontosat. . . ami 

az egész családot közelről é r in t i . . . és . . . 
Éva: Mit, aa Istem szerel . . . 
Karin: Beszélj. 
Hans: Csak mam a pénzzel van valami ? 
Bang: Beszélj, emberi 
Gerda: Eljegyeztem magam. 
Bang: Ez az egész. (Megkönnyebbülve to-

vább nmásakálnaki..) 
Karín (futólag): Gratulálok. 
Éva: Mindéin jót. 
Gerda: Nem vagytok túlságosan meg-

lepve! 
Hans: Éhesek: vagyunk. Ki a vőlegényedt 

& Gerda (előre tolja Madst): Ez. 
• Éva: Igent 
* Karín: Elsőre egész rendes. (Jár.) 

Gerda (csaknem sir va): Az apja fűszeres. 
(Nincs hatás.) Segéd (Mf.) Nem is igaz. Be-
vallóik, mindent. Az apja házaló. 

Bang (egy pillantást vet rá): No, nézd! 
Gerda (mf.): ö maga meg kommunista. 

» Éva (közönyösen): Ne mondd. 
Gerda (dühösen): És még iskolába jár. Es 

piszkos. És utálom. Csak azért tettem min-
dent, hogy gyerekeinknek neve legyen. 

Mads: Aífene egye meg. 
Hans: Aha. ön úgy látom, szintén éhes. 
Gerda: Mostanáig zabált Nem látjátok a 

ruháján 1 
Hauberg k., a. (be): Istenem, még nem tet-

" eizettefk ebédelni? 
Hans: Hát hogy ebédeltünk volna? Senlki 

sem invitált. 
Hauberg k. a.: Hát nem mondták meg 

önöknek.. . 
Zsuzsanna: Mitt 
Hauberg k. a.: A nagyságos asszony és 

Jarfelt igazgató úr kérik!, méltóztassanak 
nélkülük elfogyasztani az ebédet. 

Hans: Miért? Hol vannak őlkt 
Hauberg k. K.: Kikocsiztak. 
Zsuzsanna: Kettesben? 
Hauberg k. a.: Igen. 

' Hans: Különös. Ebéd előtt kikocsiznak... 

^ v a : Nincs elég IdejKik máidkior . . . 
Karín: Legalább az étkezéseket betart-

hatnák . . . 
Hauberg k. a.: A nagyságos asszony azt 

mondta: Hauberg kisasszony, az ebéd vár-
hat. 

Hans: Ugy. Nina. Nem igy képzeltem ezt 
a családi összejövetelt. Dehát az a1 fő, hogy 

végre ehetünk. Hölgyeim . . . (Mind be az 
ebédlőbe.) 

Gerda (Mads-szal kettesben): Hát ennél 
szörnyűbb csalódás még nem ért embert. 
Ezeiki akikor sem lettek volna meglepve, ha 
téged nem mint a vőlegényemet, hanem 
mint a fiamat mutattalaiki volna be nekik. 
Uyere most ebédelni és csámcsogj, mert 
olyat csípek beléd, hiogy megemlegeted (El 
az ebédlőbe.) 

Hauberg k. a. (aki eddig az ajtóban állt, 
finom mosollyal néz utánuk, majd előre 
jön és, rendet csinál). 

Hans (tele szájjal be): Bocsánat, Hau-
berg kisasszony, egy pillanatra . . . 

Hauberg, k. a.: Igen? 
Hans: Mondja . . . engem, mint család-

f ő t . . . érdekel, van valami a mostohaanyám 
és Jarfelt közötti 

Hauberg k. a.: Hogyne. 
Hans: Es mi van köztük? 
Hauberg k. a.: ö ö . . . tisztelet. 
Hans ( nyel): Tisztelet. Ööm. És a 

mama . . . viszonozza . . . a tiszteletet? 
Hauberg k. a.: Gondolom, igen. 
Hans: Neon, hallott valamit arról, hiogy a 

cégnél valami baj . . . volna. Pénzügyileg. . . 
gondolom. 

Hauberg k. a.: Kizártnak tartom, uram. 
É n . . . 

Hans: Persze, nevetségres . . . a többiek 
olyan idegesek, voltaikt Köeaönöm. (El.) 

Hauberg k. á'. (csönget). 
Szobalány (be): Parancs. 
Hauberg k. a.: A kávét szervírozhatja, 

kérem. 
Szobalány: Igenis. (El.) 
Bang (be evés közben): Mondja, Hamberg 

kisasszony.. . az anyám és ez a Jarfe l t . . . 
csak nem szöktek megí 

Hauberg k. a.: Ugyan, doktor úr, hogyan 
képzelhet ilyett 

Bang: Csak kérdezem. Olyan1 furcsa, az 
egész. Én nem vagyok prüd. 

Hauberg k. a.: Tudom, ön egy mondain 
nőgyógyász. 

Bang: Ml vagyok? Aha. Nézze, a mama 
már nem gyerek. Vigyázni kiellene a jóhí-
rére. És mondja csak — még valamit akiar-
tam kétrdeani. Nincs' valami zavar a . . (a 
többit súgja). 

Hauberg k. a.: Ni nos. 
Bang: Kő esett le a sziveomrőL (Vissza 

akar menni, de) 
Karín (jön): Miért keltél fel az asztaltól? 
Bang: Nem ízlik; ma semmi. 
Karín: O, tudom. Évával aikartál beszélni. 
Bang: Miértt Itt vam É v a . . . t 
Karín: Nincs, de ha kijön, akkor itt lesz. 
Bang: De te jöttél ki. 
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Hauberg k. a.: Bocsánat. . . (Diszkréten 
eLi 

Karin: En csak annyit mondok neked, 
Ove, hogy én ezt nem tűröm tovább. 

Bang: Mit) 
Karin: Amit Évával művelsz az asztal 

alatt. 
Bang: Ah! Te gyanúsítasz. Érdekes. Mi-

alatt én a klinikán dolgozom, te állandóan 
két-három táncossal szórakozol. Csináltat-
tál egy házi, bárt és fiatalemberekkel ido-
gálsz. 

Karín: Mialatt én fiatalemberekkel Ido-
gálok, te a klinikán csak csinos nőket ve-
szel fel és anost a húgomat is fel akarod 
venni, akinek semmi baja. 

Bang, (gúnyosan): Dehogyis nincs. 
Ugyanaz a baja van, ami nekem. Nem él 
boldog házaséletet. 

Karin (fokozódó izgalommal): Azért ren-
dezted úgy, hogy itt is egymás mellett 
kapjatok szobát?! 

Bang: Én nem rondeztem semmit. Te 
terjeszted, hogy válófélben vagyunk. 

Karín: Nem is tudtam, hogy komolyan 
válófélben vagyunk. 

Bang: Most már tudod. 
Karin: De én nem válok el. 
Bang: Te tanítottál engem arra, hogy 

ne legyek szentimentális. Most én mondom 
neked: ne légy szentidMientális. Te tanítot-
tál engem arra, hogy szégyeljem kimon-
dani: szeretlek. Most én mondom: nevet-
séges vagy. A házisság nem szentség. Nem 
vagy up to date. Ne untass. 

Karin: Szóval már nem szeretsz! 
Bang: Lehet. 
Karín: Ove, add fel a klinikádat. Én 

akkor romlottam el, mikor hosszú téli na-
pokon mindig arra kellett gondolnom, 
hogy te és azok a nők . . . A klinika a te 
második otthonod. Mindig az az érzésem, 
hogy hárem. Gyere vissza hozzám és kezd-
jük élőiről az életet. 

Bang: Miből! 
Karín: Nem fontos. Legyünk szegények, 

de boldogok. 
Bang: Mondd csak Karin . . . hányszor 

csaltál meg az utóbbi időbeni 
Karín: É n t . . . Egyszer sem. 
Bang: Elérkezett a pillanat, hogy igazat 

mondjunk egymásnak. 
Karín: Te is megmondod? 
Bang: Igen. 
Karin: Nos? 
Bang: Nem csaltalak meg. 
Karin (nevet). 
Bang: Mit nevetsz? 
Karín: Nem hiszek neked. 
Bang: És én? Butának tartasz? Láitoim 

a modorodból, gesztusaidról, az egész 
lényedről árad az az erkölcsi fe l fogás . . . 
Eh, mit vitatkozunk? Karin, ne higyj ne-
kem, én sem hiszek neked. 

Karin: Megnyugtató. A legokosabb, ha 
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elválunk. De békésen. Nézd, megmarad a 
klinikád . . . 

Bang: Es neked a táncosaid. 
Karin: Milyen boldogok leszünk egymás 

nélkül. (Ezt nagyon boldogtalanul mondja.) 
Nyújtsd u karodat és gyerünk be. Furcsa, 
hogy valaki a férjével férevonul. Még 
megszólnak. (Elindulnak az ebédlő felé, 
amikor kijön Éva.) 

Karin: Mit keresel? 
Éva: A sálamat. 
Karin (körülnéz): Itt van. Vigyázz az 

egészségedre. Kevés jó orvos van nálunk. 
Éva: Sajnos. De mért gyűlölsz engem 

ennyire? 
Karín: Én gyűlöllek? 
Éva: Igen. Miért? 
Karin: Nem tudod? 
Éva: Sejtem, de nem értelek. Szerelmes 

vagy az uradba? 
Karín: Már nem. De még nem tűröm el, 

hogy kikezdj vele. 
Éva: Közönséges kifejezést használtál 

most. 
Karín: Ez a kifejezés illik az eljárásod-

hoz. 
Éva: Milyen romantikus liba lett belő-

led. 
Karín (Évához): Igazad van. Holnap be-

adom a válópert, drágámi s akkor jöhetsz, 
te. De addig nem. (El, Banggal.) 

Éva (magára csavarja a sálat és a tükör 
elé áll, mikor belép a férje). 

Sprlngenberg: Éva! 
Éva: Mit akarsz már megint? 
Springjenberg: Beszélnem kell veled. 
Éva: Mi értelme van? Válás u t á n . . . 
Sprlngenberg: Te elváltál tőlem, de én 

sose váltam el tőled. Én csak aláirtam ve-
la mit. 

Éva: Ez az aláírás arra kötelez, hogy 
békén hagyj. 

Sprlngenberg: Miért? 
Éva: Mert nem, vc,gy a férjem. 
Sprlngenberg: Bang a férjed? 
Éva: Miért? 
Sprlngenberg: Mert nem hagy békén. 
Éva: Mi közöd hozzá? 
Sprinzenberg: Tudod, hogy szeretlek. 
Éva: Ez nem jelent semmit. Ha holnap 

újra kezdenők, megint csak féltékeny len-
nél és basáskodnál. 

Sprlngenberg: Én csak a pénzedre vol-
tam féltékeny. 

Éva: Megcsaltalak vele? 
Sprlngenberg: Meg. A szemembe vágtad, 

hogy megvásároltál. Hányszor könyörög-
tem neked, hogy ne fpgadj el pénzt innen 
és éljünk abból, amit én keresek. 

Éva: Hát keresel valamit? 
Sprlngenberg: Meg van a tiszti fizeté-

sem. 
Éva: Az nem elég a személyzet fizeté-

séro. 
Sprlngenberg: Minek a lukszus és minek 

a személyzet, ha két ember szereti egy-
mást? 

Éva: Minek szeresse egymást két ember, 
ha nincs lukszus és nincs személyzet? Ne-
kem *kell a pénz, mert az az én hatalmaim 
fölötted. 

Sprlngenberg,: Fölöttem, már nem. 
Éva: Hát akkor mások felett. Ha nem 



lettem volna gazdag, akkor egy hónap 
múlva megkövetelted1 volna, hogy lehúz-
zam a csizmáidat. 

Sprinzenberg: Akkor lettél volna iga-
zán a feleségem. Bár szegény lettél volna. 

Eva: Akkor nem vettél volna feleségül. 
Sprlngenberg: Ez hazugság. 
Éva: Tudom. 
Sprlngenberg: Akkor mért mondod? 
Éva: Hogy bosszantsalak. 
Sprlngenberg: Eva, mondj le az apanázs-

ról és gyere vissza hozzám. 
Éva: Lépj kl a hadseregből és vásárolj 

birtokot. 
Sprlngenberg: Miből? 
Éva: Az én pénzemből. 
Sprlngenberg: Soha. 
Éva (dühösen): Hát akkor hagyj békén, 

te divatjamúlt figura! (Visszarohan az 
ebédlőbe.) 

Sprlngenberg (nagyon zavart, nem tudja 
hova tegye a kezeit. A rádióhoz megy, ki-
nyitja. Nászinduló. Befogja a füleit és ő is 
el az ebédlőbe). 
(Egy másodperc szünet után Jar felt és 

Holmné jönek, kabát nélkül, kintről.) 
Holmné (vérvörös arccal a rádióhoz lép, 

becsavarja): Hol vaunak a gyerekek? 
Jarfelt: Még ebédelnek. 
Holmné: Akkor rém későn ültek asztal-

hoz. 
Jarfelt: Ügy kell nekik. 
Holmné: Boraaszfcó lel ki i s mer etfurdalá-

som van. Kijelentem magának . . . 
Jarfelt (gyengéden): Neked. . . 
Holmné (zavartan): Neked. De már nem 

tudom, mit akartam kijelenteni neked. Ju, 
igen. Félek, hogy nem bírom végigcsi-
nálni . . . 

Jarfelt: Muszáj. Muszáj! Te ma több jót 
tehetsz a gyermekeiddel, mint egész eddigi 
életedben. 

Holmné: Gondolja? 
Jarfelt: Gondolod? 
Holmné: Gondolod? De ha elvesztem a 

bátorságomat és gyönge leszek én . . . 
Jarfelt: Akkor szólj nekem. Aage! — igy 

hívnak. 
Holmné: Tudom. De ő k . . . ők fel lesznek 

háborodva. 
Jaríelt: Néhány órával ezelőtt te voltál 

felháborodva. 
Holmné: De már nem vagyok. 
Jarfelt: Akkor szólok a nagymamának. 
Holmné: N e . . . ne. Inkább erős leszek. 
Jarfelt: Akkor jegyezd meg magadnak 

mégegyszer: manapság minden természe-
tes, magától értetődő és megengedett. Csak 
semmi szentimentálizmus és álszemérem. 
(Széktologatás hallatszik bentről.) Már 
jönnek. Légy okos. Mehet. 

Holmné (halk sóhaj, de aztán hirtelen 
átalakulással kényelembe helyezi magát, 
könyvet vesz a kezébe és úgy tesz, mintha 
olvasna. Jarfelt hasonlóan jár el, de míg 
Holmné alig tudja palástolni idegességét, 
addig Jarfelt biztató pillantásokat vet rá. 
Hans Holm, Zsuzsanna, Garrick, von Sprln-
genberg, Eva, Karin, Hang jönek). 

Hans: Mi az? Te itt ülsz? 
Holmné: Igen. Ebédeltetek? 
Hans: Igen. És te? Ebédeltél? 
Holmné: Ebédeltünk. 

Hans: Hol? 
Holmné: Kedvünk támadt felülni a ko-

csira és kirándulni. Útközben egy szállo-
dában ebédeltünk. Ez egy olyan hirtelen 
ötlet volt. 

Hans: Hát ami az ötletet illeti . . . 
Holmné: A fekete és a szivarok már * 

szalonban vannak. (Olvas.) 
Hans (epésen): Köszönöm szépen. (Sprin-

genberggel el.) 
Karín: Mi az Nya? önállósítottad magad? 
Holmné: Igen, Ka. 
Karín: Mi az, hogy Ka? 
Holmné: A Karin rövidítése. (Olvas.) 
Éva: Remek ötlet volt, így meglógni a 

háziasszonyi kötelességek elöl. Tanultunk 
valamit tőletek. Legalább jól ebédeltetek? 

Holmné (nem felel, olvas). 
Jarfelt (jó sokára felnéz a könyvéből): 

Igen, jól. Csak kissé drágán. 
Éva: Drágán? 
Jarfelt: Igen. A pincér szemtelen volt s 

erre a nagyságos asszony megvette az egész 
szállodát és kidobta a pincért. 

Éva: M i t . . . mit tettél? 
Holmné: Ez egy olyan hirtelen ötlet volt. 
Éva: Kidobott pénz. Minek neked a szál-

loda? 
Holmné: Minek nekem a pénz? 
Zsuzsanna: Szenzációs. Nagy feltűnést 

keltette, nem? 
Holmné: Igen. Ez a vicces benne. Kávé 

és szivar a szalonban van. (Garrickra.) A 
lovász úr is kaphat. (Olvas.) 

Zsuzsanna (élesen): Nagyon kedves. Jöj-
jön, Garrick, darling. (Mindketten el.) 

Bang: Kedves mama. Nem ismerek rád. 
Beteg vagy? 

Holmné: Sőt. De ha beteg leszek, bevite-
tem magam a klinikádra. Azt mondják, 
remekül szórakoznak nálad a nők. 

Bang: Nahát . . . 
Karín: Mi történt veled, anyám? 
Holmné: Nya. 
Karín: Hogyan? 
Holmné: Anyámnak szólítottál. Talán ha-

ragszol rám? Csak mondd: nya. Mondd, hoi 
csináltattad ezt a bárszekrényt? Én is sze-
retnék egyet. De olyat, amin fölül gramo-
fón van. 

Karín: Gramofon? 
Holmné:.Igen. Néha úgy vágyom egy tan-

góra. 
Karín: Remek. (Éva és Bang közeié Oc 

megy, akik suttognak, ö is halkan mondja.) 
Azt hiszem, fel akar húzni minket. 

Bang: Ügyesen csinálja. (Gerda és Mads 
jönnek.) Itt jön Gerda ezzel a fickóval. 

Éva: Most majd kiderül, hogy komédiá-
zik-e? (Odamegy Holmnéhoz.) Halloa, 
mama, itt közben történt valami, amíg te 
távol voltál. 

életmód zavarja az emésztést. Gyakori 
következménye fej- és d e r é k f á j á s . 

|Elôzze léhát meg. Önnek is segít a 
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llolmué: Micsodát 
Éva: Gerda eljegyezte magát. 
Holmné (rémülten): Mitt (összeszedi ma-

gát.) Eljegyezte magát! Hát már ideje. Bs 
kivelÎ 

Karín (előrehozza Mads-t): Ezzel a tüne-
ménnyel. 

Ilolmné: Né . . . nézd csak. 
Gerda: Igen, mama, ez igaz. És hiába ls 

tiltakoznál ellene, mert ezen már nem lehet 
változtatni. 

Holmné: Miért tiltakoznék! Mióta isme-
ritek egymást! 

Gerda: Öö . . . ma reggel óta. 
Holmné: Ez elég. 
Gerda: És hozzá akarok menni (eleségül. 
Holmné: Természetesen. Különben hogy 

válnál el töle. Hogy hívnak téged, fiam! 
Mads: Mads. 
Gerda: A házaló fia. 
Holmné: Kernek. így tehát házalóné le-

szel. És mikor akartok megesküdni! 
Gerda: Minél előbb. 
Holmné: Ezclk a hosszú előkészületek meg-

ülik a szerelmet. Csupa ostobaság. Mondjuk 
tehát, — ma vasárnap van, pénteken. Jó! 

Mads: Még előbb meg kell kérdezni az 
apámat. 

Holmné: Fölösleges. A szülők nem rom-
bolhatják szét gyermekeik boldogságát. A 
gyermek élete a gyermeké. 

Gerda-. Szóval, te megengeded!.. . 
Ilolmné: Természetesen. Nagyon jót fog 

tenni további fejlődésednek, ha Mads fele-
sége leszel. Majd veszek nektek egy kis 
tanyát, egy tehenet és egy disznót. Ezzel 
elkezdhetitek. 

Mads: Hát egy tehénnel bajos . . . 
Holmné: Nem telik bele tíz év s mint 

házaló is megkereshetsz annyit, hogy M bő-
víted a gazdaságot. Gerda látogassa meg 
Mads szüleit. (Olvas.) 

Gerda (tehetetlenül): Én . . . én rémesen 
imádom ezt a pofát . . . 

Holmné: Az elmúlik, szívem. 
Gerda: Azt hittem, h o g y . . . meg leszel 

lepvo. . . 
Holmné: Meg is vagyok. Kokkal előbbre 

vártam ezt a bejelentést. 
Mads: Káromkodjak! 
Gerda: Hagyj békén! Nem érdekelsz! Nem 

érdekel tötbbé semmi a világon. (Kirohan.) 
Mads (utána cammog). 
Karín (a sarokban): Hát mama tényleg 

megváltozott. Ennyire semmibe venni egy 
ÍJ éves lány sorsát. ' 

Bang: Be kell vallanom, kissé meg va-
gyok rőkönyödve. 

Karín: Mi történhetett anyával! 
Bang: Jarfelt áll az egész dolog mögött. 
Éva: Gondolod! 
Bang: Persze! Sohase merte megtenni, 

hogy egyszerűen oduül olvasni, amikor itt 
vagyunk. 

Karín (sziszegve): Szemtelenség. Hiszen 
végre ls alkalmazott, semmi más. 

Éva: Szólni kell Hnnsnak. 

Ideál harisnya^ 

Karin: Máskor mindig ebéd után megkap-
tuk a pénzünket. . . 

Éva: Haris majd elintézi. (Karin, Bang és 
Éva a szalonba mennek át. Amint Holmné 
és Jarfelt egyedül mariidnak, Holmné elis-
merést várva néz fel Jarfeltre, aki bólint.) 

Hans (jön a szalonból, kávéscsészéjével; 
mögötte Bang, Karin, Eva, Sinringenberg és 
Zsuzsanna. Hans Holm megnyugtató moz 
dulatot tesz feléjük): Nos, Majma, hallom 
öreg napjaidra szállótulajdonos lettél. 

Holmné: Hogyan! 
Hans: Legalább jó befektetésnek látszik. 
Holmné: Nein tudom. Már elajándékoztam. 
Hans: M i . . . mi! Kinek! 
Holmné: Aa öreg (Nielsennck adtam aján-

dékba. Derék ember. 
Hans: Hát itt megá l l . . . 
Holmné: Mit'mondasz.! 
Hans: Semmit. Végre is miiért ne légy te 

is szeszélyes egyszer. Csak a mi pénzünket 
ne íizórd el. 

Holmné: Kinek a pénaét! 
Hans: Mondom... a m i . . . a gyerekek. . . 
Holmné: Neketek van pénzetek! Ennek 

örülök. Biztosan takarékosak voltaitok. 
Hans: Azt nem. Dohát a tőke és a gyár... 
Holmné: Az az enyém. 
Hans: Persze, ha úgy vesszük. 
Holmné: Hogy! 
Hans: Mondom . . . jogilag nézve a tiéd. 
Holmné: Az ilyesmit jogilag kell nézni. 
Hans: Na igen, dehát mi eddig . . . mi szá-

mítunk r á . . . eddig rendesen megkaptuk a 
szokott terminusokon, a m i t . . . 

Holmné: Amit kaptatok nem is szándéko-
zom visszakérni. 

Hans: Visszakérni! 
Holmné: Nem. Elveszett pénznek te-

kintem! De nem baj! 
Hans: Kedves. De nézd, érdekelne minket, 

tudod, hogy milyen volt a gyárak hozama 
az elmultf éiévben. 

Holmné: Csinos. 
Hans (nyel): Csinos! 
Holmné: Ugy-e Jarfelt! 
Jarfelt: Direkt szép. (Felnéz.) 
Holmné: Hiszen to is igazgatója vagy a 

cégnek, Hans. Miért nem tudod te is, meny-
nyi a hozam! Oly ritkán jársz be az iro-
dába! 

Hans: Ritkán! Hogy érted ezt! 
Holmné: Jogilag. 
Hans: Nevetséges, Jarfelt fanatikusan 

dolgozik, csak nem kívánod tőlem, hogy... 
Holmné: Én semmit sem kívánok tőled. 
Hans (kitör): De én . . . de mi kívánunk! 

A pénzt, aimiért jöttünk. 
Holmné: Pénaért jöttetek! Azt hittem 

azért, hogy engem meglátogassatok. 
Hans: Persze, azért i s . . . de a pénzért 

ls, ami nekünk j á r . . . , amit nekünk adni 
szoktál. 

Holmné: Ah, értem m'ár. Tudod, az nincs 
többé. 

Hans: Mi! nem kapunk p é . . . p é . . . 
Holmné: Nem. 
Hans: Miért! Holmné: Nem vagyok köteles felelni. De 



megmondhatom. Máskép akarom beTendeœni 
az életemet. Párizsba utazom, onnan a .Ri-
viérára, ahol villát veszek. És onnan át-
rándulok Egyptomba. Borzasztóan vágyom 
már megismerni a Nílust. 

Hans: A Nilust! 
Holmné: És mindez nagyon drága lesz. 

Pénzre vain szükségem. Nem fogok eltemet-
kozni a legszebb éveimben. 

Hans: Dehát mennyit akarsz költeni! 
Holmné: 200.000 koronát. Ennyit kaptok 

mindig összesen.. . és Így ez az egész 
dolog tudajdonképpen semmibe se fog ke-
rülni. 

Jarfelt: Nem találok semmi különöset 
ebben a diszpozícióban. 

Hans: Szóval mi fizessük a Nílust neked! 
Holmné: Egyéni felfogás. 
Hans: Mindnyájunké. (A dermedten álló 

többiekhez fordul). Egy vasat sem kapunk 1 
Értitek! És ő a Nílushoz utazik! 

Zsuzsanna: Hát ez . . . 
Karín: Nom hiszemi... 
JIans: De. Megőrült. Ki akar repülni a 

világiba és mi akasszuk fel magunkat, ö 
költi el a pénzt. 

Holmné [feláll): Igen. 
Hans: És miért! Mért, ha szabad kéidez-

nem! Miért akarod a jogi helyzetet kihasz-
nálni, miért akarsz tönkretenni minket! 
M Wirt rugód fel eddigi elveidet és miért 
akarod, hogy újjal mutogassanak a gyere-
keidre. . . miattad! 

Holmné (nem birja tovább): Erre m a j d . . . 
Mage felel nektek. 

Hans: Mage! Ki az! 
Jarfelt: Csekélységeim. 
Hans: Mage. Bravó! 
Jarfelt: No bravózzon. 
Hans: Milyen jogon) nevezi a mostoha-

anyám önt Magiénak! 
Jarfelt: Ehhez semmi köze. 
Hans: Semmi közünk ahhoz, hogy a szülői 

házból kitúrnak és a vagyonunkat elher-
dálják! I ! 

Zsuzsanna: És az erkölcsi része, Hans. 
Jarfelt úr talán szintén elmegy megnézni 
a Nílust! 

Jarfelt: Igen. 
Éva: De anyáim! 
Zsuzsanna: Ezt nem vártam, ebben a 

korban. 
Karín: Ez szörnyű. 
Holmné (fotelra dőlve): Nem birom . . . 

tovább. . . 
Jarfelt: Nem is szabad. Felkísérlek a szo-

bádba és aztán bejövök, hogy befejezzem 
e z t . . . a tárgyalást. 

Hans: Siaámítunk is rá, hogy visszajön. 
(Jarfelt és Holmné el. Most megkezdődik 
megint a fel-alá járás, csak Springenberg 
áll hátul a kertajtóban, mint akit az egész 
riadalom nem érdekel.) 

Zsuzsanna: ö, akit az erény mintaképé-
nek tartottunk mink eddig! . . . A Nílus! 
Én se láttam a Nílust. Eszembe se járt 
ilyesmi, pedig valamivel fiatalabb vagyok... 

Hans: Ez az alattomos fráter, ez « Jar-
felt m oka mindennek! 

Karín: Minek vetted bc az üzletbe! 
Hans: Nemi én. A boldogult apa vette be. 
Bang: Ez a családi botrány többet árt 

klinikámnak, mint két rossziul sikerült ope-
ráció. 

Karín: Pedig megleszel lepve, ha mag-
látod a számláimat. 

Hans (ordít): Na, akkor eladhatom az is-
tállómat. 

Zsuzsanna: Garrick marad. 
Hans (mf): Akkor Garrick se marad. 
Zsuzsanna: Akkor én se mairadok ö az 

egyetlen ember, akivel néha angolul tudok 
beszélni. 

Springenberg (előrejön): Ne mászkáljatok. 
Minek ez az izgalom! Hitvány anyagiak 
miatt! 

Zsuzsanna: Nem anyagiak. Erkölcsiek. 
Hans: Springenbergnek igaza van. Csakis 

pénzről van szó. Mit bánom én a mostoha-
anyám erkölcseit! Tönkremegyek, ha nem ad 
pénzt. És azt hiszem Ove is tönkremegy. 

Springenberg: Én nem mehetek tönkre, 
hál Istennek. Nekem nincs miből. 

Éva: A maga helyében nem dicsekednék 
eznel. 

Springenberg: Ti viszont erkölcsileg nem 
mehettek tönkre, — mert nincs miből. 

Éva: Kikérem.. . 
Hans (felordít): Földi Föld! 
Bang: Ml aizî 
Hans: Mondom, megmenekültünk! Hall-

gassatok ide! (Mind köré gyűlnek.) A vég-
rendelet! Megfeledkeztünk a végrendeletről! 
Szegény papa megmentett minket. 

Zsuzsanna: Mi van a végrendeletiben! 
Hans: »Ha és amennyiben özvegyem újra 

férjhez menne, úgy « vagyon kétharmadát 
fel kell osztani gyermekeink között«! 

Éva: Ez 'áll a végrendeletben! 
Hans: Ez. 
Karín: Én' nem is bánom, ha hozzá megy. 

Legyenek boldogok. Jarfelt egész rendes 
ember. 

Bang: Esi ezért volt a nagy izgalom! 
Végre egyszer rendesebb összeghez jutunk. 

Hans: És végre megvehetem a két lipi-
cait. 

Zsuzsanna: Garricknak nem tetszenek. 
Hans: Nekem nem tetszik, hogy Garrick 

mindenbe beleszól. 
Éva: Ne untassatok. Ha Jarfelt megkéri 

a mama kezét, mi beleegyezünk. Ugy-e ez 
a lényeg! 

Springenberg: Kár. Már örültem, hogy 
egy kicsit tönkrementek. 

Bang: Kedves vagy. A te erkölcsi elveid-
del még lovász se lehet valaki manapság, 
básd Garrick. 

Jarfelt (be): Itt vagyok. Állok rendelke-
zésükre. 

Hans (barátságosan): Isten hozta. Kérem 
ne haragudjék, de néhány kérdést fogok 
feltenni. Az anyánkról van Bízó; aki olyan 
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gyámoltalan bizonyos . . . gyakorlati kérdé-
sekben. Meggyőződésem, hogy ön, imint férfi 
fog felelni Gyújtson rá. 

Jarfelt: Köszönöm. Halljuk a kérdéseiket, 
Holmi úr. 

Hans: Ne nevezzem Holm úrnak. Hiszen 
barátok vagyunk. Egyelőre csak 'barátok. 
Belátóim, kissé keveset törődtünk a mamá-
val a m ultiban, ö még fiatal asszony. Joga 
van a boldogsághoz. Jarfelt! Én most mind-
nyájunk nevében kérdem önt: szereti aa 
anyánkat? 

Jarfelt: Nagyon. 
Hans: Ennek örülök . . . És . . . ő is szereti 

mágiát ? 
Jarfelt: É n . . . azt Mezem. 
Hans: Btooim. benne, hogy gondját fogja 

viselni és méltó lesiz a boldogult apám em-
lékéhez. ö ö . . . ö ö . . . maikor szándékszik 
megtartani az esküvőt 1 

Jarfelt: Sémikor. 
Hans: Hogyan? Azt kérdem, mikor szán-

dékszik feleségül venni? 
Jarfelt: «emuikor. Nem szándékozom fele-

ségül venni. 
Hans (magánkívül): Ember! Ugy látom 

nem egy nyelven beszélünk. Ugy tudom, 

elakarnak utazni a Riviérára! Azt mondta, 
szeretik egymást. 

Jarfelt: Ez Igaa. De mdnek azért feleségül 
venni? Hol vagyunk? A középkorban? 

Hans: Aha! Értem. Viam az apám végren-
deletében egy pont. . . 

Jarfelt: Tudom melyikre gondol. Ha 
Holmné őnagysága újra férjhez menne, ak-
kor a vagyon kétharamada az önöké. 

Hans: Igen. Est 
Jarfelt: Holmné őnagysága nem megy 

férjihez. 
Hans (mf): Hallottátok? (Felrántja a taná-

csosné ajtaját.) Nagyimama! 
Tanácsosné (kijön, elsöpri botjával maga 

mellől Hansot; végignéz a társaságon): Mi 
az? Mit akarsz? 

Hans (Jarfeltre mutat): Ez az ember itt 
elcsavarta az anyánk fejét, behálózta és 
most nem akarja feleségül venni. 

Tanácsosné: Nem is adnám hozaá a lá-
nyomat. Jarfelt nein való férjnek. 

Hans: Hallottátok? Ugy-e? 
Tanácsosné (végignéz Jar feiten, elismerés 

és melegség van a hangjában és tekinteté-
ben egyaránt): Nem. Igazi — szerető-típus! 

(Gyors függöny) 

H A R M A D I K F E L V O N Á S 
(Szin: Vendégszoba. Másnap hajnalban. 
Karin felöltözve cigarettával a szobájában 

áll a tükör előtt.) 
Bang (be; köpenyben, alatta fekete ruha. 

Kopogás után, amire Karin nem felel). 
Karín: Te vagy az? 
Bang: Én. Miért nem feleltél a kopogá-

somra ? 
Karín: Tudtam, hogy te vagy az. 
Bang: Akkor miért kérdezted, hogy »te 

vagy az?« Amíg az ajtón kívül voltam, 
tudtam, hogy én vagyok. Amióta bent va-
gyok a szobában azóta nem tudod, hogy 
én vagyok-e? 

Karín: Én egész éjjel nem aludtam. Fá-
radt vagyok vitatkozni. 

Bang: Én sem aludtam, amint látod. Te 
mért nem aludtál? 

Karín: Gondolkodtam. 
Bang: Én is. Megengeded, hogy leüljek? 
Karín (hidegen): Parancsolj. Ülj le. 
Bang (dühösen): Köszönöm. Nem vagyok 

fáradt. 
Karin: Mit óhajtasz tőlem? 
Bang: Kérlek. . . 
Karin: Az az érzésem, hogy magad se 

tudod. Eltévesztetted a szobát. , 
Bang: Hogyan?!!!. . . 
Karin: Azt hitted, hogy ez Év a szo-

bája?!. . . 
Bang: Hagyj fel ezekkel a gyanúsítások-

kal! Valamivel töbh tiszteletet kérek. . . a 
saját húgoddal szemben! 

LERAKAT 
V. NÁDOR U.5 
TEL: 1812 74 
TOKAimiNTMNI 

FUUHSIÁSZLÓ. 

Karín: Én nem a húgomat gyanúsítom 
veled. Én téged gyanusítlak a húgommal. 

Bang: Ne gyanúsíts senkit senkivel. 
Karín: Akkor miért jöttél ide hajnal-

ban? Ez egy esztendeje nem fordult elő. 
Csak akkor találkozom veled, ha történe-
tesen ugyanarra az autóbuszra szállunk 
fel. Ha véletlenül haza is jössz, elkerülöd 
az én szobáimat. 

Bang: Mert utálom a társaságodban lévő 
szmokingos hülyéket. 

Karin: Én pedig utálom a klinikádon 
fetrengő hisztériás vénasszonyokat. 

Bang: Én ezt az egész helyzetet utálom. 
Azért jöttem hozzád, hogy a jövőről be-
széljünk. 

Karin: A jövőről?! 
Bang: Igen. A jövőről. Arra gondolok, 

miből fogsz élni, ha itthonról nem kapsz 
többé apanázst és én . . . velem . . . mond-
juk, velem valami történik . . . 

Karin: Mi történne veled?!! H o g y . . . el-
válsz tőlem?! 

Bang: Nem arra gondolok. Helyesebben 
válásra gondolok, de nem olyan válásra . . . 

Karín: Nem értelek. 
Bang: Nem is akarom, hogy megérts. 

Nézdd, Karin, te állítólag azért éísz 
ilyen . . . léha életet, hogy megbosszuld az 
én életmódomat. Hát ígérd meg. hogyha 
én már nem folytatom ezt az életmódot, 
akkor . . . te se folytatod . . . Azaz . . . 

Karin: El akarod adni a klinikádat?! 
Bang: Nem . . . Nem ilyesmire gondolok... 
Karín (csalódottan): Akkor nem értelek. 
Bang: Megígéred, hogy szakítasz a ked-

venceiddel?! 
Karin: Könnyen megtehetem. Utálom a 

kedvenceimet. Még a kedvenc cocktailemet 
és a kedvenc lemezelmet is utálom. Az 
egész életemet utálom. A legszívesebben 



egy paraszt felesége lennék, aki egész nap 
dolgozik és szerelmes belém. 

Bang: A parasztok ritkán szerelmesek, 
Karin. 

Karin: Az urak még ritkábban. (Köze-
lebb meny.) Mi az?! Miért van fekete ruha 
rajiad?! 

Hang: He?! Csak. Azaz . . . 
Karin: Mit akarsz tenni. Ove?! Követe-

lem, hogy mondd meg! Azonnal mondd 
meg, mert én . . . én . . . 

Hann (gyengéden átfogja a derekát): 
Nyugodj meg, semmi az egész. Inkább 
megmondom. Fegyveres elégtételt kértem 
Jarf élttől. 

Karin (halk sikoly): Ove! 
Hang: Muszáj volt. drágám! Nem akarja 

feleségül venni a mamát! 
Karín: Óh, Ove, nem szabad megtenned... 

Miért pont te? Itt van Hans és itt van 
Springenberg . . . párbajozzanak ők! 

liang: Szívem, ők is párbajoznak... nem 
pont én. Mind a hárman provokáltattuk 
Jarfelttet.. . Hat órakor lesz mind a há-
rom párbaj. Ne nyafogd fel a házat. Ez így 
kell legyen; vannak íratlan törvények. 
Egész éjjel tanácskoztunk. Egyelőre a pénz-
kérdést kikapcsoltuk. Elégtétel kell. 

Karin t halálravált an): Karddal? . . . 
Bang: Nem karddal. Pisztollyal. 
Karín (letérdel elé): Ove! Hallgass meg... 

az íratlan törvények nem ragaszkodnak 
hozzá, hogy három párhíj legyen! Sprin-
genberg katona és elvált ember! Hans és a 
felesége nem szeretik egymást! De én meg-

$ halok, ha valami bajod esik! Mindig sze-
rettelek, mindent azért tettem, mert szeret-
telek és mindenről lemondok a kedvedért... 
Csak maradj most velem! Hadd párbajoz-
zanak ők! 

Bang: De nem lehet, hogy pont é n . . . 
> Karín (magához húzza): Ove! Elég lesz 

Jarfeltnek két fegyveres ellenfél . . . te ne 
menj. Ne segíts szerencsétlenné tenni 
anyát, ölelj á t . . . csókolj meg . . . és kezd-
jük élőiről az életet . . . 

Bang (kissé megszédül): Karin . . . iga-
zán . . . ennyire szeretsz?! 

Karin: Nem ennyire! Sokkal jobban! 
Majd megtudod . . . ha érdekel. . . (Nagy 
csók*) 

Változás. 
(Szín: másik vendégszoba ugyanakkor. A 
színen Springenberg katoni díszben, a 
pisztolyait tisztogatja. Kopogás, amelyre 
nem felel, ellenben letakarja a piszto-

lyokat.) 
Éva (felöltőben be): Jóreggelt. 
Springenberg (felugrik): Jóreggelt! 
Éva: Felelhetnél a kopogásomra. 
Springenberg: Nem tudtam, hogy te 

vagy. 
Éva: Másnak is felelhetsz a kopogására. 

Egyébként... kit vársz? 
Sprlngenberg: Miért vagy te kabátban? 
Éva: Mert meg akarok szökni. 
Springenberg: Kivel?! 
Éva: Nem lényeges. Téged csak az érde-

kel. hogv kivel?! Az nem érdekel, hogy 
miért?! 

Sprlngenberg: Engem csak az érdekel, 
hogy kivel! 
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Éva: Mi közöd hozzá? 
Sprlngenberg : Szeretlek. 
É.va: Milyen jogon?! 
Sprlngenberg: Mi közöd hozzá, hogy mi-

lyen jogon szeretlek?! 
Éva: Ne vitatkozzunk. Buta vagy ahhoz, 

hogy megérts engem. 
Sprlngenberg: Megérteni csak a becsüle-

tes embereket lehet. Egyébként hallom, 
kellemetlen helyzetbe kerültél. 

Éva: Én? Kitől «hallod?« 
Sprlngenberg: Karíntól. Szabó-toilett és 

egyéb számláid harmincezer korona fölé 
tornyosultak. És most nem kaptál pénzt. 

Éva: Mi közöd hozzá!! 
Sprlngenberg: Hallom, hogy még majd 

a lakásodat is lefoglalják. 
Éva (kihívóan): Van, aki kifizesse az 

adósságaimat. 
Sprlngenberg: Tudom. Én vagyok. 
Éva (hisztérikusan nevet): Te! Nagyon 

j ó . . . 
Sprlngenberg (megrázza): Hallgass ide. 

Holnap reggel egy összegben felveszem a 
nyugdijamat és mindent kifizetek . . . Már 
intézkedtem. 

Éva: H a ? . . . 
Sprlngenberg: Mit »ha?« 
Éva: Halljuk a feltételeidet. 
Sprlngenberg: Ha . . . ha . . . hia elfogadod 

tőlem. 
Éva (elkomolyodva): K a r i . . . azért . . 

milyen silány teremtés vagyok én . . . mel-
letted. 

Sprlngenberg: Ne mondd ezt, Éva. 
Éva: De mondom. Te esetlen vagy és jel-

lemes. 
Sprlngenberg: Esetlen?!! 
Éva: Igen. 
Sprlngenberg: Nahát, tudod . . . 
Éva: Megmondom, kivel akartam meg-

szökni. 
Sprlngenberg: Kivel? 
Éva: Senkivel. Ezt csak hazudtam. (Le-

dobja a kabátját, pyjama van alatta.) 
Csak bejöttem hozzád, mert éjjel nem tud-
tam aludni és . . . és kíváncsi voltam, hogy 
te tudtál-e a ludni . . . szép tőled, hogy te 
se tudtál . . . 

Sprlngenberg: I g e n . . . nagyon kedves 
tőled . . . úgyis beszélni akartam veledl a 
számláid ügyében. És hogy maradj itthon 
egy pár hétig • . . anyádnak jót teszel 
v e l e . . . és magadnak i s . . . 

Éva: Miért? » 
Sprlngenberg: Csak. És gondolj a jö-

vőre . . . és ha még egyszer az életben férj-
hezmennél . . . olyan embert válassz, aki 
hozzádvaló. 

Éva: Miért ez a kenetteljes hang?. . . 
Sprlngenberg: Tudod, hogy nincs 

gom aggódni érted. De tudod, hogy azért 
én mindig aggódom érted. 

Éva: Ne agggódj értem, jó? 
Sprlngenberg: Jó. És most menj vissza a 

szobádba, drágám. 
Éva (meglepetten): Elküldesz?! 
Sprlngenberg: I . . . i g e n . . . megláthat-

nak . . . mégis furcsa lenne . . . elvált asz-
, szony vagy . . . 

Éva: Az nem számít. Tőled váltam el. 
Sprlngenberg: Mégis, kérlek. 
Éva: É n . . . itt akartam most maradni. . . 

azt hittem, boldog leszel . . . és elküldesz?! 
(Csalódottan.) Ezt is megértem. Az első 
visszautasítás. . . 

Sprlngenberg: Éva, nem értesz meg en-
gem. 

Éva: Olyan különös az egész . . . Hajnal-
ban itt állsz felöltözve és úgy beszélsz, 
mintha végrendeletet í rnál . . . Nos, még 
egy utolsó esélyed v o l t . . . de te nem kap-
tál utána. H á t . . . Isten veled. 

Sprlngenberg: Éva . . . 
Éva: Ne mondj semmit! Még életedben 

először hazugságra vetemednél. . . és mi-
lyen esetlenül hazudnál. Kar i ! . . . Mi ez?! 
(Az asztalnál.) Miféle pisztolyok ezek? 

Sprlngenberg (zavartan): Az én pisz-
tolyaim. 

Éva: De, hogy kerüluek ezek m o s t . . . 
Sprlngenberg: Tisztogattam őket . . . 
Éva: Hajnalban?! Teljes díszben?! 
Sprlngenberg: Azaz . . . 
Éva: Kari! Mondd meg az igazat! 
Sprlngenberg: Nincs mit i . . . öö . . . 
Éva: Kari, te úgyis úgy hazudsz, mint 

egy tehén. (Toppant.) Mondd meg az iga-
zat. 

Sprlngenberg: Psszt! Semmi az egész. 
Mennem kell. 

Éva: Hova? 
Sprlngenberg: 
Éva: Minek?! 
Sprlngenberg: 
Éva: Kivel? 
Sprlngenberg: 
Éva: Miért pont te? 
Sprlngenberg: Nem pont én. Mind a hár-

man. Egymás utián. 
Éva: Te nem fogaz memni. Majd a másik 

ikettő. Te nem mehetsz. Te katona vagy. 
Kellemetlenségeid lesznek, ha kiderül. A 
másik kettő családtag. Neked semmi közöd 
a mairiáhoo. Te már elváltál. 

Sprlngenberg: Az nem saárnít. Tőled vál-
tam el. 

Éva: Kari! (szenvedélyesen) Kari, tudod, 
hogy mindig szerettelek. 

Sprlngenberg: Nem tudom. 
Éva: Hát most megmondom! HaJLandÖ 

vagyok ismét hozzád menni feleségül és 
úgy nyomorogni, ahogy akarod. . . De most 
nem engedlek kl innen a szobából. Majd 
Ove és Hans elintézik eœt. . . 

Sprlngenberg: Nekem . . . nem lehet. Men-
nem kell. 

Éva: Akkor erőszakoskodni fogok! A tiéd 
akarok lenni, ölelj meg! 

Sprlngenberg: N e m . . . én . 
Éva: Akkor én ölellek meg 
Sprlngenberg: Évia. . . 
Éva: Drágám. . . (ölelés) 

képes lettél volnia meighalni 
egész élet nem ér semmit, ha nem bosszant-
hatlak téged. . . te 

Az istállók mögé. 

Pár . . . párbaj. 

Jarfelt. 

! 
te őrü l t . . . 
amikor m 

Jó írógép I r ô g é p k e l l é k e k , 
javítás, karbantartás Goldbergernél jókai-ú?c%BTeL.p°28!v68 



Változás. 
(Szín: mint az egy és kettő felvonásban. 
Hajnali fény, de egyre napsugarasabb lesz. 
Zsuzsámul áll a* asztalnál, úti kosztümben. 

Ideges, óráját nézi.) 
Garrick (be): Itt vagyok. 
Zsuzsanna: "Végre! Minden pillanatban 

jöhetnek. 
Garrick: Megyünk? 
Zsuzsanna: Igen. 
Garrick: Már olyan régem v'árom ezt a 

szót. 
Zsuzsanna: Talán 'érdemes volt. 
Garrick: Eleget tűrtem magáéit. Ott-

hagytam Londont ós beálltam a maga fér-
jéhez, aki ló-analfabéta, bár szakértőnek 
képzeli maigát. Most már pénze sincs, de 
tovább akar zsarnokoskodni maga fölött. 

Zsuzsanna: Ne magyarázzon annyit. Már 
megmondtam, hogy magával megyek Gar-
rick. 

Garrick: Már lánykoráibain is megmondta! 
És aztán mégsem velem jött, hanem ezzel 
a Hóimmal. 

Zsuzsanna: Legyen nyugodt, megb'ántam. > 
Garrick (közelebb lép): Darling . . . most 

vége a komiédiának. Vagy az enyém lesz 
végre, v a g y . . . 

Hans (a háttérből előrejön fekete ruhá-
ban): Mi van itttl Milyen komédiának lesz 
vége? 

Garrick: Kérem, én . . . 
Zsuzsanna: Jó, hogy jössz, Hans. Garrick 

és én . . . visszamegyünk Londonba. 
Hans: Meg akartál sfflökni vele!? 
Zsuzsanna: Meg akarok szökni vele. 
Hans: Es miért jó, hogy jövök?! 
Zsuzsanna: Mert jobban szeretem, ha el-

búcsúzhatom tőled. 
Hans: Minek az. 
Zsuzsanna: Tudod, hogy szeTclemlből men-

ni hozzád. 
Hans: Nem lényegest 
Zsuzsanna: Számtalanszor megmondtam 

•neked, én mindent elbírni, csak azt nem, 
hagy elhanyagoljanak. Se éjjeled, se nappa-
lod nem volt ara enyém. A lovaknak éltél, 
nem nekem. 

Hans: Ugyaniakkor Garrick Is velem volt. 
Nála ez nem hiiba?l 

Zsuzsanna: Garrick azért volt veled, mert 
engem sízeretni. Mert meg akart óvni attól, 
hogy minden pénzedet elveszítsd. Énnekem 
elég ebből. Garrick előbb szeretni engem, 
min te. Es úgylátszük, jobban. Mert ő ott 
hagyni a nyugodt életét és beállt a lovaid-
hoz, a kedvemért. Te pedig az ellenkezőjét se 
tudtad megtenni, a kedvemért. Lehet hogy 
én stupid lenni; nem tudni alkalmazkodni 
a ti famíliátok előkélő tónusálhoz. De te 
nem segítettél benne. Egy emberi szavad, 
egy megértő gesztusod nem volt az évek 
során velem szemben. Nem tudok szebb 
ba<ppicndet elképzelni a mi számunkra, 
minthogy most elmegyek. A többit imajd el-
intézik az ügyvédek. Isten veled Hans. (El). 

Hans: Zsuizisanna! 
Garrick: Hagyjon fel a lótenyésztéssé1. 

Nem magának való. 

Hans: Garrick! 
Garrick (az ajtóban): Please? 
Hans (csöndesen): Mondja meg neki 

majd . . . ha megnyugodott.. . hogy igaza 
volt. És hogy beláttam. Mondja.. . volt 
maguk között valami?! 

Garrick (habozva): Miért . . . kérdi?! 
Hans: Mégis... könnyebb vo lna . . . ha 

tudnám, hogy eddig nem v o l t . . . 
Garrick: Es ha megmondom, maga el-

hiszi?! 
Hans: Nem. 
Garrick: Na látja. H á t . . . volt. (El.) 
Hans (végigsimítja a homlokát és ciga-

rettára gyujt). 
Hauberg k. a. (be, reggelizőasztalt tol be): 

Jó reggelt, Holm úr. 
Hans: Jóreggelt. 
Hauberg k. a.: Ilyen korián fent van? 
Hans: I . . . igen. T.udja, úgy terveztem, 

hogy reggel elutazunk a feleségemmel és... 
néhány napot valahol kettesben töltünk . . . 
csöndesen. 

Hauberg k. a.: És? 
Hans: Készben sikerült. A feleségem kot-

tesben elutazott. (Autókürt.) Nélkülem. 
Hauberg k. a.; Hm. ,Ne haragudjék, de ez 

már esedékes volt. ön nem sokat törődött a 
feleségével. 

Hans: Ha kérdezik, mondja meg, hogy 
összevesztünk egy k issé . . . és ő Angliába 
utazott a szüleihez. Egy Időre. 

Hauberg k. a.: Bövid Időre?! 
Hans: Igen. Az egész élet rövid idő. 
Hauberg k. a.: Még sose láttam ilyen rossz-

kedvűnek, Holm úr. 
Hans: Ez azért van, mert még sose vol-

tam ilyen rosszkedvű. 
Hauberg k. a. : Ha szabad kérdeznem, mit 

jelent ez a fekete ruha és ez a hajnali fel-
kelés, Holm úr? Talán mégse búcsúztatni 
jjött a feleségét? 

Hans: Nem. Ez a fekete ruha párbajt 
jelent. 

Hauberg k. a.: P á . . . p á . . . párbajt.. .?! 
Hans: Igen. Jarfelt úrral párbajozunk. 

dT. Barng, Springenberg és én. 
Hauberg k. a.: Szent Isten, Holm ú r . . . 

ennek nem szabad megtörténnie . . . 
Hans: Készemről nem is fog. Majd elinté-

zik a többiek. A feleségem megszökött tő-
lem a lovászommal, akire rég gyanakszom, 
milyen címen kérjek én fegyveres elégté-
telt Jarfelttől? Én akarok erkölcsi fórum 
lenni?! Én lőjek rá egy emberre, aki éjjel 
és nappal dolgozott értünk?! Nekem drá-
gám, nincs jogom fegyveres elégtételt 
kérni, legfeljebb, az istállófőnökömtől. De 
az nem ad. 

Hauberg k. a.: De Bang doktor úr és a 
lovag . . . ők se tehetik e z t . . . 

Hans: Ne avatkozzék! bele, Hauberg kis-
asszony. Azóta nyilván már le is folyit a 
párbaj! Ott az istálló mögött. Bármi történ-
jék is, maga nem tud semmiről. Megakadá-
lyozni már úgyse tudja. 

Hauberg k. a.: Szegény nagyságos asz-
szony! (Kétségbeesve el.) 

Hans (nagy elhatározással a tanácsosné C Y K L O P G A R A G E Közép Európa legmodernebb és 
legolcsóbb garázsa.VII, Kertész-
utca 24-28. Telefon: 1-372-9? 



ajtaján kopog): Nagymama! Ébren vagy?! 
Tanácsosné hangja: Ébren vagyunk! 
Hans: Vagyunk! Hát ki van még benn? 
Tanácsosné hangja: Frigyes! De azért 

csak gyere be! 
Hans (megrökönyödve bemegy). 
Holmné (reggelizököpenben, Jarfelt fe-

kete zakóban jönnek be, karonfogva, Jar~ 
felt fekete tokkal). 

Jarfelt: Kár volt ilyen korán felkelned, 
drágám. Hiszen délelőtt visszajövök. 

Holmné: Mégis, österhus is idegen vá-
ros és aki odamegy, az elutazik. Es ak) 
elutazik, azt búcsúztatni kell. 

Jarfelt (kissé idegesen): Csak beugrom a 
kocsival és visszajövök. Éppen azért mond-
tam neked, hogy ne kellj fel korán. 

Holmné: De én felkeltem. 
Jarfelt: Jó, do most menj vissza, kedve-

sem. (Homlokon csókolja.) 
Holmné: Mi van ebben a táskában! 
Jarfelt: Szerszámok, drágáin. Meg kell 

néznünk azt a bányát. 
Holmné: Milyen bányát! 
Jarfelt: Az österhusi bányát. 
Holmné: Te lemégy a bányába? 
Jarfelt: I . . . igen. 
Holmné: És nem történhetik ott valami 

bajod! 
Jarfelt: N e m . . . semmi bajom nem fog 

történni. 
Holmné: Biztos? 
Jarfelt (sóhajt): Biztos. 
Holmné: Nem baj. hogy ennyit kérde-

zek?! 
Jarfelt: Nem. 
Holmné: Rengeteg hibám van. Majd 

meglátod. Csak a hibáim . . . szunnyadtak, 
amíg özvegy voltam. 

Jarfelt: Isten veled, drágám. 
Holmné: Nem várhat egy kicsit az a 

bánya?! 
Jarfelt: Nem. édesein . . . öö . . . három úr 

vár rám a . . . a bánya előtt. Nem hagyha-
tom őket várni. 

Holmné: Csak még egy kérdés: mikor 
mondjuk meg a gyerekeknek, hogy teg-
nap délben megesküdtünk?! 

Jarfelt: Amikor én megengedem. 
Holmné: Jó. És mikor adjuk oda a pénzt 

nekik? 
Jarfelt: Drágám, az egész akció kárba-

veszett, ha nem várjuk meg az eredmé-
nyét. Amíg nem szálltak magukba, amíg 
nem közelednek szeretettel felénk, amfi* 
követelik, hogy kitartsd őket. addig marad 
a forradalom. A ml forradalmunk. Nagy-
mamáé az inassal és a mienk. 

Holmné: Jó. Én rádbízom magam. De ne 
hagyd őket sokáig szenvedni. 

Jarfelt: Ez még nem szenvedés. Ez még 
csak diih. Ha már szenvednek, akkor meg-
nyertük a csatát. Csak már látnám. Édes 
szívem, most feküdj le szépen és aludj to-
vább. Majd én felköltelek. lia visszajöttem. 

Hauberg k. a. /beront): Itt van! Óh, 
Istenem, már mindenütt kerestem a direk-
tor urat. 

Holmné: Az uramat?! Miért!! 
Hauberg k. a.: Mert . . . mert itt valami 

szörnyű dolog készül . . . hia még nem 
késő . . . 

Holmné: Mit beszél!! Mi készül itt!t 
Hauberg k. a.: (Jarfeltre mutat): Párbaj! 

Holmné: Pár . . . baj . . . . 
Hauberg k. a.: Igen! Bang doktor, Holm 

úr és Springenberg lovag provokálták Jar-
felt direktor urat és . . . 

Holmné: Oh . . . 
Jarfelt: Drágám . . . 
Holmné: Nem . . . ne segítsen . . . erős 

leszek. Hauberg kisasszony elmehet. Köszö-
nöm. 

Hauberg k. a.: Istenem . . . (El.) 
Holmné (szünet után): Hage! 
Jarfelt: Drágám . . . Értse meg • . . 
Holmné: Maga meg tudta volna tenni 

e z t . . . velem! 
Jarfelt: Erről nincs szó. de engedje meg, 

hogy a magam helyzetét . . . 
Holmné: Hát ez a nagy erkölcsi javulás, 

amit elértünk, hogy hárman esnek magá-
nak. töltött fegyverekkel!! 

Jarfelt: De drágám, nálam is töltött 
fegyver van! . . . 

Holmné (kitépi a kezéből a tokot): Csak 
voit magánál! Már nincs! És nem is lesz! 

* Jarfelt: .Drágám, most hagyjon engem 
beszélni. Ez a három úr bennem a maga 
Luciferjét látja. Ez a három úr azzal gya-
núsít engem, hogy kitúrtam őket a családi 
vagyonból és most lovagias elégtételt kér-
tek tőlem, mert magát hírbehoztam és nem 
akarom feleségül venni, 

Holmné: De hiszen már feleségül is vett! 
Jarfelt: Ezt most nem árulhatom el ne-

kik! 
Holmné: Miért nemtl 
Jarfelt; Azt hinnék, gyiárvaságbóí teszem. 

Azt hihetnék, hogy ki akarok bújni a lova-
gias eljárás alól. 

Holmné: Inkább legyen gyáva, inint ha-
lott. Nem mégy. Itt maradsz. Feljössz a 
budoáromba. Még sose voltál ott! Meg 
akarsz halni, anélkül, hogy láttad volna!! 

Jarfelt: Nem fogok meghalni, de Párba-
jozni fogok. 

Holmné: Meg fogsz halni egyszer, de 
nem fogsz párbajozni soha. 

Jarfelt: Becstelen ember leszek a fia és 
a vejei előtt. De megteszem. Isten a tanúm, 
jobban éreztem volna magam a pisztoly-
csövek előtt, mint ahogy most érzem ma-
gam. 

Hauberg k. a. (be): Mads úr! 
Mads (be): Jó reggelt. Bocsánat, hogy 

ilyen korán zavarok. A családfővel szeret-
nék beszélni. 

Holmné: Jó reggelt, Mads. Ez az úr a 
családfő. Jarfelt igazgató. 

Mads: örvendek. Gerda ügyében jöttem. 
Jarfelt: Drágám . . . 
Holmné: Hallgassuk meg, Jó!! Foglalj 

helyet, Mads. 
Mads: Nem szeretek ülni, mert elzsibbad 

a lábam. Kérem, én két hete nem voltam 
iskolában. 

Jarfelt: Miért nem! 
Mads: Gerda beszélt le róla. Azt mondta, 

nem érdemes végighallgatni olyan dumá-
kat, amelyeket az ember úgyse nem vesz 
komolyan. Ezért apámmal csúnya kellemet-
lenségem volt és igen erélyesen lépett fel 
ellenem, (le azonban én megmondtam neki, 
hogy Gerdát feleségül veszem és majd a 
gyermekeink fognak tovább járni az isko-
lába, mink azonban nem. 

Jarfelt: És mit mondott apád! 



Mails: Adjon egy cigarettát, mert csúnya 
kellemetlenségem volt az apámmal és még 
mindig felizgat, ha rágondolok. 

Jarfelt: Parancsolj. 
Mads (rágyújt): Köszönöm. Azt mondta 

az öreg: fiam, ha nem akarsz iskolába járni, 
én nem kényszerítelek tégedet, mert én se 
jártam abba, de mégis ilyen okos ember 
lett belőlem. Azt se bánom, mondta továbbá 
aa öregeim, ha megnősülsz, mert én is meg-
nősültem és semmi nagyobb bajom nem 
lett abból. De azonban nem engedem meg 
teneked, hogy elvedd azt a Gerdát, mert 
az egy erkölcstelen család, a Holmék. — 
és ha te mégegyszer oda be mered tenni a 
lábadat, akkor ide be ne tedd többet a lá-
badat, fiam. 

Jarfelt: Mondta az apád. 
Mads: Mondta az apám. 
Jarfelt: Édes barátom, ha ő nem egyezik 

bele. mi nem kényszeríthetjük. 
Mads: Éjjel beszéltem Gerdával . . . 
Jarfelt: Holl 
Mads: Az ablakon keresztül. Erre megvan 

a szokott módszerünk. Gerda azt mondta: 
Tarts ikd mellettünk, majd az én anyám 
gondoskodik rólad, a te apád azonban egy 
maradi ember. 

Holmné: És most mit kívánsz t! 
Mads: Haza már nem mehetek többet, 

mert én kitartok Gerda mellett. Tehát itt 
maradok, ha nincs ellene kifogásuk. 

Holmné: Nekünk semmi kifogásunk nincs 
ellene. És neked. Aaget! 

Jarfelt: Én . . . 
Holmné: Talán provokáltatni akarod 

MadsottI Hiszen ez olyan férfiast! . . . 
Jarfelt: Drágám, Mads a vendégünk. A 

dolog anyagi részét majd megbeszéljük, 
Gerda bevonásával. így gondoltad, fiamt! 

Mads: Én nem gondoltam sehogyse, mert 
nálunk az úgy van. hogy Gerda gondol ki 
mindent és én áztat csak végrehajtom, 

Holmné: Hát akkor érezd otthon magad. 
Mindig jó, ha egy férfivel több van a ház-
ban. A reggelinél találkozunk. Szórakozza-
nak az urak addig. (Az ajtóban.) Aage! 

Jarfelt: Igen, drágám! . . . 
Holmné: Ha kiteszed a lábad a házból, 

én — leugrom az emeletről. (El.) 
Mads: Mért nem teheti ki a lábát a ház-

ból?! 
Jarfelt: Ez csak tréfa volt, Mads. Ez a 

hölgy így akarta kifejezni, hogy örül, ha 
itt vagyok. 

Mads: Nagy a szerelem maguk közt, mit! 
Jarfelt: Miből gondolodt 
Mads: Ahogy egymásra néznek. Mondja, 

maguknál is így van. hogy ő gondol kl 
mindent ós maga csak végrehajtja t 

Jarfelt: Én gondolok ki mindent és én is 
hajtom végre. 

Mads: És ő mit csinált 
Jarfelt ö t ! Ö helyesel. 
Mads (elgondolkozva szívja a cigarettá-

ját): Érdekes. — ahány nő, — annyiféle! 
(Asztalhoz ülnek.) 

Hauberg k. a.: (bejön). 
(Függöny) 

(Szín, mint az előbb, egy órával később. Az 
asztal körül ülnek: Hans, Bang dr., Sprin-
genberg, Jarfelt és Mads. Zavart és gond-

terhelt arccal reggeliznek.) 
Jarfelt: Parancsolj, Mads, a jamból. 

Mads: Köszönöm. Voltaképpen erkölcste-
lenség. hogy elfogadom . . . 

Jarfelt: Mi az, hogy erkölcstelenség?! 
Ilyesmi ma már nincs. 

Mads: Nem vagyok olyan hülye, mint 
gondolja. Ez mind Gerdáért van. Ez a lek-
vár is egy része a hozománynak. 

Jarfelt: De izlíkt! . . . 
Mads: A gyomromnak igen. 
Jarfelt: Na! Más nincs, mint gyomor és 

zseb. 
Springen berg: Ez a hang . . . , 
Jarfelt: Tessékt! 
Bang: Én nekem voltaképpen meg kel-

lene magyaráznom . . . 
Hans: Tudom, hogy magyarázatra szo-

rul . . . már előbb meg akartam mondani. 
Springenberg: Űgylátszik. engem ugrat-

l a k az urak. Megérdemlem. Azonban meg 
kell mondanom . . . 

Jarfelt: Ha már magyarázatról van szó . . 
Mads: Lehet, hogy hülye vagyok, de egy 

szót sem értek abból, amit beszélnek . . . 
Springenberg (eltorzult arccal eszik). 
Hans: Milyen remek idő van ma megint! 
Bang: Gyönyörű ez így falun. 
Springenberg: Hajnalban. 
Jarfelt: Ami a hajnalt illeti, én . . • 
Hans: Mindenestre örülök, hogy nem 

történt . . . 
Jarfelt (vérvörösen): Mi nem történtt 
Hans: Mondom . . . 
Jarfelt: Kérem, magyarázza meg mit 

akart mondani, hogy mi nem történtt 
Hans: Én . . . 
Jarfelt: Nőst 
Hans: Nem történt semmi. 
Bang: De uraim . . . 
Springenberg (lecsapja a szalvétáját): 

Én ezt tovább nem . . . 
Hans: Mit nemt! 
Bang: Ügy látszik, azt akarják mondani, 

hogy . . . 
Springenberg (az asztalra csap): En azt 

akarom mondani . . . 
Jarfelt: Csak mondja ki, majd felelek rá! 
Springenberg: Mlret 
Jarfelt: Amit mondani akar. 
Springenberg (vörösen): Mit felel rát 
Jarfelt (rekedten a dühtől): Mit akar 

mondani! ! 
Bang: De kérem, uralkodjunk a . . . 
Hans: Tessék cukor. 
Jarfelt: Köszönöm, ön nagyon kedves. 
Hans: Na igen. hát . . . 
Jarfelt (kihívóan): Hogyant! 
Hans: Ént! 
Jarfelt: ön. Valamit elkezdett . . . 
Mads: Tiszta röhej! 
Bang: Mit mondtált 
Mads: Mondom, tiszta röhej. 
Bang: Hogy érted eztt 
Mads: így. 
Bang: Ezt kikérem magamnak, te . . . 
Hans: De Ove . . . 
Bang: Hallottad, mit mondottt! 
Jarfelt: Ne hagyjuk kihűlni a kávénkat. 

Kár érte, olyan jó a kávé! Az én korom-
ban • . . 

Springenberg (keserűen): Több is 
szett már . . . s: 

Hans: Mit akarsz ezzel mondani t' g 
Springenberg (keserűen): Semmit. •g 

ber nem vigyáz mindig mindenre. 



Hans: Hát ón most már magyarázatot 
kérek. 

Springenberg: Miret 
Iians: Erre. amit mondtál. Mire nem vi-

gyáz az embert 
Springenberg: Nem értelek. Sok min-

denre. 
Hans: De mire céloztál? 
Springenberg: Én? 
Hans: Te. 
Springenberg: Hogy . . . 
Hans (felugrik): Mire vigyáz az embert! 
Springenberg: Mire!! (Komoran.) Például 

a becsületére. 
Hans: Aha! Tudtam, hogy erről van szó! 

Hát tudd meg. nem akartam eddig szólni, 
de hogy te célozgattál rá az egész idő alatt, 
hát vedd tudomásul és vegyétek tudomásul, 
hogy nem jelentem meg mert nem akajtam 
megjelenni a párbaj színhelyén!! 

Springenberg: Tet 
Hans: Én! Mert nem akartam eddigi 

komiszságaimat egy még nagyobb kali-
berű aljassággal tetézni. Mert nem akar-
tam rálőni erre az emberre! Mert rájöttem, 
hogy nem vagyok olyan aljas még, mint 
ti; gyáva nem vagyok, de nincs okom gyil-
kolni! Bocsánatot kérni van okom. De nem 
párbajozni. Hogy ti megtettétek, azt nem 
csodálom, de énnekem elég volt ebből. Én 
nem állok a mama útjában aki az igazga-
tójával kezdett . . . hm . . . viszonyt, úgy-
látszik de nekem elegem volt ebből az élet-
ből. amitől undorodok. Na! 

(Nagy csönd.) 
Springenberg: Kár volt felizgatnod ma-

gadat. Csak Öve és Jarfelt közt lehetett 
párbaj. Mert én se mentem el. , 

Hans: Te set A lovag és kotona és • . . 
Springenberg: És férj . . . 
Hans: Hogy . . . 
Springenberg: Évát ismét feleségül ve-

szem ha nincs ellene kifogásod. És az én 
keresetemhői fogunk élni. És nem mentem 
el párbajozni. Mondhatjátok, hogy gyáva 
vagyok, bár az nem hangzik valószínűen. 
És ne szégyeld előttem, hogy megundorod-
tál az életmódodtól, mert én már régen 
megundorodtam — a te életmódodtól. 

Hans: Nem csodálom. Karl..(Átölelik egy-
mást ) 

Bang: Egy kis tévodés van. Uraim, én azt 
hittem, hogy önök párbajoztak. Mert én 
nem párbajoztam. 

Springenberg: Hogyant 
Bang: Nem vagyok köteles megmagya-

rázni. miért nem. Azonban megállapítom, 
hogy Jarfelt úr egyedül jelent meg a meg-
beszélt helyen és most joggal tarthat gyá-
vának mind a hármunkat. 

Mads: Most már tudom, inért mondta a 
hölgy azt, hogy: ha kimegy a házból, én 
leugrom az emeletről. 

Hans: Ki mondta ezt? Kinek? 
Jarfelt: Inge mondta. Nekem. Ennek foly-

tán önök tarthatnak engem gyávának, 
mert én voltam az, aki nem jelenít meg a 
párbaj színhelyén. 

Bang: Hát akkor talán 110 vitatkozzunk; 
egyikünk se vethet a másik szemére sém-

it. A kávék kihűlnek. (Csendben regge-

s (csendesen): Mondja, Jarfelt. volta-
mi a szándéka az anyánkkal? 

Jarfelt: Ezt megmondtam tegnap. 
Hans (felfortyan): De azt ml nem fogjuk 

tűrni. 
Jarfelt: Lehet szó arról, liogy a végren-

delet ellenére is juttatunk valami pénzt 
önöknek.. . 

Hans (vadul): De nekünk nem kell pénz, 
érti?! Nekünk az kell, hogy feleségül vegye 
anyát! 

Jarfelt: Ezt sajnos nem tehetem. 
Hans (felugrik): Akkor pedig mégis meg 

fogunk verekedni! 
Jarfelt (feláll sápadtan): Kéireim. (Far-

kasszemet tiéznek, mindenki felkel, vészt-
jósló csend.) 

Holmné (kétoldalt átkarolva Karint és 
Évát, belép): Mi ez már megint? 

Jarfelt: Semmi. Beszélgettünk. 
Holmné: Állva?! 
Hans: Igen. 
Holmné: Talán üljünk le. (Leülnek 

mind.) Nos. Mads, hogy ízlik? 
Mads: Tűrhető. 
Holmné: Ha jó leszel Gerdához, még 

jobb dolgod leisz. 
Mads: De én nem lewaek jó Gerdához. 
Holmné: Nem? Miért nem? 
Mads: Mert nekem nem kell semmi azért, 

mert jó vagyok Gerdához! Én otthon is 
megkapom azt, ami nekem kell és Gerda 
csak felesleg lenne! És engem egy nő ne 
tartson el, a nő családja még keivésbbé. 
(Felugrik.) És egy ilyen család legke-
vésbé. Jé napot! (Elrohan, bevágja az a\j-
tót.) 

Holmné: Milyen rendes gyerek. A age, 
járj utána, az igazgatónál, hogy vissza-
vegyék az iskolába és foglalkozzanak vele. 

Hans (leteszi az asztalkendőt): Mama, te 
teigezed Jarfeltet! Itt, az asztalnál!! 

Holmné: Igen. Mért ne tegezném!! Talán 
magázzam!!! 

Hans: No hallod, h á t . . . 
Bang: Igazán, m a m a . . . 
Gerda (be, köpenyben és démonnak masz-

kírozva, cigarettával): Jó reggelt. 
Holmné: Jó reggelt, Gerda. Foglalj he-

lyet. 
Gerda: Mi újság! 
Holmné: Itt volt, de elment, örökre. 
Gerda: Kii 
Holmné: A vőlegényed. 
Gerda: A vőlegényem!! Melyik! 
Holmné: Mads. 
Gerda: Mads! Mads! Hol is hallottam 

ezt a neve t . . . Hja, persze. Az a szeplő«. 
Holmné: Már nem szereted! 
Gerda: Én!! Mikor szerettem? 
Holmné: Tegnap. 
Gerda: Tegnap! Hol van az már! 
Holmné: Mért nem eszel valamit? 
Gerda: Fogyókúrán vagyok. 
Holmné: Bolond vagy. 
Gerda: Migrénem volt az éjjel. Ez min-

dig megzavar kissé. És aztán olyan furcsa 
dolgokat hallottam.. . rólad. 

Holmné: Rólam? Kitől? 
Gerda: Altatóban . . . párbaj, szerelem, ez 

az ú r . . . furcsa, ha az ember az anyjáról 
hall i lyesmit . . . nem izgat túlságosan, én 



màii' túl vagyok. az ilyen dolgokon.. . de 
te... 1 

Holmné: Gerda! 
Gerda (most egyszerre egészen kislány): 

Igen, tudod, mama, hogy te és az az em-
ber és nem is vagy a felesége és én, aki 
úgy tisztellek és te, aki úgy szexettél, 
mos t . . . mos t . . . (Rettentő bőgésbe kezdj 

Sprlngenberg: Kínos. 
Hans: Igaza van a gyereknek. 
Gerda (bőgés): Én tudom, hogy magam 

Is rossz példával jártam elől és elhanya-
goltam anyát, és nincs jogom prédikálni, 
de ha tudnád, hogy hogy fáj a szívem, és 
mit nem adnék, ha sohase gondolkoztam 
volna úgy, ahogy gondolkoztam. Hallgass 
rám és . . . 

Bang: A mamának minden oka megvan 
arra, hogy ne higyjen a • mi felháborodá-
sunk őszinteségében. De a mi felháborodá-
sunk ezúttal végre őszinte. És nagyon cso-
dálom. . . (Jarfeltre) hogy az az úr i t t . . . 

Hans: Igen, ez a . . . ea.a vén f i ckó . . . 
Jarfelt: Én megmondtam, hogy ami a 

pénzügyi kívánságalkat illeti. •. 
Karín, Éva, Bang, Hans (most kitör be-

lőlük; csaknem egyszerre): Nekünk nem 
kell a maga pénze; nem a pénzről van 
szó; utálom a pénzt; stb. 
(Tanácsosné és Frigyes, egymásra támasz-
kodva, Frigyes szájában füstölgő szivar; 

be.) 
Tanácsosné: Jó reggelt. Frigyes, ülj le. 

Le tudsz ülni?! 
Frigyes: Csak leülni tudok. 
Tanácsosné: No-no! (Leülnek.) Itt az 

ideje, hogy egyszer családi körben étkez-
zünk. Ugy-e, Frigyes?! Frigyes ki nem áll-
hat benneteket, de én rábeszéltem, hogy 
próbáljon összemelegedni az új rokonokkal. 

Hans: Miféle új rokonokkal? 
Tanácsosné: Veletek. 
Hans: Ml az, hogy rokon?! 
Tanácsosné: ö a ti új nagyapátok. 
Hans: Micsodái! 
Bang: Hát ez már sok! 
Karín : Nagymama . . . 
Frigyes: Add közelebb a sót, szívem. 
Tanácsosné: Tessék, drágám. 
Frigyes (csuklik). 
Tanácsosné: A modorod', drágám! 
Gerda; Ezt nem lehet kibírni, ami itt 

folyik! 
Tanácsosné: Miért?! Ha a vagyon miatt 

aggódsz. Frigyes nem örököl tőlem sem-
mit. Csak pajtásházasságban élünk. 

Éva: Miben?! 
Tanácsosné: Pajtásházasságban. 
Hans: Hát ebből elég. A mama Jarfelt-

tel él pajtósházasságban, a nagymama a 
szolgájával. Ez Szodoma és Gomorra. Vén 
asszony létére a szájába se szabadna venni 
ilyen szót. 

Tanácsosné (villámló szemekkel): Ki a 
vénasszony?! (Az asztalra csap a botjával.) 
Mondd azt mégegyszer! 

Holmné: Drága mama, vigyázzon, mert 
Hans provokáltatja Frigyest! 

Tanácsosné: Provokáltatja! Ha! Hát én 
mondok nektek valamit! Amit nektek sza-
bad, nekünk is szabad! És aki ebben a 
házban, ami az enyém és a lányomé, még 
egy szó kifogást mer emelni az életmó-
dunk ellen, azt 'bottal verem ki innen! Bot-
tal! Értettétek? 

Gerda (csendesen): Én merek kifogást 
emelni. Ti nem azt csináljátok, amit ők. 
ök nem élnek egymással pajtásházasság-
ban. 

Tanácsosné: Hát miben?! Van gyerek? 
Gerda: Nincs! 
Tanácsosné: Akkor vadházasságban él-

nek! Az olyan házasságban, ahol nincs 
gyerek, nincs szerelem, ahol nincs szere-
lem, ott nincs megbecsülés, ahol nincs 
megbecsülés, ott nincs tisztelet és ahol 
nincs tisztelet, az vadházasság! Még annál 
is rosszabb! 

Hans: Miután a háziáldást így elmond-
tad, nagymama kérlek, nézz a szemembe 
és felelj: helyesnek tartod, amit anya 
tesz?! 

Tanácsosné: Mért nézzek én a szemedbe? 
Akkor már inkább Frigyes szemébe nézek. 
Igaz, Frigyes?! 

Hans: Felelj. Jarfeltet felszólítottuk a 
reggelinél, hogy vegye feleségül anyát. 
Azt felelte: nem! 

Tanácsosné: Nagyon természetes. Nem 
veheti feleségül. Mert már feleségül vette. 

Hans: Mi . . . mikor? 
Tanácsosné: Tegnap délben. Frigyes volt 

az egyik tanu. 
Karín: Mama! (Nyakába borul.) 
Éva: Olyan boldoggá tettél ezzel. Ügy el 

voltam keseredve. 
Hans: Akkor bocsásson meg nekünk, Jar-

felt. 
Jarfelt: Igen kellemesen csalódtam önök-

ben, amikor azt láttam, hogy ennyire szí-
vükre vették. Ez volt a célunk. 

Bang: Dehát ha ez nem tréfa Frigyessel, 
akkor nem értem, miért nem teszi meg a 
nagymama is ugyanezt? Felőlünk — men-
jen hozzá feleségül! 

Tanácsosné: Amennyire a ti erkölcsi hara-
gotoktól félek, megtenném. Vagyökt olyan 
demokrata, hogy adott esetben hozzámen-
jek a szolgámhoz. De van valami, ami 
miatt nem tehetem. 

Gerda: Mi az a valami? 
Tanácsosné: Nem szeretem őt. Erre nem 

gondoltatok? Minden csak játék volt. szem-
léltető oktatás a saját életünkből. Mégsem 
lett volna eredménye, ha alapjaiban nem 
szeretitek egymást. (Hanshoz.) Te nem bé-
kültél ki Zsuzsannával? 

Hans: De. 
Tanácsosné: És hol van ő? 
Hans: Visszament a szüleihez. 
Tanácsosné: No, akkor azt hiszem, ez 

lesz a legtartósabb kibékülés valamennyi 
közt. Vége a lótenyésztésnek és talán dol-
gozni fogsz. 

Hans: Igen. nagymama, , 
Tanácsosné: És ezt a mai napot nagy ju-

bileumi lakomával ünnepeljük meg. Az én 
költségemre. 

Gerda: Remek! Mikor? 
Tanácsosné: Mához huszonöt esztendőre. 

Frigyes! . . . Majd emlékeztess rá, ha elfe-
lejteném. 

FÜGGÖNY 

Aranuszöhelesz • Eau Radieuset használia 
1.60 penjrfl. Barna vagy fekete hajat nyer az Elsner-féle 
diókivonattól. (1.60 pengő). E lmer drogírta, fflh. kam. 
száll. Andrássy-út 37. — Lerakatok: Szegeden Mannheim 
Sas drogéria. Targu Mures Fekete Mihály drogéria 



R V W 
S Z E R K E S Z T I t D A R V A S R O B E R T 

Nem sürgős az üiés 
(2. folytatás) 

6. Ne üssünk be azért, hogy a felvevő sö-
tétségben maradjon a szín elosztását ille. 
tőén, ne tisztázzuk számára a helyze-
tet. Pl: 

• K D B 7 3 
S?64 
0 9 8 5 
• Á B 10 

• Á 10 4 
B 5 2 

0 D B 1 0 7 
• K D 4 

A. licit-
Észak 

3 pikk 
Dél 

1 szan 
* 3 szan 

Nyugat Mr 3-assal indult. Kelet bubiját 
felvevő az ásszal ütötte és pikket hívott, 
asztalon figurával ment be. Kelet ne üsse 
a figurátl És ne üsse az utána hívott 
második figurát seml Lehet, hogy a felve-
vőnek csak két pikkje van, nem meri a 

kjátszmát pikkre bazírozni, mert a rossz 
pikk elosztástól fél. Talán valami más 
bázist keree, treffet vagy kárót s ezek 
egyike sem jé. Ha Kelet az első vagy má-
sodik menetben beütne a pikk ásszal, ak-
kor felvevő, mihelyt az asztalra kerülne, 
lejátszaná magas pikk figuráját és nem 
bnzírozna más színre, mert látná, hogy a 
pikk elosztás kedvezőbb. 

7. Ne üssünk be azért, hogy a felvevő sö-
tétségben maradjon a szín figura elosztása 
tekintetében: 

K D 10 

Á 7 2 

rány nélkül folytatni. Hasonló eset a kö-
vetkező is: 

K D 10 

Á 7 2 

A játék folyamán felvevő e színt kézből 
játssza. Nyugat ne üssön be az ásszal s ha 
felvevő a mariázs valamelyik tagjával 
ütött és utóbb kézből újra hívja e színt, 
Nyugat ne üsse most sem, mert lehet, hogy 
Kelet, akinél a bubi van, impasszt kap. 

8. Lazsálás célja: a partnernek alkalmat 
adni erőjelzésre. (Markirozásra.) Pl.: 

4 Á 9 4 2 
< ? D 3 2 
O K 5 3 
• K 6 3 

• B 10 8 3 
<?B64 
O Á 7 2 
• B 8 4 
Dél egy káróval indította a licitet, Észak 

kőt kárójára két szanzadút mondott, amit 
Éfezak háromra emelt. Nyugat a pikk bubi-
val indított. Kelet az 5-öst adta. Dél a ki-
rállyal ütött. Kis káró hívás következett, 
felvevő az asztalon ütött a királlyal éa to-
vábbhívta a szint. Kelet bubiját dámával 
födte. Nyúlgát engedje ki az ütést! A kö-
vetkező káró hívásban Keletnek alkulma 
lesz markírozni, hogy a köt szóba jöhető 
szín (treff és kőr) közül melyiknek a hí-
vása kellemesebb neki. 

(Folytatjuk) 

AKKOR IS 
Hat pikket mondtak be. A felvevőnek 

pikkből ász—király—dáma—tízese volt he-
tedmagával és még az asztalnak is kettő. 
A hiányzó négy adú azonban egy kézben 
volt, a felvevő mögött és emiatt elbukott 
a szlemm. 

A megbeszélés során az asztal »hárítja« 
a felelősséget: 

— Én nem tehetek róla, kérlek, é n ta-
gadtam a pikket. 

Felvevő keserűen válaszol: 
— Te akkor is tagadtad volna a pik-

ket, ha jobban van elosztva. 



MeAedéíiitán 
Megérkezett a kombinált csapat. Messze-

messze voltak, Havanna bajnokságáért ját-
szottak és sikerült a vigaszdíjat megnyer-
ni ök. 

Visszaérkezésük első napján mind bejön-
nek a klubba, nyomatékos szerénységgel 
fogadják a gratulációkat, körülülik a nagy 
asztalt. Letelepszik körülöttük a naívlelkü 
rajongók hada és kezdődik az előadás. 

Elmondják az utazási, társadalmi és 
bridzskalandokat. Persze azzal kezdődik 
mindegyikük előadása, hogy jellemzik a 
játéknívót: 

— Nem is képzelhetitek el, milyen erős 
csapatok indultak. Volt például egy kiosz-
tás, amelyikben az egyik vonalnak hét 
pikket lehet csinálnia kétoldali kényszer-
dobással. Minden asztal bemondta a nagy-
«zlemmet és mindenütt teljesítették. 

Vagy elgy másik izgalmas bridzsélmény : 
— Képzeljétek csak, négy kőrt játszom 

az egyik partiban, még hozzá rekontrával. 
Aduban hiányzik a király—bubi—tízes 
ötödmagával, a treff ász—király és a káró 
ász. Sorsdöntőnek látszó parti. Nem akar-
lak titeket a játék részleteivel untatni, elég 
annyi, teljesítettem. 

öntudatos, magas hangon fejezte be a 
mesélő előadását és diadalmasan körülné-
zett. Az elismerés moraját az ünneplő cso-
dálat csendje váltotta íöl, amikor egy halk 
hang profánul közbeszólt: 

— És mit játszottak ebből a partiból a 
másik asztalnál! 

Két perces elemzés és rekapitulálás után 
már válaszolnak is: 

— Négy kőrt a rekontrával, egy szűrtrik-
kel. 

Ujabb gyönyörű parti következik, a fel-
vevő finom psziholúlgiával kiszámította, 
hogy a jobboldali ellenjátékosnál már 
blank a káró király. Igazolás és a gyö-
nyörű emléknél való további időzés ked-
véért visszaemlékezteti partnerét is erre 
a szenzációs játszmára. A partner kissé 
nehezen tudja rekonstruálni az esetet, 
hiszen éppen azzal van elfoglalva, hogy 
romantikus legendává fogalmazza egyik 
sikerült játszmáját. Végül is eszébe jut a 
dolog és lelkendezve bizonygatja: 

— Tudom már, ez az a parti, ahol elnéz-
ted, hogy a kőr tízesed magas! 

Egyik csodaparti a másikat követi, néha-
néha ugyan a csapattársak hozzászólása 
egy kis árnyékot vet a dologra. 

Az egész délutánnak a hangulata eszembe 
juttatta családunk egyik kedves legendá-
ját. 

A jólsikerült vadászat után a vadász-
társaság tagjai körülülik a nagy asztalt, 
és miközben a finom paprikásszalonnát 
bicskázzák, a legliősiesebb és legizgalma-
sabb vadászkalandokkal traktálják egy-
mást: 

— . . . egyszerre csak hangos csörtetést 
hallok a hátam mögül, visszafordulok, hát 
egy óriási szürke medve rohan felém, és 
már alig öt méterre van tőlem . . . 

A házigazda kislánya, a négyéves Lilike 
(ma már kamasz fia gimnáziumba jár) is 
ott kuporog az asztal lábánál és tátott 
szájjal hallgatja a bácsik meséjét. Most 
egy pillanatnyi csend támad, de máris 
megszólal Lilike vékony hangocskája me-
sélően: 

— Mitoj én a fajtaszt jöttem ... 
• « * 

PELVEVÖJATÉK FELADAT 
• 9 8 

A 108 
0 K 6 2 
• D 9 8 6 2 

É 

N y K 

D 
• A K D B 1 0 3 

< ? K 4 3 

0 A 4 3 
• A 

A Heitáeió (Észak -Dél belliben). 
Dél Nyugat Észak Kelet 

2 ipikk 3 treff kontra 3 kor 
3 pikk — 3 szanzadu — 
5 szanzadu — 6 pikk 

Nyugat a kőr kettessel indult. 
Hogyan játsszék felvevőt 

LICITLASI FELADAT 
Dél osztó, egy treffel indit. Észak egy 

kárójára három treffet mond. Észak most 
három szanzadút licitál. 

Dél lapjai: 
• A 4 <?108 O K 9 2 • A K D 10 7 2 

Mit licitáljon Déli 
Megfejtési batáridő a lap érkezésétől számított 

10 nap. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1937 7-e» számból: 

Felvevőjátékfeladat: Észak a t ref t ász litis utáu 
lehívja a káró ásat, ebbe Dél a pikk á.s7.t doljja. 
A teljesítést ahhoz köt jük, hogy a pikk király 
Keletnél vaji. Pikk dámát hívjuk és ha nem fe-
dik, dobjuk n rossz treffet. Ilyinódon két trefftln 
ket tudjuk eűliellyezui. 

Ellenlátékf eladat: Helyreigazítás miatt megfe j 
a kővetkező számban. \ 



SZERKESZTI 
O R A T Z E R 3 Ö 2 5 E P 

N C R N Ö K 

Rejtvény-detektívregény 
frta : Mao Allan Hobby Magyarra átdolgozta : Grätzer Júzasl 

11. A mulatóban 
A Billing-genig Iklikerülve a rendőrségi 

riadóautók és páncélkocsik megrohanását, 
újra bízni kezdtek a Főnökben, aki ideje-
korán elparancsolta őket a veszedelmes he-
lyeikről. Az elárult búvóhelyük közül csak 
egyben lehetett valami bizonyítékot szerezni 
arra, lio>gy csakugyan a H ill ing-banda 
szokta ott tartani az összejövetelleit. A többi 
gazdátlan villánaki tűnt föl a berohanó 
rendőrök előtt. 

A gemg huszonhat halottat és tizenkilenc 
sebesültet vesztett és Ted Burton majdnem 
elfogta magát a Főnököt is. Csak Biill Bot-
tom nem volt látható a heves ütközetben! 

Burton nem értette önmagát. 
A sárgaihajú Főnök-lány alig volt több öt 

yardnyira és eszeveszetten tüzelt a rend-
őrökre. Ted lelőhet te volna. Kétszer is rá-
fogta a revolverét, a lány nem vette őt 
észre. A fél oldala fedezetlen volt harc köz-
ben. De Burton látta a balválláni átvérző 
kendőt, a köteléket, amely a tőle kapott se-
bet fedte. És újra meg újra őrületes kísér-
tés kerülgette. Nem lenne-e jobb, ha a leány 
helyett önmaga ellen fordítaná a revolve-
rét? Egy golyó a homlok közepébe, vagy a 
halántékába! Es nem lenne több izgalom, 
szörnyülködés, aggódó szemvedés! 

így, balkézzel, pompásan átlőhette volna 
a leány mellét. Miért nem tette? Ki neki 
ez a gengszterlány? Miért reszket előtte? 

Aatán Oïl y an gondolata lobbant föl, hogy 
relifed ten ordított föl. A Főnök elugrott előle 
a bizíos fedezékbe és futni kezdett onnan is 
hamarosan. De a szemük találkozott. Fáj-
dalmas, mindent értő, különös tekintettel. 

Burtoni azt hitte először, visszlaadta a 
lánynak, hogy az kímélte az életét, »miikor 
ő otthon aludt. Most ő nem oélozott rá. De 
a sárgahajú lány is lelőhette volna később, 
amikor már a fedezékben volt, ő meg szinte 
esze nélkül tántorgott előtte. Miért Mmélik 

.egymást a halálos golyótól? 
B — Bettynefc fekete a hajai! — hördült föl 
H ^ d védekezve a rettentő gondolat ellen. De 

r - • - ~ ' 

hajszín megváltoztatása. Az are, a tekintet 
nem hazudott. És különösen nem tud hazudni 
a hang! Az a sikoltás az ablakpárkányról 
még miindig a fülébe cseng! A Betty hangja, 
a Betty tekintete! 

Hát akkor a Hilling-geng a Purwey-csa-
lád rablóbandája volt! A pompás testű, lo-
vagló, vívó és célbalődöző Betty álarcosain 
és (legtöbbször láthatatlanul vezette a nagy 
hírre kapott genget és az öreg Burwey se-
gített neki! 

Most már megértette a nagy fordulatot is! 
Purweyók azt hitték, hogy a rendőrség gya-
nakszik rájuk. Talán őt is gyanúsították! az-
zal, hogy csak kémkedik náluk, azért ha-
zudja a nagy szerelmet a szép gengszter-
lány iránt. Mindenre hajlandók voltak, csak 
menekülésük utolsó napján rájuk ne tegye 
a ikezJét a rendőrség! És ne hurcolja őket 
a vi'llamossaék, vagy a Singsing felél 

Érthetetlen! Hiszen Betty egészen úgy vi-
selkedett, mint valami szerelmes, odaadó 
fiatal asszonyka! A felesége volt, ha csak 
egyetlen napra isi 

Ted összerezzent. Kívülről iberopogott az 
odaérkező rendőrségi páncélautó gépfegyve-
rének robaja. Éles sikoltás csendült a leve-
gőbe. Burton mindent itt hagyott, rohant a 
lövöldözés irányában. 

Későn érkezett. A rendőrök egy sárgahajú 
nőt emeltek föl a földről, két karja lelógott. 
Burton odaugrott hozzá és föleimelte arcára 
hulló szőke haját. Találkozott megint a fe-
kete szemek tekintetével. A sápadó ajkak 
súgtak valamit feléje, amitől sokáig nem 
tud aludni éjszaikiánkint! 

— Szerettelek, Ted. Akkor megszerettelek. 
Ted intett a fejével, hogy ő is szerette, dc 

már nem tudja, megértetite-e? Vitték. Az 
orvos ráhajolt. Föltépte a ruháit, majd föl-
emelkedett és máshová lépkedett tőle. Hát 
vége, vége. 

Most már nincs gengszterfelesége a nagy-
jövőjű fiatal rendőrtisztnek. Nincs gengsziter-
apósa. Most már nincs semimi. Csak Bili 
Bottom van, meg a rablott kincsei! 

A telefonhoz rohant. Semmit se adjanak 



, hogy 
nem semmisült meg a Hilling-geng! Hadd 
jelezzen még! 

És késő délutáni a Coney Island roppant 
mulatóhelyén meg is lilapta Ted Burton a 
jeladást. Bilihez méltóan, nagyon különös 
módoin. 

Ezüstpiklkelyruhába öltözött, fiatal, esinos 

lány állt az egyik hintacsónakban és hatal-
mas lendületekkel folyton átfordult, úgy, 
hogy ragyogó köröket írt le a (levegőbe. 
Néha meg-megpihenrt. egy-egy felesi t. Burton 
nézite. Egyszercsak megállt. Leugrott a hin-
táról és Burtonhoz sietett. 

— Egy levelet adott be valaki az öltözőm-
be, talán érdekli önt. 

F i ú k ! 

I d e g e s s e n j á r k á l t a m , t é t o v á n n k e r e s t e m s z á l l á s t , 
t e r m é s z e t e s s e n végü l t a l á l t a m , h i s s z n i n c s e n e k nagy i g é -
nyeim. A l á v a l l ó társam g a l á d d u l b e c s a p o t t , a Y e l o w s t o -
neban v o l t t a l á l k o z ó n k , ot i s v o l t a m , ő megg nem j ö t t 
e l , p i s z o k a l l a k ! Most én mesze lakom, e l é k , ha r e g e i 
t a l á l k o z u n k . í g é r j j é t e k meg, hogy későb majd m e g l á t o -
g a t t o k . Most Álmos vagyok , távozzom a k á v é h á z b ó l , me-
gyek l e f e k ü d n i . > B i l l Bottom 

Furcsa9 fka... 
FURCSA, HA . . . 

(Jászai Pál, Sziécsény) 
színházban »cirkusz« van, 
fényképész képtelen valamire, 
lakatosnak nincs egy »vasa« sem, 
sapkásember kalapál, 
európai-ember amerlkázlk, 
előírt dolgot hátul hordanak, 
ember télen forró szerelmet vall, 
síelőnek a hó égetően fontos. 

* 
FURCSA, HA . . . 

(Vadász Jenő, Budapest) 
az angol amerikázik, 
a francia angolosan távozik, 
a német magyaráz, 
az indián mulat(t), 
a mulatt indián táncot lejt, 
a gáláns francia skót lett, 
a skót lett ír, 
az Ír sebére írt Ír az orvos. 

FURCSA, HA . . . 
(Székely Gyula, Románia) 

kln-rímeket bentírják, 
szüvafáibóiL almáriumot csinálunk, 
telefonfülke üres, 
fogaskerekűnek fogatlan a kalauza, 
dobozban trombita van, 
Kecskeméten bárányok vannak, 
ügyetlen ügyvédnek Ugye van, 
fejtorna lábról szól, 
lábtorna fejlődik. 

* 
FURCSA, HA . . . 
(Kis Imre, Budapest) 

villanyos gázol, 
villamos késik, 
burgonyát angolosan sütni, 
király császárzsemlyét eszik, 
«Hnénv bornas. 

nyelvész szájaskodik, 
borbély sörözik, 
család becsületes, 
huszár hetvenkedik, 
sírásó nevet, 
távirat rövid, 
hallgató felel, 
nyerges veszít, 
Igazgató hamis. 

* 
FURCSA, HA . . . 

(Kardos Mária, Rákoshegy) 
újság régi, 
állóóra siet, 
sóska savanyú, 
világrahozott világtalan, 
nézők szemtelenek, 
édesanya elkeseredik, 
vasárnap hétfőre esito, 
szerető gyermek az apjára üt, 
borbély habozás nélkül borotvál, 
kedves kedvetlen, 
csinos kislány csintalan, 
patikus apatikus. 

* 
FURCSA, HA . . . 

(Pólya Ferenc, Békéscsaba) 
holdkóros napszúrást kap, 
csendőr hangosan beszél, 
földmíves kőszívű, 
favágó megbokrosodik, 
zálogházi becsUs becstelen, 
ecetgyáros cukorbeteg, 
vadevezős nyájas. 

* 
FURCSA, HA . . . 

(Fáibry Terike, Csehszlovákia) 
elefánt az oroszlánrészt kapja, 
fordító hátat fordít, 
német magyaráz, 
ha a vak jól néz ki. 

137. 





Bég n«m voltunk cirkuszban — gondoltuk egy nap magunkban. Sajnos, azonban 
Pesten nein igen van cirkusa, ezért kénytelenek voltunk csapongó fantáziánkra bízni 

lolgot. Hát, sok mindent láttunk. Hogy mitt Tessék megfejteni aa alábbi rejtvényt, 
Ün is megtudhatja. 

TÍZSZINTES: 

15. Mu.zájl 
16. Hegedűt tartónk bonná 
17. Létesíti 
18. A. A. A A. A. 
19. fi. É. K. 

Pékár nevében van 
NévutA 
Nem sok haszna volt a 
dologból, aőt 

23. Otlan don 
24. Osztály neve lehet, pl. 

pimnáziumban 
25. Cn . . . (mondják — franciául) 
27. . ipso 
28. M.ndan edzett, kováoaolható 

M i 
29. Német nőnemű névelő 
30. 

69. Mértani fogalom 
70. Il l módon? 
71. Éppen, hogy megél 
74. Angol szeszesital 
75. Petőfi-költemény 
77. Hiányt pőtol 
78. Francia névelő 
80. Hal is, mag nem la 
82. Helyhatározói rag 
83. Délibáb jelzője lehet 
85, Halkan lülóbe mond 
87. Vonatkozó névmás 
88. Kódos, gazdag 
89. Zakó — mássalhangzói 
90. Téli csapadék 
91. Gr. Zichy Góza operája 

(névelővel) 
93. Reménylk Sándor nóvbetül 
94. Olaj — Idegen nyelven 
95. E. E. E. 
96. Vissza: betű 
98. Egyházi — ellentéte 
99. Francia nőnemű névelő 

103. Eső jelzője születése pillana-
tában (I) 

104. Azonos betűk 
105. Igekötő 
106. Birkózó kincse 

FÜGGŐLEGES : 

42. Erősítő szócska 
33. Névutó 
35. Becézett női név 
36. Kii vizecske 
37. Gombot erősit a kabátra 
38. tïégi pénz rövidítése 
39. Pap igéje 
40. Q. I. F. 
41. On társa 
42. Drágaságom! 
44. Mindenhová eljuttatta 
45. A ritka földfémek csoportjába 

tartozó rádlóaktiv elem 
46. Keverve »old« 
48. Rangjelző 
49. Dohányos teszi 
50. Fél lakó 
51. Oda-vissza ugyanaz (EgyAb-

ként értelme ntnca) 
Nagyobb pénzegységnek ki-
sebb egységre való becserélése 

53. Pálmaiaj ta 
54. Méter — része 
55. Tantal vegyjele 
56. Vissza: nagy lap 
57. Van benne elég hely 
58. Lap a magyar kártyában 
60. Vissza: számnév 
6L Nyomdal alkalmazott 
62. . . . orltáa 

. 83. Angol sőr 
>84. Etel 
6 5. Időhatározii szó 
66V Híres 
67. > Ritka női név (Ne tessék 

megijedni, ön ls ismeri!) 
68. 7issza: útleírás része 

2. A német »abo« utolsó betűje 
3. Nem képes tovább haladni 
4. Elak (T) 
5. Hosszú börtönbüntetés 
8. 

7. Zách Klára névbetül 
8. Ez az úr arról híres, hogy 

messze voll Jeruzsálemtől 
9. Alárak 

10. Viasza: névelő 
11. Nem egész pipa 
12. A »Hlgolettó« női főalakja 

' • — 

neve 

14. Atlan sa j 

17. Másnak fog adni 
21. Moi, . . . 
26. Engedelmességgel tartozik 
29. Vigyázz rá! 
3L Tál — átlanul 
34. Sors — fele 
35. Sehol egy élőlény 
29. Vigyázz rá tóNv vbg bgkq b 
37. Dosztojevszkij irt róla gyö-

nyörű, poétikus regényt 
38. Zet — eleje és vége 
39. 'öl — németül 
41. Többesaz&mú francia t u -

rnéi ynévmás 
42. Házőrző 
43. Nylrő József regényalakja 

(Bence) 
47. Okozat szülője 
50. Reája 
51. A korlátlan lehetőségek ha-

zája 
52. Rádióban a hfrek között 

gyakran hallott szó 
55. A kukorica tudományos 
59. Ra pár ja 
00. Háziállat 
61. Salto — mássalhangzói 
02. Igekőtő 
84. D. I . 
66. Dátumvég 
88. Eledel, táplálék 
72. Folytonossági hiány 
73. Vlgyázás a dolga 
74. Betű 
75. Kikel — közepe 
78. trásjel 
79. Becézett női név 
80. Nagy viz (névelőtől) 
81. Angol viszonyszó 
84. Kis katonai egység 
88. Szólit 
88. Szünidő jelzője a diák 

ben 
90. Vissza: abo része 
81. Kapus l a b d á t . . . . 
92. Disznó lakik benne 
93. Becézett női név 
94. Levegő — latinul (Ak. 
96. Vissza: fözelAkfajU 
97. Női név (Ak. hiba) 
99. Gyilkol 

100. Te meg a 
101. FeltAteles kötőszó 
102. Vadász igAje 

életé-

hiba) 
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O P E R A É S V I D É K E 
Mogfejiósül a nagybetűs definíciók válaszai küldendők be. 

VÍZSZINTES: 
1. POLDINI OPERÁJA 

l t . Becézett női név 
15. Vixii - vége 
16. Nőt név 
17. A hajdani finn nagyfejede-

lemség fővároaa volt 
18. VILÁGHÍRŰ BNEKESNÓ 
19. Felkiáltás 
20. Vissza: palóc »alma« 
21. Allan aál 
33. Azonos betűk 
2«. Mahatma Gandhi 

(Rolland műve) 
25. Szomorú dolgot beszél el 
28- Esek (7) 
27. N. (1) 
28. Altalános alany a francia 

nyelvben 
0. Gyapjúja, juha hires 
.t öreg .névelővel) 

Haséggel 
S3. Szemben van 
34. Egysége: a kalória 
35. Folyó. Franciahonban ered, 

majd 8vájoban az Aareba 
»milk 

36. Ara — magánhangzói 
37. Némely ember ebből él 

Dél-Amerika nyugati par t ján 
elterüli köztársaság 

30. Zimm — szélei 
40. Okozat szülője 
41. Nem él tSbbé 
42. Vissza: a válóperesek ame-

rikai paradicsoma 
43. Sajt járól világhírű holland 

vá.-os 
44. Tegezés 
46. Római .1050«-es 
40. R08SINI-0PERA 
51. Égéstermék 
52. Japán iáték 
53. Magánhangzóban fogoly 
54. Oktatás a mestersége 
55. A. R. E. 
58. Orosz folyó 
57. Anglia másik neve 
St. Oaál — eleje és vége 
SS. Görög viszonyszó 
60. Személyes névmás 
62. Inda — háromnegyede 
64. Francis, amerikai ftlmizí-

nésznA keresztneve 
•4. Modern hadászati eszközök 

67. Te meg ő 
66. OLASZ ÉNEKESNŐ. BUDA-

PESTEN TÖBBSZÖR SZE. 
REPELT 

69. Szamár hangja 
70. Akó — keverve 
71. T. I. F. 
72. Izom kötő 
74. Szüret után olvasható a kocs-

mák kirakatában ex a szó-
vlco 

75. Vissza: fül — angolul 

76. Betű (fon.) 
77. Világszerte Ismert sakkmes-

ter 
76. Vesd el magad! 
80. Hugó — mássalhangzói 
II . Tantal vegyjele 
83. Boaton — eleje 
85. Latin kötőszó 
86. Betű (fon.) 
88. HAJDAN NAGYNEVŰ ÉNE-

KESNŐ 
89. Félig boldog 
90. Az oroszok Atyuskája 
91. Rebbenés kezdete 
92. Az egyik Fedák keresztneve 
93. Utolsó posta — rövidítése 
94. Háziállat 
95. Magyar neve a grófnak 
96. E. E. E. 
98. Rendkívül osunya 
99. Tenorista vágja ki — a ma-

gasat. (Már amelyik . . .) 
100. T. D. E. 
101. A német számsor első tagja 
104. Ahogy a kisgyerek a szép 

«Uentétét kifejezi 
105. RICHARD STRAUSS OPE-

RAJA (NEVELŐVEL) 
10«. Űosi — fele 
107. Híres »muri« 
108. Munthe, a világhírű író ke-

resztneve 
109. Ótestamentum kezdődik igy 
110. Város Afrikában a Niger-io-

lyótól északra 
111. Bejárat — lranciául 
112. Néne — vége 
113. Tiltószó 
114. Jónevü magyar író (Ernő) 
115. Fűrdünk benne 
116. Természeti szépség 
117. Így — németül 
118. ö mondta: »Nincsen Aj a nap 

alatt« 

FÜGGŐLEGES: 
1. OPERA 
2. Szabad állapotban nem talál-

ható fém 
3. Szó végéhez fűződnek 
4. WAGNER OPERÁJA 
5. Francia tábornagy. Szebasz-

topoi ostromát vazette 
6. Kapuba rúgják 
7. Az észskamerikai polgárhá-

borúban a déli államok főpa-
rancsnoka volt 

8. Lídiái eredetű, Adonls-szal ro-
kon istenség, a télen halott 
és tavasszal újjáéledő termé-
szet szimbóluma 

0. Gaal Franciska filmje volt 
10. Itt — németül 
11. Opera 
12. WAGNER ZENEMÜVE 
13. A »HUGENOTTÁK« ZENE-

SZERZŐJE 

16. AllaUiang 
19. . . . házi 
21. Ami a zenében nagyon fon-

tos (névelővel) 
12. Ásatásokról híres afr ikai vá-

ros 
23. Etalézesitő 
24. Megismerem! 
26. Tagadás, ellenzés — latinul 
27. Futbafllmérkózéeen szerepel 

(névelővel) 
31. Jugoszláv fürdőhely 
34. Kutya az »illető« 
40. Vissza: meggyőződése 
41. Munkás Liga 
42. Gáz (ék. hiba) 
43. Angol főúri rang 
44. Török cím 
45. Szaglószerv 
47. Viasza: Ondra keresztneve 
48. VERDI OPERÁJA 
SO. La jhár (ék. hiba) 
52. Ke pár ja 
53. A szobában 
56. Ana — keverve 
57. Klubot alkot — ha több van 
58. Nem tart ja magában a titkot 
80. Halfaj ta 
81. Ráakaszthatunk valamit 
62. Babára mondják, ha valami 

nem egészen okos dolgot cse-
lekszik 

83. PUOOINI OPERÁJA 
64. AZ OLASZ OPERAIRODA-

LOM EGT NAGT ALAKJA 
65. Kérdőiveken szereplő szó 
66. Mértani fogalom 
87. Nem értenek a dologhoz 
68. VERDI OPERA 
69. Utas — magánhangzói 
70. Nem tegnap 
72. MINDEN IDŐK LEGNA-

GYOBB TENORISTÁJA 
73. Római »101« 
77. Egyike a leggyakrabban elő-

forduló ásványoknak 
79. Látszólagos ellentét 
80 Regia 
81. OPERA 
81. Kopogásra Jöhet ez a válasz 
84. Vissza: keresztül 
85. Képlet megmagyarázásánál 

van azükség rá 
86. 0. Á. 
87. Étlen cet 
91. A Föld élő zeneszerzőinek 

egy nagysága 
92. Silvia »keresztneve« 
94. Francia tegezés 
98. Beoézett női név 
97. Petöfl-v«rs -time 
99. NubláhcJZ tartónk 

101. Sál — mássalhabzxft 
102. OLASZ £ENESZER*.0 
103. Az »Istemi Garbó« ksresztu»«. 
104. Nagy idő» 
109. Ige van ilyen 
107. A 107-re nem fogható, hogy 

meztelen 
111. Olasz folyti 

141. 



Hétre ma várom a Nemzetinél 
n t S l I ^ ( C o m « Bél*. Bp.) 

> 
Az itt Iá) , t t ó négy hölgy és ugyanannyi ú r moet t a l p n a k Min-

denik pár ^'beszélte, hogy bizonyos tárgyat fognak viselni, vagy magukkal 
h o z n i , aim ö l j m i n d k e t t ő j ü k n é l o t t l esz e s f e l i e m e t r ó l a e p m a a t . 

Tessék me gállapítani, hogy melyek ezek az ismertetőjelek, amelyek csak egy 
hölgyön és eg y úron, vagy egy hölgynél és egy urnal fordulnak elö. 

142. 



következő feltételek mellett hagyta öt 
Jiára. János egyharmadát, Tamás egy-
*négyedét. István egyhatodát, Péter 
egynyolcadát és György egykilencedét 
kapja a csordának. 

Persze, igy nem lehetett elosztani, de 
átjött a szomszéd, aki kölcsönadott két 
kocát: így azután meg leheteti az osz-
tozkodást csinálni és a szomszéd a vé-
gén vissza is kapta a kocáit. 

Hány koca volt a csordában és há-
nyat kapott mindegyik fiú? 

SAKK 

I OÍD I 

Matt 3 lépésben. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1837. 

Napihírek: Képzeljük « 
legaJsó darabot meghosz-
*zu>b1)itva. A 'legfelső és 
középső résznek esés 
közben efölött a vonal 
fölött kellene még lenni 
ugyanolyan távolságban, 
mint amennyivel a ké-
pen alatta van. 

Allatsareglet (1*0—41): 
A S Z E N T S Z K A R A B E U S Z 
F I A H O B D O B A B O M Z 
E B E A O B O S Z L A N O K 
L Á M A M A L A C H E L E 
F L E T A L O 1 K B A T O R 
U Y A B GA H í ŐZ E 
V M O S Z K I T O C E T C S 
A H E B E OA K E B A S Z 
L I D S S P O K I L L A T 
K U V A S Z 0 B A K P E L E 
O Z E L O T K D R U C A O S 
D G B A B A B A T B G V 
O B D A S B Ö L Ö M B I K A I 
T É R F O K A A I É P 
TN C S Ö B I D É N P E L E 
B SM Z Z A A V É R E B B 
É Z O P U S P A R A Z I T A A 
K A B O N V A B J U G E B Ö 
A B M Y U K O N U D O Z B 

V O B O N O V D S ÁB I A 
P A T GQ A B O Z M A B K O 
I S A C A D O N K E Y M E I 

N O S Z T B I G A K P A L 
G N U I B K A OB M O R A L 
U N E P A I K A K A D U 
I I M É H I R A M K A B O S 

N I L U S I K B O K O D I L U S 

8. számbál: 
A vllágteremtás 7 nap-

j a ( 1 3 8 - 9 ) : 
S Z A B A Z F Ö L D É S N Ö V É N 
Z E N E D E T U G Y Ö N G Y 
AR H A L V A C S O B A Z 
B 1 0 T I T A B K Ö B B E 
A N N O R L E A N S A T E T 
Z V O K T A V O S S I A N 
F A L L G Ö B E Z V I Z I 
Ö B D Á K Ó A L OG D I A 
L A K A T Ó S M Ü H E L Y A N L 
D A L L E S T A N G E R K L 
I N N 0 A E L I A N NUA 

A r t o G G G G S G Y T T 
L O R E É E P É B U 0 
L H O L D É S C S I L L A G O K 
A P A V É G Z E T A K T A É 
T A B É B E K E N T E L E S 
O L A R I O N S O D R O S 
K A B CZ L A D E N I M É Z 
É T H I N T A L O K É N A 
S I K K B O N I K U S A E B 
ATFET Z A T N I P P O N 
M U L O HA T L O O C J Y 
A S P L A T O R B I G A A 
G H O L L A U T CA A S 
A D A G O L E B F A B A G O 
K E L I É H L É D B A K 

É P M A S A R A A Z E M B E R T 
Legnagyobb vároca 

É S Z A K A M E R I K A 
A V A S I D E G E S Í T 
P H A H I N Y A H 
A Z L É C NNN L É 

S U T A Y A N A O N 
L A W NR I P M 
E L A K A D Á S B A B A 
E U B O P A É K E Z E T 
J S B I N A G A B GO 
T Z A B L EM 
E M A N C I P Á C I Ó 0 
N E W Y O R K S O B O K 
I SA I 0 K A Z A L 

V i z s z . 13 = B S Z A K 
A M E R I K A , v i z s z . «6 = 
N E W Y O R K . 

(Postán küldjük «1.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
MOLNÁR JAN O.S. Pestszantiärtiic, Kassa-u. 48. 
1 lit. GSCHWINDT-íéle AQUA VITAE: 
POLLÁK SÁNDOR, Üjpest, Mária-u. 48. 

HUNGÁRIA (ezelőtt Püspöki Uradalmi) 
borpince 1—1 palack Debrfii hárslevelű. 
Nemes kadar ós Galagonyást bor: 

RÓTH MARGIT, Bp., Tükör-u. 4. III. 
TURNLIGHT PAL ABA komplett zseb-

lámpa (Pála és tsa, Václ-út 66): 
ROTH HERMAN, Veesès, Arpád-u. SO. 

1 pár G PB arauyvirág harisnya: 
MANDEL SÁMUELNÉ, Bp., Csáky-u. 14. 

Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
KI.E1N ZOLTÁNNÉ, tfzlkszé. 

Egy nagy doboz VALERY ponder: 
FELDMAN MÖBNE, Bakunycsernye. 

dr. Noseda OSMO púder: 
NYAkY MIKLÓ8NÉ, Bp,, Semmelweis-u. 4. 

GE-VI la azsúros selyemharlsnya: 
GOMBOS EDIT, Bp.. Baresay-u. 0. 

1» GLADIATOR Super Fine penge: 
MADÀCHY ISTVÁN, Miskolc, Horváth-u. 13. 

VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-ót 
47.) Marvel-Chlpre, Tuft-púder: 

8CHAFFER ZOLTÁNNÉ, Fclsőnovaj. 

BOON's kakaókülönlegesség, Vi kg: 
BARON MÓR, Kétegyháza. 

2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
GARAN JÁNOS, Debrecen, Doniokos L.-u, I». 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
SZIKRISZT ILONA, Győr, Deák-u. 20. 

Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
EHRENFELD LIPÓT, Nyergesújfalu. 

RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
RADÓ EVA, Bp., Németvölgyi-iit 108. félem. S. 
FORRAI 0SZKÁRNÉ, Bp.. Városmajor-u. 26le. 
PIATNIK: MATYÖ BRIDZSKARTYA: 
POGÁNY IDA. Bp., Vas-u. 17. 

DARVAS BRIDZSKÖNYV: KA880VITZ U H , Jugoszlávia, Novisad, Vilso-

KONYVEKET NYERTEK: 
HERZ ERZSÉBET, Csehszlovákia, 
LÁSZLÓ 8AMUNÉ, Csehszlovákia. 
FODOR MÁRTA, Jugoszlávia, 
BENEDEK GYÖRGY, Románia 
LINDENFELD TILDA. Románia. 
ERDÖ8 ZSUZSA, JugoszMivia, 

REJTVÉNYÜZENET 
Ai állandó heti Jutalmakra pályázik beküldési 

határideje a Színházi Életnek az illatő helyre 
érkezésétől számított 10 nap. 
A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 

ráírandó: »FEJTORNA«. — Megfejtések a Színházi 
Élet Bolt (Erzsébet-kördt 7.) levélszekrényébe ls 
bedobhatók. Már egy helyes megfejtéssel is lehet 
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb az esély. 



p 

>1 

1 
3 

4 

5 

6 
7 

írjuk be a helyes szavakat az ábrábaJ 
a következő definíciók alapján: 
1. Veszélyes robbanószer 
2. Hessen-nassaui üdülőhely; gyomor-

és légcsőhurutosok isszák világhírű 
vizét 

3. Német író, esztétikus (1729—1781) 
(Laokoon) 

4. Táska 
5. Kis Mátyás 
6. Felső olasz tartomány és hasonnevű 

fővárosa (Szt. Apollinaire-templom) 
7. Egy, a tengeristen 50 lánya közül 

Ha a helyes szavakat beírtuk, »A« 
nyíl irányában átlósan egy szicíliai 
várost kapunk, mely 1908-ban majd-
nem teljesen elpusztult, »B« nyíl irá-
nyában pedig, ugyancsak átlósan, egy 
Wagner-opera címszereplője található. 

L A S S A N J A R J . . . 

5739145562745208544375291284745 
9740437342129674534638429714893 
2126577391253486348634107459127 
4610160513842149458694376423409 
6349658124974682654474312864728 
5663854 

Olvassa el a következő szabályt: 
Minden olyan 4-es fölé, amely után nincs 5-ös, egy 3-as számot kefí. 

írni; a 7-*es előtti 3-as alá 2-s számot; minden l-es utáni 2-s alá 1 -est. Ezen-
kívül minden l-est alá kell húzni. 

Miután aat hiszi, hogy a szabályt megtanulta, vegye elő a. ceruzáját, 
hajtsa végre a fentieket. 

Ë3 aztán nézzen utána, hogy hányszor tévedett! 
SZÍNHÁZI ELET színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadétulajdo-
nos: Színházi Blot r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-kőrút 7. Tel.: *1—419—60. Szín-
házi Élet Bolt, Erzsébet-kBrút 7. T.: 1—862—84, »1—419—60. Postatakarékpénztári csekkszámla: 41.856. 
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 
Réziratokat, képeket, stb. nem örzilnk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ba arra bennünket 

külön felkérnek vagy visszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 
HIRDETÉSEK mllllmitersore a színdarabban HO f., más elhelyezésbon 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. Sterneokplatz 11. Telephon: R. 46—580. — Románia: Dancca, Oradea-Nagyvárad. 
— Csehszlovákia: Novitas. Pozsony-Bratislava. — Jugoszlávia: Avala, Beográd. — Milano: Franco dl 

Conno. — Newyork: Mr. Ernest Fóthy Fischer 1. West 47-th Street (Room 1101). Newyork-Clty. 
(MINDEN KIFIZETÉS É8 ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐI) 

ECHTES SZAM ARA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 dinár. ' — Csehszlovákia: S ŐK. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 4 lira. — Anglia: 1 shilling. — Német-
ország: 70 pfennig. — Amerika: 25 cent. 

14 ÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.60 pengő (félév: 12.50 pengő). — Ausztria: 7.5 schilling. — 
Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia: 60 6K. — Románia: 250 leu. — Olaszország: 45 Ura.— Anglia: 

10 shilling. — Németország: 8.— aranymiirka — Amerika: 2.60 dollár. 

ATHENAEUM NTOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 
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Á r a k : 

S Z Á J V Í Z : óriás üveg P 5.60, '/ i üveg P 3.—, '/* üveg P 2. 
F O G P É P : óriási tubus P 1.—, eredeti tubus P — . 7 0 
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