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a fogfájást nem ismert. 
I de j ében r á j ö t t a fogkő komoly 
veszélyeire, érezte a kínzó fájdal-
makat Még jókor a helyes utat válasz-
totta: rátért a Kalodont fogkrémmel 
való r e n d s z e r e s f o g á p o l á s r a . 
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( W i e n 
Glsőrangú háj — 36O s job a, 180 
fürdőszoba — Oíemjetköji hírnevű 
étterem — ÜH5 előkelő közönség ta-
lálkozó helye. 0J magyar köjönse'g 

kedvenc szállodája 

Szobakiutalások 
a Színházi élet Utazási irodájában 

üdoszerű árak 

Cseüjzlwákia 

SCHREIBER modern családi 
PENZIÓI a MAGASTATRAB AN 
elismerten kitűnőek : Otátrafüreden. valamint Tátra-
loinnic és Ótátrafüred kőzött. Tökéletes komfort. Kitűnő 
rituális ellátás. Egész éven át nyitva. Kérjen pros-

pektust. Schreiber penzió, 
Ó t á t r a f ü r e d — S t a r y S m o k o v e c C S R 

, K I , A n n P E N Z I Ó 
/S<f á 4 e a f í í k a H mellett, teljes penzió n a p i h a t 
u i a i r a i u r e u pangs, hideg-melegfoly 
szobákban. Felvilágosítás: Rákóczi-út 17. 

yóvizes 
13-81-74. 

TAVASZ A B B A Z I Á B A N 
Egész Európa felett esőfelhők tor-

nyosulnak, csak a Quamero sugárzó 
kék égboltja jelenti a diadalmas ta-
vaszt. Néhány napja még csak, hogy 
a napsugár újra átvette Abbázia 
felett az uralmat, de azóta minden 
gyökeresen megváltozott. A hófedte 
hegyek alatt rohamtempóban tér 
magához téli álmából a természet. 
Üde zöld már minden, édes ibolya-
illatot lenget a tengeri szellő, az ú j 
életre ébredő természet Abbázia 
vendégeinek is újjászületést nyújt. 

A hotelek és penziók munkája az 
első komoly napsugárral startolt. 
Komoly mun'ka folyik már egész 
Abbáziában. Készülnek a közelgő 
tavaszi szezonra, várják a vendége-
ket a világ minden tájáról. Mint 
minden évben, idén is ilyenkor fut-
nak be a jelentkezések, Abbázia ál-
landó szerelmesei ibolyanyiláskor 
küldik el névjegyüket »Adrik ki-
rálynőjééhez. Egy-két bet még és 
Abbáziában találkozik öt világrész 
tengerre és üdülésre váró nációja, 
köztük az egyik legszívesebben lá-
tott vendégsereg: a magyar társaság 
színe-java is. 

e zínházi Élet szenzációs h ú s v é t i utazásai 
1 Autocar indul WientduÄ1 WMP18Ó:AKOR:.!̂ N."!!.6Í:a.ko.rp 2TS O 

Március 14—30-ig 17 nap 1 Szicíliába p 3 6 0 
Március 21—30-ig 10 nap ABB> A 7 1 A P 111 
Márc.21—ápr.5-ig 16 nap ABB> 166 
Március 21—30-ig 10 nap SAN 151 
Márc.21—ápr. 5-ig 16 nap SAN I - K L / V I U p 2 3 2 
Március 21—30-ig 10 nap Rapallo 141 
Március 21—30-ig 10 nap Velence- Fi renze-Róma-Capri p 2 3 0 
Március 21—30-ig 10 nap Luxushajóút Raguzába p 2 5 2 
Március 21— 30-ig 10 nap Svájci t a v a k h o z Í S & f f l í S S 3 8 5 
Márc.21—ápr. 5-ig 16 nap Sestriéres vagy Clavierben p 3 0 3 
Márc.21—ápr. 5-ig 16 nap Sestriéres és Riviera p 3 3 3 
Március 20—30-ig 11 nap Badgastein p 1 9 8 
Március 23—30-ig 8 nap Semmering p 1 2 5 
Március 2 7 - 3 0 - i g 4 nap Luxusautocarral Semmeringre p 8 9 

Mie lőbb j e l e n t k e z z é k , hogy !e ne k é s s e n és k é r j e n p r o s p e k t u s t a 
Sz ínház i É le t U t a z á s i I rodá já tó l , V I I . , E rzsóbe t -körú t 7 . T e l . : 1 - 3 6 2 - 8 4 
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XXV II. évfolyam Budapest, 1937 március 7—13-ig 11. szám 

SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

SZERKESZTI: INCZE SÁNDOR 

(Foto Vajda M. Fii) 
BAJOR GIZI 

Nemzeti Színház: »Amerikai Elektra« 



H a t O a n y £ i l 
— s z i n h A z i l e f e l e — 

Tiszteletre, dicséretreméltó do-
log, hogy a Nemzeti Színház elő-
adta Amerika"legnagyobb írójának 
a Nobel-díjas O'Neillnek drámai 
trilógiáját. A három estére szánt 
trilógiát egy és ugyanazon estén 
mutatták be a pesti közönségnek, 

mely a legnemzetközibb vonatkozás-
ban is vezető helyet foglal el a fész-
kelődés terén. Mi bírjuk a legbúz-
góbb színlapzizegtetőket, a legtüze-
sebb cukorkar opogtatókat, a leg-
szenvedélyesebb, a legmegbízhatóbb 
poén, csók és haldoklásba beleköhö-

gőket. Az »Amerikai 
Elektra« első része négy 
felvonás, második ré-
sze öt felvonás, harma-
dik rész négy felvonás, 
öt kép. Kezdete 7 óra. 
Vége körülbelül negyed 
12 óra {mondja a szín-
lap — a bemutatón ne-
gyed 1 volt). Ezekután 
képzelhetik... Azonkí-
vül, bár híres színházi 
közmondás hogy: »At-
tól, amit belőle kihúz-
tak, még nem bukott 
meg darab«. Az Elektra 
esetében mégis kicsit 
túlzott húzások történ-
tek. Túlzottak azért, 
mert a cselekmény sö-
tét és tragikus vonalát 
semmi sem enyhíti. Ez-
zel elmondtuk összes 
kifogásainkat és most 
már csak dicsérünk. 

A darab színhelye 
amerikai kisváros, ide-
je 1865—66, hősei, a Man-
non-család négy tagja, 

LAVINIA: De hogy lehat itt 
kideríteni az igazságot? . . . 

Bajor Gizi és 
Hosszú Zoltán 

Nemzeti Színház: 
»Amerikai Elektra« 

(Foto Vajda M. Pál) 



CHRISTINE: Esküd] meg, hogy nem adsz 
semmit neki! 

Makay Margit és Uray Tivadar 
Nemzeti Színház : »Amerikai Elektro 

apa, anya, leány és fiú. 
Mannon tábornok, a 
polgárháborúban küzd 
és ezalatt felesége 
Christine, beleszeret 
Brant hajóskapitányba, 
akit törvénytelen roko-
ni szálak fűznek a csa-
ládhoz. Lavinia, a lány 
megtudja anyja viszo-
nyát és fenyegetésekkel 
kényszeríti, hogy le-
mondjon a kapitányról. 
Christine mindent meg-
ígér, de amikor férje 
hazaérkezik, megmér-
gezi. A tábornok hal-

LAVINIA: Ne haragudj, 
apa, de olyan boldog vagyok. 

Csortos Gyula és 
Bajor Gizi 

Nemzeti Színház: 
»Amerikai Elektra« 

(Foto Vajda M. 

dokolva mutat rá gyil-
kosára és Lawinia bosz-
szút esküszik. Orin, a 
család fia, aki ugyan-
csak a háborúban küz-
dött, hazaérkezik a te-
metésre. A fiú szenve-
délyesen szereti anyját 
és nem akar hinni nő-
vére vádjainak. Lavi-
nia kényszeríti, hogy 
végighallgasson egy je-



usortos uyuia es Mamy Margit 
Nemzeti Színház: Amerikai Elekitra (Foto Vajda M. Páll 

EZRA MANNON; Nehogy aztán babusgassátok nekem 
Oriat, ha hazajön. Nem nagyon használ' neki, ha megint a 
szoknyád mellé szokik. 

Bajor Gizi, Csortos Gyula, Makay Margit 
Nemzeti Színház: Amerikai Elektra 

lenetet Christine és 
Brant között, melynek 
folyamán szökésüket 
beszélik meg. Orin nem 
kételkedik többé. Lesből 
lelövi a kapitányt, ez-
zel öngyilkosságba ker-
getve imádott édesany-
ját. A harmadik rész-
ben Lavinia és Orin 
egyedül élnek a kísérte-
ties hódban. A fiú az 
őrület határán van. 
Anyja iránti szenvedé-
lyes szeretetét nővé-
rére vitte át. Azzal fe-
nyegetődzik, hogy a 
család sötét titkait em-
lékiratban fogja kö-
zölni a világgál. Lavi-
nia emberfeletti ravasz-
sággal kicsalja az em-
lékiratokat a fiú kezé-
ből és teljes rábeszélő-
képességével öngyilkos-
ságba kényszeríti. Most 
már teljesen magára 



Az előadás kimagasló 
eseményei Bajor Gizi 
és Makay Margit, a 
leány és anya szerepei-
ben. Bajor Gizit, aki a 
legnőiesebb művésznője 

hagyatva, örökre be-
zárkózik a sötét házba, 
hogy ott ezentúl a ha-
lottak társaságában, ye-
zeklésben élje le hátra-
levő napjait. 

A történetet igen 
enyhén, mondhatnánk 
kedélyesen irtuk le. A 
dráma főjellemvonása, 
hogy teljesen pszicho-
analitikus alapon épült, 
főmotívuma a tudat 

alatti szerelmek és gyű-
löletek, melyeknek rész-
letezését, számtalan kis-
korú olvasónk miatt, 
elhagytuk. Az igazság, 
hogy az Amerikai 
Elektra irodalmilag 
rendkívül fontos, nagy-

és örök-
Sötét, foj-

tott, félelmetes és ele-
mentáris, mint azok a 
trópusi viharok, melyek 

üdítő eső-
esepp nélkül zajlanak 

HAZEL: 
csakugyan] VKmiUl &U1UUVBI 
Mindig éreztem. Még a tábor-
nok halála és az asszony Ön-
gyilkossága előtt is. 

Lehotay Árpád és 
Szörényi Éva 

Nemzeti Színház; 
»AmeJ.kai Elektra« 

LAVINIA: Hazugsági Gyűlöltem! 
Bajor Gizi és Timár József 

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



a magyar színpadnak, nem ilyen 
embertelen ördögi szerepekre terem-
tette az Úristen. (Operaszínpadon 
ő lenne a legtökéletesebb Carmen 
vagy Manon). Hihetetlen, majdnem, 
emberfeletti teljestímény, hogy a 
számúra idegen szerepkört milyen 
tökéllyel, micsoda bravúrral töltötte 
be. 

Makay Margit gyönyörű beszé-
dét, meggyőző alakítását nem lehet 
eléggé méltatni. A férfifőszerepek-
ben Csortost, Urayt és Timárt kell 
kiemelnünk és dicséret illeti Szö-

rényi Évát, Lehotayt és Hosszú 
Zoltánt. 

* 
Elektra legegyenesebb ellentéte a 

Vígszínház újdonsága, Szép Ernő 
»Háromlevelű lóhere« című vígjá-
téka. Nem is vígjáték ez, hanem li-
rai költemény a deresedő költő és a 
kis szininövendék szerelméről. A 
kislány tizenkilencéves, édes, csacsi 
és tehetségtelen. A költő tudja, hogy 
ebből a lányból sohasem lesz nagy 
művésznő, mégcsak barátnőnek sem 
való. Isten őt kispolgári feleségnek 

IBOLY: Hova gondol most? 
AZ ÍRÓ: Az ügynökre, a színházi ügynökre; találkozóm van vele. 

Szombathelyi Blanka és Somló István 
Vígszínház: »Háromlevelű lóhere« 

(Foto Angelö) 
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teremtette és minden 
más vonatkozásban 

tönkremenne. A költő 
tehát látszólagos ke-
gyetlenséggel és titkolt 
fájdalommal lemond és 
visszatéríti a kis 
Ibolyt Gyulushoz, a 
gazdag és tisztességes-
szándékú hentesfiúhoz. 

Somló István az író 
halk, szomorú és rokon-
szenves. Szombathelyi 
Blanka, ez a nagyon te-
hetséges, nagyon édes 
kis művésznő, sok meg-
győződéssel és tempera-
mentummal alakítja az 
örökké csevegő, csacso-
gó, nevetgélő, szökdé-
cselő Ibolyt. Iboly az, 
akit minden írással 
vagy színházzal fog-
lalkozó ember ismer, ö 
ácsorog a kiskapú előtt, 
ő leselkedik a lakás 

AZ ÍRÓ: Mindennap megcsalom magát, mert más nőről 
Álmodom . . . 

Somló István és Sulyok Mária 
Vigszinház: »Háromlevelű lóhere« 

AZ, ÍRÓ: Ami magát felém vonzza kislány, az a fiatal idealizmus . . . r a j o n g á s . . . Olyan, 
mint a luftballon, belül üres. 

Somló István és Szombathelyi Blanka 11 
Vigszinház: »Háromlevelű lóhere« •> « , . » ! • > (Foto Angelot 



TATAI: A színészet? Pálya ez; kérem, elhelyezkedés. Ma az Úrilányok is tódulnak erre a 
pályára. 

Eabos Gyula és Somló István 
Vigszinház: »Háromlevelű lóhere« ;Poto László) 

tf 

GYULA: £ n szeretem magát, I b o l y l . . . 
IB OLT: Na, ne idegesítsen már megint. 

Egry István és Szombathelyi Blanka 
Vigszinház: »Háromlevelű lóhere« 

(Foto Angelo) 

vagy kávéház ajtajá-
ban, az o telefonja za-
varja ki az írót álmá-
ból, fürdőjéből vagy 
hangulatából, lboly az, 
akit az embernek nines 
szíve megsérteni, vi-
szont olykor szívesen 
megfojtaná. A közön-
ség nem írói részének 
mindenesetre rokonszen-
vesebb lesz lboly alak-
ja, mint nekünk, akik 
oly intimen ismerjük 
és szenvedünk tőle. Szá-
munkra a darab legél-

vezetesebb jelenetei 
nem a szerelmek vol-
tak, hanem pár kitű-
nően megfigyelt mű-
vészvilági alak és pár-
beszéd. Epizódalakok és 
szereplők mint Kabos 
színésztanára, Köpeczi 

Boócz végrehajtója, 
Gárdonyi ingyenélője, 
Bihari parkőre. Esz-



AZ ÍRÓ: Hát barátom, ez a, lány még mindig szeret téged. 
Somló István és Egry Isltván 

Vígszínház: Háromlevelű lóhere (László foto) 

terházy Ilona volt na-
gyon egyszerű és kedves 
és megragadó. Nálunk 
legnagyobb sikert egy 
kevéssé ismert fiatal 
színész, Egry István 
aratta Gyulus hentes-
fiúnak 'szerepében. Szót-
lansága, rémült zordsá-
ga, szorongó hangja, 
minden mozdulata, va-
lami olyan zseniális 
volt, hogy nem csodál-
nánk, ha legközelebb 
főszerepben látnánk vi-
szont. 

* 
Még egy szó Rem-

brandtról, melynek első-
sorban díszleteit és jel-
mezeit kell megdicsér-
nünk. A filmet külső-
ségei miatt kell meg-
nézni. Mindenegyes ké-
pe gyönyörűség a szem-
nek. 

I v" 

AZ IRÓ: Jóképű lány a B i z s u . . . Derék t e r e m t é s . . . 
BIZSU: Én olyan boldog vagyok, hogy megismerhettem 

a művészi urat. Az Iboly annyit mesélt. Most úgy szeretném 
megcsókolni. 

Somló István és Eszterházy Ilona 
Vígszínház: Háromlevelű lóhere (Foto Ang»lo) 



Évek során beidegzett mozdulattal mindig ott nyitom \szét az újságot, 
ahol a színházi rovat van. Ez, természetesen, ez érdekel elsősorban, ez a 
foglalkozásom, legalább is addig, amíg valami rendes álláshoz nem jutok. 
Az emberek általában a szakmájuk széfint nyitják ki az újságot; a tőzs-
dés az utolsó oldalon kezdi, a politikus a harmadikon, a sportember hátul-
ról számítva a negyediken, a rablógyilkos a legelsőn, kinek, mi a szak-
mája. Büszkén vallom, hogy tökélyre tettem szert az ujságnyitásban, vas-
tag karácsonyi számoknál sem tévedek, szinte már magától nyílik szét 
előttem a színházi rovatnál, olyan vagyok, mint a kártyabűvész, aki száz-
szor egymásután mindig a tök alsónál emeli le a paklit. Nem dicsekvés-
bői mondom, de ezt az ujságkinyitási dolgot nagyon tudom. Illetve, csak 
tudtam. Sajnos, az utóbbi időkben többször hibázom, múltkor szégyen-
szemre négy oldallal arrébb emeltem, a második kísérlet még rosszabbul 
sikerült, az apróhirdetéseket találtam el. Először azt hittem, a kezem öreg-
szik, kiveszett belőle a rutin fölényes biztonsága, dei aztán rájöttem, hogy 
máshol a hiba. Megzavar az első oldal. Az első oldal, amit azelőtt észre 
sem vettem, nem izgatott, elnéztem fölötte, csak miután végig' böngész-
tem a színházi rovatot, fordítottam vissza az oldalakat közömbösen, kíván-
csiság nélkül, jóllakva a foglalkozásom szenzációival. De mostanában 
valahogy túlnagyok lettek ott a betűk, hangosuk és követelődzők, üvölte-
nek a szenzációk, muszáj megállni elolvasni. Es utána az ember ideges 
lesz és rosszkedvű. Jfem i\s bánom, hogy nem tudom pontosan felütni a 
színházi oldalt, bevallom, ilyenkor aztán már nem is érdekel. Leon Btum 
nyilatkozata után olvassam Bárdos Artúr nyilatkozatát? ... Elismerem, 
mind a kettő első a szakmájában... De, könyörgöm, az a szakma és ez 
a szakma/?!... Vagy, hogy érdekeljen, hogy Honthy Hanna mit költött 
a »Hulló falevél«-ben viselt ruháira, mikor előtte négy oldallal azt olva-
som, hogy Anglia négy milliárdot költ fegyverkezésre?!... Ha előbb 
olvasnám Honthyt és aztán Angliát, vagy előbb Bárdost és aztán Blumot, 
egészen más volna. De sajnos, nem a színházi rovat van az első oldalon 
félméteres betűkkel, nem a Csortos, hanem a Franco tábornok, és Bár-
sony Rózsi helyett Európa táncol a szuronyok hegyén. Pedig milyen szép 
lennft fordítva. Első oldal üvöltő szenzációja: Molnár Ferenc befejezte 
vígjátékát!!! — vagy — Bajor Oizi új szerepe!!!... Es csendesebb napokra: 
Perőzei Zitának visszament a partija!!... Istenem, milyen szép is lenne. 
Perezel elől, Sztálin hátul... Főszerkesztő Uraim! Gondolkodjanak a 
dolgon... 

BARÁTOM FOGLALKOZÁSA 
Nevezzük, mondjuk, 

Zöld ^ Ivánnak, persze, 
nem így hívják, neve, 
bevallom, sóikkal pró-
zaibb és foglalkozása: 
filmes. Legalább is ő 
azt mondja. Műtereim-
ben még senki sem lát-
ta, se nem írt, sie nem 
rendezett filmet, zenét 
sem csinált szöveg a)lá, 
nem is »producált«, sot 

még csaJk nem' is köl-
csönzött. De egy biztos, 
mindig van pénze. Zöld 
Iván jól él. Hogy hon-
nan szerzi az anyagia-
kat hozzá, mindenki sze-
mében 1 rejtély. Illetve, 
csak volt. Én iköaben 
megtudtam, hogy miből 
él a Zöld Iván. ö & 
filmszakmában a »lebie-
szélő«. Ez egy úi fog-
lalkozás, ő találta kd, 

egyelőre csak pénzt sze-
rez vele, dicsőséget még 
nem, de el jön majd az 
idő, mikoir a neve rá-
kerül majd a mozi pla-
kátjára. Például így: 

TOMMY 
Rendezte: Balog Béla. 

Producálta: 
Soltész Endre. 

Lebeszélte: Zöld Iván. 
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Ez a foglalkozás pe-
dig' a gyakorlatban a 
kö vetkezőiképpen fest: 
Zöld megtudja, melyik 
kölcsönző akar filmet 
csinálni. Félmegy. 

— Bocsánat, — mond-
ja, — hallom, hogy az 
umk megakarják .csi-
nálni a Bob iherceget! 

— Igen — felelnek. — 
Miért? 

— Hát idehallgassa-
nak az urtak, — mondja 
tompán Zöld Iván — ne 
csinálják meg ezt a fil-
met, mert a Bob herceg 
meg fog bukni. Mon-
dom én* Zöld Iván, la-
kom itt és itt. 

Mire a ikölcsönzők ki-
rufiák és megcsinálják 
a Bob herceiget, mely 
minden valószínűség 
szerint megbukik. A 
magyar filmek bizonyos 
százaléka megbukik, 
miért ne bukna meg 
pont a Bob herceg! Es 
a bemutató utáni gyil-
kos hangulatban az 
egyik (kölcsönző lógó 
orral fordul a társá-
hoz: 

— Te, ennek a Zöld-
nek igaza volt! 

Es a 'következő film 
előtt már ,hív-iák a Zöl-
det. Esi úgy hallgatják, 
mint a prófétát. Zöld 
persze, megint lebeszél. 
De most már pénzért 
Ebiből él. 

DER GYURI 
Mindenki így hívja 

Bécsben; der Gyuri. 
Csak a legjobb barátjiai 
hívják egymás között 

(bizalmasan Marton 
Györgynek. Foglalkozá-
sa színpadi kiadó Bécs-
ben, kora harminchat, 
nevezetesebb állomások 
az életében: ö adta el 
Gál Franciskát Holly-
woodnak és harminc-
éves sem volt, mikor 
megkapta a francia be-
csületrendet, mert szá-
mos francia darabot he-
lyezett el pesti és Ibécsi 
színpadokon. Később 
ugyan kiderült, hogy 
ezeket ia francia dara-
'bloikat magyaroík írták, 
de ez nem fontos. Most 
azért írok róla, mert az 
utóbbi időben divat lett 
a színházi rovatokban 
»der Gyurit« támadni. 
Ilyen csúnyákat írnak 
róla, hogy szegény te-
hetségeseik témáját el-
lopja gazdag tehetség-
telenek számára, meg 
hogy darabgyáira van, 
értendő ezalatt, hogy 
négy-öt írót összepaszí-
roz és ami albiból kijön, 
az övé harminc száza-
lék. Mivel hetemként há-
romszor beszélek vele, 
hol személyesen, hol te-
lefonon, érthető, hogy 
ezekről a dolgokról sem-

mit sem tudok. En ösz-
szesen »annyit tudok 
»der Gyuriról«, hogy 
mióta Bécsben irodája 
van, azóta a nyolc bé-
csi színpad közül, rossz 
esetben, hét játszik ma-
gyar darabot és ha 
ezért a ibécsi lapok tá-
madnák, azt megérte-
ném, de ia pesti lapiok 
támadják és a bécsiek 
dicsérik: és ezt nem ér-
tem. En nagyos szere-
temig állítólag nagyon 
szereti még a Molnár, a 
Heltai, a Fodor, a Len-
gyel, a Zilahy, a Hu-
nyadi, a Csathó, a Föl-
des, a Lakatos, a Bé-
keffy Pista, a Stella, az 
Indig és imádja Bus Fe-
kete. Ezenkívtül még 
rengeteg jót tudnék ró-
la mondani, de nem 
mondok, miiért dicsér-
jem én, dicsérje -a Gál 
Franci, őt helyezte el 
Hollywoodiban. 

Szálhásszörfl daxli 
a I v A C I ü M Becsületes megtaláló magas 
C I 1 C 9 I C I I jutalomban Részesül. Cím a 

Ez úgy volt. Mentem a Kossuth Lajos-
utcán, előttem két hölgy, egy szőke, meg 
egy fekete. A fekete (hölgy kutyát húzott 
maga után, aranyos, drótszőrti foxát, fe-
kete folttal. Egyszerre egy kapu alól 
kds, barna, szálkás daxli rohant ki, 
usgyi, a foxi után, egyet-kettőt belesza-
golt, majd nyugodtan sétált mellette to-
vább. 

— No, tesséfc, — dühöngtem mla.gam-
ban, így vesznek el a kutyuskák; a 
könnyelmű szobalány elengedi a lép-
csőn, lerohan egy másik kutya után és 
addig szagiolja, míg nem talál vissza. — 
Dühöngésemet tett követte odaléptem a 
daxlliihoiz és ráförmedtem: — Haszonta-
lan! Nem takarodsz vissza? — A daxli 
megállt, rámnézett, tekintetében zavart 

kíváncsiság volt, mintha azt mondta 
volna: — Ki ez és mit akar t — Majd 
vállat vonva, rolhant tovább a foxi után. 
— Na, ezt nem hagyom annyiban — srotu-
doltam és rohantam utána. — Ejnye, 
gonosz kiskutya, most aztán mars visz-
szaü — A daxli megállt, ismét rámné-
Eett, majd gondolva, ennek fele sem 
tréfa, behúzott farokkal visszákacsázott. 
Elégedett, boldog érzéssel mentem to-
vább a két hölgy után. Jó t tettem vala-
kivel, 'ha iá® a valaki csak egy kis ku-
tya is volt. Nagyon jól éreztem magiam. 

Az Apponyi-térnél egyszer csak hátra-
fordult a szőke hölgy, pillaraatig Tévete-
gen nézett körül, majd felsikoltott: 
— Jessz/us, a k u t y a ! . . . Hol a P ipszá í ! . . . 
A P ipsz i ! ! . . . — Majd hozizám forduflt: 
— Uram, nem látott véletlenül egy barma 
szálkás daxlit í . 

A szőke hölgyé volt. 
És én visszakergettem. 
Másnap megjelent a fetnti hirdetés. 
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Comedian Carries [HUSIT'*' 
ïrian Movie \\t Hung 

IKIHOTHY MASTERS, 
[ozgökep fiim píHÍuced by Hunnia, writ 
by Bela Báláén and presented. at the Mode 

ic propensities , sided 

't'a offer of work I f 
iie factory, but i j de 

keep the turn <»» 
theip »tiger hi»' 

;noi;gh to re! 
of Ant»: Pager ami the artistry : 

'ith woVda and plot evinced by j 
duel. To P " 

nd Matyi d>-' 
aat/ior Laszio Vadnai, "Pofon'' jnoM.cunfer . -
v/o i(d be ifiimsiî'^iPSmSnment for ! Mean« b 
Modern PläVSOTs« audiences. For- • » * 
tunateljr, the psiiipi-ü ivy. o-^n^r. !0 1 1 the 

with Mr. 
provoking sc  
and frequent 
3«t<> for jcea 
ter 

camera was gener- ; 
Pager; his mirth- j < M » f l 

ine» are infectious ! 
enough to coot pen- ; ^ 
clonal (apses of in-
• h 

vari. AMERIKAI 
KIRITIKA 

When an old family friend j i o 1 . 
ptoJróes Mp-ida employment for 10X1  

har fiance, sh« sets off with Gabor 
for Budapest. Jti the pellme'1 

th« station there Gabor 

Bármilyen hihetetlennek hallatszik, de akár-
hányszor külföldi lapot olvasok, mindig benne 
van a nevem. Igaz, hogy nagyon ritkán olvasok 
külföldi lapokat. Ilyenkor izgatott leszek, talán 
túlzottan büszke is és fülein ok nélkül kivörösö-
dik. A trafikostól Extra helyett Simon Artzot 
kérek, vagy Camelt és a főúrnak azt mondom: 
Herr Ober! — Az oldalt, ahol nevem szerepel, 
kitépem és három-négy hétig »véletlenül épp 
nálam van«. Az elmúlt héten nagy amerikai le-
pedőújságban találtam rá a nevemre. Egy fil-
memről irtak kritikát és a sok angol szó közül 
úgy virított ki a »László Vadnai«, mint a pi-
pacs a búzatáblából. Mivel angol tudásom Való-
színűtlenül csekély, (kinbset életembem soha 
nem szereztem, így, sajnos, még szókincsem 
sincs), hazarohantam, hogy szótár segítségével 
megfejtsem a nevem előtt díszelgő angol Jelző-
ket. Fülem ijesztően vörös volt és keblemet má-
zsás büszkeség dagasztotta, mikor kezembe vet-
tem a »magyar-angolt, ângol-magyart« ós ki-
kerestem az első szavaoskát. 

A szótárban ezt olvastam: 
Dull (ejtsd: dal): ostöba, buta, együgyű. 
Gondoltam, tovább nem fordítok. 
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Ilyeneken 
gondolkodom 

A szó, hogy ember 
férfit is jelenthet, nőt 
is. 

Fiatalember csak fér 
fit jelent. Miért? * 

Ülök a karosszékben, 
kényelmesen hátra dől-
ve, remekül érzem ma* 
gam. Szól a telefon, 
ödarnegyietk, crossz hírt 
közölnek, dühös leszek, 
megfájdul a fejem. 
Visszaülöik a karosszék-
be, lassan elfelejtem! a 
rossz hírt, megint jól 
érzem magam. 

A telefont, mely a 
rossz kedvemet okozta 
és amelynek a csengeté-
sétől mihdig összebor-
zongok, Bell úr találta 
ki. Ezt nemcsak én tu-
dom, minden ikis gyerek 
tudja. De hogy M ta-
lálta ki a karosszéket, 
mely az egész életben 
csak kellemes perceket 
szerez az embernek, 
sieniki sem tudja. Miért? 

A hölggyel együtt 
jártam Mátyásföldön 
elemibe. Egy osztályba. 
8Őt. Egy padba. Annak 
most huszonöt éve. Teg-
nap megszólított a Vá-
tíi-utcán. 

— Jé, maga semmit 
sem változott — mondta 
és ezzel elindított egy 
beszélgetést. 

Közben arról infor-
mált, hogy ő jövő hé-

tn lesz huszonnégyéves. 
n ,harminchárom: va-

gyok. Bs ő velem járt 
egy iosztályiba. Es ő ezt 
tudta, hogy én tudom. 
Es mégis lehazudott ke-
mény kilenc esztendőt. 
Miért, jobb hazugnalk 
lenni, mint öregnek? 

Ilyeneken gondolko-
dom, ahelyett, hogy egy 
jó darabot írnék. 



Róthy, Halmos, Koióh, Basilides, Komáromy, Bársony, Szabó a »Szerelmes levéU-ben 

Gyermekkori káprázataim közül 
csak egy kísért el hűségesen mind-
máig, a zene. Az Operában ma is 
gyermek vagyok, gyermek leszek 
újra, aki rendületlenül hisz a mesé-
ben, trubadurok és félistenek való-
ságában, donjuani szerelmek földi-
ségében, tristani rajongások földön-
túliságában, hűségben, hitben és 
egyéb mesékben. De 
mindenekfelett a 
zenében, az élet leg-
szebb és legigazabb 
hazugságában. 

Mult héten különös 
szerencsém volt. Egy 
szerre két kis mesével 
ajándékozott meg az 
Opera. Az egyikben ma 
gánmenetrendem úri sze-
szélye szerint, egyidőbe 
kalandozhattam Nápoljr,1 

Firenze, Venezia azúrja 
alatt, nem törődve az idő 
logikájának kispolgári be-
osztásával. Boccaccio, Michel 
angelo, Goldini társaságát 
idéztem egyszerre a mese gyö-
nyörű szabadságának boldog 
anakronizmusában. Itáliába vi-
szi a nézőt «Fóthy János »Szerel-
mes levele«, forró és epedő szerel-
mek közé, de elképzelheted ma-
gad elé a murgeri diákköltészet 
végre egyszer kitakaritottá vará 
zsolt diákszobáját, a klasszikus bo-
hémségét is. Halhatatlan zenefeje 
delmek szelleme kísért a színpadon a 
százados kismartoni főúri udvar emlé-
kezetében. A lelkes Esterházyak esa-

Bordy Bella ós fiarangozó Gyula 
Operaház: »Lysis trata* 

(Vajda M. Pál fotók) 

JgPP*"* I r t a : 
HAJÓ SÁNDORJ 

ládi címerében én mindig keresem" 
Haydn spinetjét és Beethoven 
»Hammerklavier«-ját. Ennek a ze-
nei hitbizománynak mai örököse hó-



CJK*" 

Tu ttok mint Lysistrata 

dol ma az Operában a zene géniu-
szának, s ha az ő muzsikája nem 
hivalkodik is elképpesztő zenei tu-
dással, de őszinte, meggyőződéses, 
és szerénységében nagyon rokon-
szenves. S mire a karmesteri pálca 
varázslatára szétlebben a függöny, 

újabb gyönyörűi anakronizmus: va-
kító platinaszőkeségében Réthy Esz-
ter olasz Madaimigellája. A szerel-
mes énekszó leányosan friss szop-
ránja lírai áradozással kerül össze 
Halmos János férfias tenorjával. 
Ebben az olasz verőfényben még 
Basilides Mária templomi áhítata is 
napsugaras mosollyá olvad és Szabó 
Ilonka »borbélyinasa« csupa édes, 
olaszos fecsegés. Operabufí'a, mon-
daná a hivatalos lexikon. De ma-
radjunk csak annál, hogy mese, já-
ték, mesejáték. 

És pár perc múlva új tájékok fe-
lett repülünk, Itáliából Görögor-
szágba. Lysistrata érkezik, a hellén 
makrancos hölgy, Aristophanes, 
Shakespeare és Bernhard Shaw szí-
neiben. S ettől az idő és tértől való 
mámoros függetlenségben Maurice 
Donnay jut eszembe, a Lysistrata 
egyik változatának írója, aki kaba-
réénekesből lett az akadémia halha-
tatlanja. Nyilván azért, mert Lysis-
trata is kabaré is, akadémia is egy-
szerre. Sőt Lajtha Ferenc zenéje is 
az, akadémiai tudásával és kabarés 
csúfolkodásával. Milyen szellemes 
lábjegyzet itt a sok kóta Aristopha-
nes hősnőjéhez. Lábjegyzet ezúttal 
persze csakugyan lábat jelent, a leg-
formásabb tánclábakat, mint kecses 
és illatos virágszálakat a pompáza-
tos balletimportban. Bordy Bella 
többet — és kevesebbett — már iga-
zán nem adhat a legművészibb gö-
rög márványszobor lepeltelenségé-
ből, mint klasszikus plasztikát, 
franciás kacérságot és magyaros 
szilajságot egyszemélyben. Csak 

Hidas Hédi, Köszeghy iFerenc, Brada Rezső, Otítrubay Melinda, Sallay Zoltán és M árt ray Irén 
Operaház: »Lysistnaita« (Vajda M. PáJ fotók) 



BORDY BELLA 



»Lysistrata« egyik jelenete 
(Vajda M. fotók) 

Ottrobay Melindái és Brada Reuő 

azért haragszom rá, mert nem szó-
lal meg s nem váltja már egyszer 
prózára is a pattogó verslábakat. 

Ottrubay Melindának meg se kell 
szólalni, beszél helyette a tánc. De 
megszólal helyettük Szilvássy Mar-
git s olyan lendülettel szia val el egy 
talpraesett versikét, hogy egyelőre 
nem is baj, maradjunk csak tovább 
is a verseknél, a mesénél, Oláh 
Gusztáv és Fülöp Zoltán mesébe illő 
diszletei közt. 

De minden igazi mese egyúttal 
yalóság is s a nagy valóság itt a 
komoly tudás és lelkesség. Az em-
bfcr nézi a színlapot s találhatna 
minden névhez színes és elismerő 
jropket. Sőt, tovább megyek, olyan 
$<|tt?fehez is, amelyek /hiányzanak a 
szlolaprói. Hány kitűinő zenész ül a 
zéfrfekarban, és mennyi névtelen dal-
ntyk játszik az énekkarban. Színházi 
ember jól tudja, mit jelent a maga 
helyén a tehetséges világosító, az 
ötletes kelléktáros, vagy higgadt 
ügyelő. Nagyon szeretem a nagy 
művészt és nagyon szeretem a szín-
házi kisembert is. Kettőjük közös 
vállalkozása a színpad. És sajná-
lom, hogy nem dicsérhetem meg 
külön a balsarokban ülő kürtöst, 
mert nem tudom a nevét. A karban, 
az a kis szőke hölgy, aki olyan 
csengő tisztasággal énekelt, fogadja 
ezúton legszívélyesebb üdvözlete-
met. S a reflektor is olyan pontosan 
tűzött le a kis padlászoba megeleve-
nedett virágcsokrára, hogy csak így 
sommásan gratulálhatok az Opera-
háznak, hogy ilyen pontosan tudja, 
milyen körültekintő gondosság kell 
az igazi sikerhez. 



Lemondani, lemondani. Ô, mi 
mindenről tanulunk meg lemondani 
az életben. 

•Az ifjúságban hánynak kell le-
mondani az ifjúságról. Mert nincs 
pénze kicsapongani, könnyelműs-
ködni, gondtalannak lenni. Még a 
reményről, az álomról is le kell már 
mondani, pedig az még semmi, ,az 
csak remény, csak álom. 

Le kell mondani a férfikorban 
arról, ami a férfit teszi: a szabad-
ságról és az igazságról. Az igazság-
ról, amit követhetek és amit köve-
telhetek. Nem lehet, elveszik a ke-
nyerem. Becsuknak. Kinevetnek, 
így kell itt embernek lenni, mintha 
vastagon bemeszelném az arcomat, 
hogy meg ne ismerhessem magam 
a tükörben. 

Az öregeknek az öregségről kell 
ma lemondani: pihenésiről, kénye-
lemről, békéről és ibölcseségről. Lót-
ni-futni kell nékik is, megint, bir-
kózni, gyűlölködni, aggódni a hol-
napi kenyérért és háborútól resz-
ketni, mint a húszévesekneik. 

Jaj, szegény gyerekeknek most 
nem Tündérországról kell lemon-
dani, hanem le kell mondani a me-
séskönyvről is és le kell mondani a 
csokoládéról, a tejről, a zsemlyéről. 

Le kellett mondani minden világ-
ban, lemondani trónról, nőről, di-
csőségről, gazdagságról, utazásról. 
Álmodott életpályákról. Dohány-
zásról, szeszről, kedvenc ételekről. 

Csupa lemondás az élet, szomorú, 
szomorú, szomorú. 

Egyetlen lemondás van ezen a vi-
lágon, ami nem szomorú, ami öröm 
és szerencse. 

A vacsoráról lemondani. 
Arról a vacsoráról, amelyre meg-

hívtak és amelyre ma este fel-
kilencre meg kéne jelennem szmo-
kingba, még rosszabb esetiben frakk-
ba csomagolva. 

Dehát nincs kedvem elmenni. 
Fáradt vagyok. 
Dolgoznom kell este is, kivétele-

sen. 
De ha nem is: nincs kedvem, mon-

dom. Behogysincs kedvem néha 
együtt lenni egy osztag hölggyel és 
úrral, még ha kellemesek, mulatsá-

gosak is;.nincs meg a megfelelő 
hangulatom. Ki tudja hánynak 
nincs meg köztük, hölgy is, úr is 
megy el arra a vacsorára gála arc-
cal, akinek egész nap a feje fájt, 
akinek a szive, a karrierje, az élete 
tört ma ketté. írtak erről Ameri-
kában színdarabot is, tudom. 

Elmennek a vacsorára, mintha 
páríbajra vagy törvényszékre kéne 
menni 

Nohát én nem leszek olyan gyáva, 
én nem megyek. 

Istenem, ma magam akarok lenni, 
magamnak adtam rendez-voust ma 
estére, merengeni akarok, hosszú 
sétát teszek a (budai Dunaparton, 
vár az éjjeli szekrényen egy remek 
könyvem, lefekszem, részegre olva-
som magam. 

De jó lesz reggel frissen fölkelni, 
nem undorodni a tegnapesti társas 
unalomtól, nem gyötörve magam 
egy baklövésért, amit valakivel 
szemlben el találtam követni. 

Szóval lemondok. 
Nem éppen élőszóval. Lehet sür-

gönyt feladatni, délelőtt; a házi-
asszony fegyverbe hív a helyemre 
másiik urat, annak a nevét ír ja 
gyöngyén az aranyszegélyes vagy 
virágos kis kártyára, s odateszi a 
két művelt asszony közé, a tányé-
rom elébe. 

Az uraknak könnyebb, mint ne-
kem, ők azt hazudják, hogy hirtelen 
a birtokra vagy Párizsba Kell utaz-
niok, vagy konferencia, vagy fontos 
pártülés van. 

En csak azt hazudhatom, beteg 
vagyok. 

Magamnalk legtanácsosabb fel-
hívnom a házat, a háziasszonnyal 
hallatni a rekedt hangomat, prüsz-
kölnöm, fuldokolnom a hallgatóba, 
a zsebkendőbe trombitálnom, jaj, 
nahát az Isten őrizze magukat tő-
lem, elkapnák az influenzámat. 

C.. c, milyen édesen megsajnálta-
tom magam, kapok egy pár modern 
gyógy tanácsot, a jövőben hasznukat 
is vöhetem. 

De nem mindig bízom a színésze-
temben; a szobalánynál maradok, 
vagy sürgönyzök én is, nem kell el-
fátyolozni a hangomat. 

Ismerünk egy önfejű úriemibert, 
ő egy ilyen alkalommal se nem sür-
gönyzött, se nem írt, se nem telefo-
nozott Egyszerűen nem ment el. 

Mikor a vacsorás méltóságos asz-
szony másnap fölhívta és kérdőre 
vonta, mért nem jött el az este a 
vacsorára, ez a drága ember azt 
felelte: 

— Nem voltam éhes. 
Hol van a Földön még egy ilyen 

független, ilyen hősies és zseniális 
férfiú? 
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FÜGGÖNY E L Ő T T A »HÁROMLEVELŰ LÓHERE« P R E M I E R J É N 
Somló I s tván , Sz ép Ernő , Szombathelyi B lanka 

(Pálhézy foto) 

INTIM PISTA, hogyan tudta Bajor 
Gizi megtanulni az Amerikai Elek-
tra három estére való szerepét? 

— Hát, ez bizony maratoni telje-
sítmény volt• Nem kevesebb, mint 
százötven oldalt tesz ki Lavinia sze-
repe. Képzeljék el, három hét alatt 
megtanulni, közben meg állandóan 
öt-hat órás próbákra járni és es-
ténként játszani is. 

— A premieren külön megcsodál-
tuk a [szereptudást! 

— Bizony, ez csodának számított. 
A művésznő életrendje három hé-
ten keresztül a következő volt. Dél-
előtt 10 órától 3-ig, esetleg 4-ig pró-
bált.. Akkor hazament, keveset evett 
és egy órára ledőlt. Ha nem ját-
szott, hat órától tíz óráig egyfoly-

tában tanulta a szerepét, majd lefe-
küdt; ha játszott, akkor hattól hétig 
és éjjel 11-től éjfélig tanult. Rend-
szerint nem egyedül, hanem valame-
lyik nemzetiszínházi kolléganője se-
gítségével. Az utolsó napokban any-
nyira kimerült az idegmunkában, 
hogy iialtatót szedett. Node aztán <a 
szombati és vasárnapi siker és 
elismerés mindenért kárpótolta! 
Hétfőn már olyan frissen jelent 
meg a Bovaryné vígszínházi próbár 
ián, mintha nyaralásról érkezett 
volna. Amikor átadták, a rendes 
méretek szerint hatalmas — majd-
nem, százoldalas — Bovaryné-szere-
pet, mosolyogva \moyidotta: »Ennyi 
áz egész? Egyfelvonásos darabot 
játszunkfar 

— Hogyan tud majd játszani a 
Bovarynéban, amikar az Amerikai 
Elektrának sikere van1 

— Először is Szép Ernő »Három-
levelű lóheréje<r is kivágta a rezet 
és premierre csak húsvét után ke-
rülhet sor- Azonkívül pedig az Ame-
rikai Elektra később csak hetenként 
kétszer kerül a játékrendre és eze-
ken a napokon majd a Vígszínház 
nem a Bovárynét játssza. 



— Bankett volt a Szép-
premier után? 

— A szerző letiltotta 
az ünneplést, mondván, 
ráérünk arra majd a 
jubileumi előadás után. 
Így aztán a 'huszonötö-
dik előadás tiszteletére 
rendezik az első banket-
tet, amelyet bizonyára 
követni fog a második 
is. 

— Mikor lesz a Fedák-
darab századik elő-
adása? 

— Március 13-án, te-
hát szerencsés napon. < 
Persze, tovább játsszák 
a Pesti Színházban. 
Zsuzsa sohasem volt 
olyan optimista, mint 
az idœi monstre-siker 
után. 

— Láttuk, le is fo-
gyott a nagy örömtől! 

— Nem az örömtől, 
hanem a nyerskoszttól. 
Képzeljék, hősiesen 
tartja magát a Roh-
koszthoz, gyümölcsön, 
sajton és veteményen 
kívül mást nem eszik. 
Két hete tart a kúra, 
amihez szorgalmas tor-
na is járul. Fedák kije-
lentette, hogy akár éve-
kig kibírja ezzel a 
koszttál. 

— Künn lakik Szent-
lőrincen? 

— Dehogyis! óriási 
komfortos lakást bérelt 
a Pozsonyi úton. Nem 
kevesebb, mint egy tel-
jes szobából áll a hatal-
mas appartman, igaz, 
hogy ez a szoba akkora, 
mint egy táncterem. 
Ravaszul rendezte be 
Zsazsa, minden sarkán 
(egy-egy sarók akkora, 
mint egy közepes nagy-
ságú szoba), más-más 
fajta bútorok vannak, 
így aztán az egyik 
részt elnevezte dolgozó-
szobának, a másikat 
ebédlőnek, a harmadi-
kat hálóteremnek. A 
negyedik sarok közel 

Makay Margit 

A VASFÜGGÖNY ELŐTT A2 AMERIKAI E L E K T R A 
PREMIERJÉN 1 

Bajor Gizi 

Uray Tivadar 
(László fotok) 



van a szomszéd lakáshoz, túlságosan 
jó az akusztika, úgyhogy u rádió 
áthallatszik. Ezt a részt »zeneterem-
nek« becézi a művésznő. 

— Mi a véleménye arról, hogy 
orvul megérkezett a tavasz? 

— Erről majd elmondják nagy-
becsű véleményüket a Urai költők. 
Én hűséges maradok a krónikás 
tisztségéhez és beszámolok a tava-
szi utazásokról. Korda Sándor a 
London Film, sőt Denharn Film rvi-
lághírű elnöke, néhány napi tartóz-
kodásra Cannes-ba utazott'. Rengeteg 
munkájában jól fog esni egy rövid 
riviérai üdülés. A hatalmas stúdió-
ban •tavasszal gőzerővel indul meg 
u munka, egyszerre nyolc tíz nagy 
filmet gyártanak, úgyhogy a sok-
szor tervezett és újból elhalasztott 
budapesti utazását ismét nyárra 
tolta. 

— De reméljük, hogy akkor bizo-
nyosan hazajönI 

— A vállalat kereskedelmi igazga-
tója, Pallós István szintén úton van. 
Kaliforniából London felé tart-
Miámiból üdvözölte utoljára buda-
pesti barátait, 

— Egyéb utazási hír? 
— Titkos Ilona afrikai szabad-

ságra megy. öthetes hajóutat ter-
vez. Már kétszer halasztotta el az 
utazást, mert »A szűz és a gödölye« 
sikere nem engedi távozni Buda-

00i 
ka 

estről, de most aztán húsvétra rneg-
pta a szabadságot. 

— Folytassa, milyen utazásról hal-
lott még? 

— Nagysikerű berlini útjáról ha-
zafelé tart Nagy Izabella, aki né-
hány koncertjével meghódította a 
berlini közönséget és a német rá-
dióhallgatók százezreit. Először 
Linz Márta szalonjában énekelte a 
magyar nótákat, de aztán felfigyel-
tek rá és úgy elhalmozták ajánla-
tokkal, hogy akár őszig Berlinben 
maradhatna. 

— Jöjjön csak ham, itthon is hall-
gatni akarjuk! Milyen új darabról 
hallott? 

— Nyirő József, a nagytehetségű 
novellaíró, akinek a könyvei szen-
zációszámba mennek, darabot írt. Uz 
Bencét, híres regényhősét viszi a 
színpadra. Az újdonság Budapesten 
kerül színre, de nem4 az Erdélyi 
ciklus keretében, hanem mint ön-
álló bemutató. 

— Most már pletykálhat egy ke-
veset! 

— Érdekes közeli művészházas-
ságról beszélnek. A nemrégen fel-
tűnt fiatal amorozó és az ugyan-
csak nemrégen feltűnt jóhumorú, de 
csinos fiatal színésznő rövidesen a 
legnagyobb titokban egybekelnek. 
Ismertetőjel: egy színháznál vari-
nak, de nem egy színpadon lépnek 

Bónyi Ador j án »Viki« c imü v í g j á t é k á t most muta t t a be a Thea te r a n de r W i e n »Katinka« c ímmel , 
a főszerepben Bársony Rózsival 

S P R I N G E R , F R A N K , J E N S E N , W A H L B U R G , BÁRSONY RÓZSI, G Ü N T H E R 
(Foto Wil l inger) 
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Nagy Izabella két hét aüatt háromszor énekelt a berlini rá-
dióban, két koncertet is ad, a berlini Operaház vendégszerep-
lésre akarja lekötni. Ez a kép Linz Mártáéknál készült a 

Nagy Izabella tiszteletére adott estélyen* 
NAGY IZABELLA, DR. KRIEGNER, PROF. CLEMENS 
SOHMALTICH, A BERLINI RÁDIÓ ZENEI VEZETŐJE 

ÉS LINZ MÁRTA 

fel. Azért nem fogják publikálni a 
házasságot, mert nem akarják elve-
szíteni nagyszámú hódolóikat. 

— Mit hallott a bécsi premierek-
ről? 

— Bársony Rózsi negyven sür-
gönyt kapott Budapestről abból az 
alkalomból, hogy Bécsben prózai 
szerepben debütált. 

— Es a Scala magyar premierjé-
ről? 

— Békeffi István felutazott Bécs-
be — tiltakozni. Ugyanis az volt a 
megállapodása, hogy az »Eső után 
köpönyeg« plakátján nem szerepel-
het a neve, mert egyik prózai da-
rabjára most készül egy másik bé-
csi színház. Mégis, hogy minden 
plakát a nevét hirdeti. Dühösen uta-
zott fel Bécsbe és beállított a Scaki 
igazgatói irodájába, hogy meg-
mondja a véleményét. De m)ég mi-
előtt elkezdhette volna a mondó-
káját, az igazgató hatalmas babér-
koszorúm mutatott és így szólt: 
»Ezt az igazgatóság adja önnek Bé-
keffi úr! Gratulálok a délelőtti fő-
próba nagy sikeréhezi« Az író most 
dadogni kezdett: »Nagyon köszö-
nöm, de egy panaszom is van...« 
Az igazgató közbevágott: »Ne is 
folytassa/ A zeneszerző neve na-
gyobb betűből van a plakáton, mint 
az öné... Bécsben ezt így szoktuk, 

de már intézkedtem, 
hogy kijavítsák... Ezek 
után Békeffi szerényen 
mosolygott és belenyu-
godott a sorsába.., 

— Min nevettek a hé-
ten a legjobban a Fé-
szekben? 

— A nagy színház el 
akarja szerződtetni a 
divatos színészt a kis 
színháztól. A két igaz-
gató már hetek óta en 
garde-ban áll egymás-
sal. Tegnap találkoztak 
a művészklubban. A kis 
színház igazgatója így 
szólt kollégájához: 

— Hallom, hogy el 
akarod vinni a főszí-
nészünket? Vedd tudo-
másul, hogy mi senkit 
visszq . nem tartunk! 
Mehet, amikor akar! 
De azt elárulom neked, 
hogy esti tíz pengővel 
mindig többet ígérek 
neki, mint te!« Kezei-
ket csókolom! 
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A két Tündérlaki Sari 
í r t a : BÉKEFFI ISTVÁN 

A Tündérlaki-Iám,yok <élső pre-
mierjén Gombasaögi Ella játszotta 
Sárit. Most a reprízen Turay 
játssza. Tündérlaki I. Sári meg-
nézte Tündérlaki II. Sárit az And-
rássy-átiban egy este. Es másna/p 
délben II. Sári meglátogatta I. Sárit 
a lakásán. Tudósítónk és fotoripor-
terünk alábbiakban számolnak be a 
Tündérlaki Sárik találkozójáról: 

Turay ( megjelenik 1 az ajtóban, karján egy 
csokor virág. Elbűvö-
lően): Szervusz, drága 
Elluskám ! 

Gomba: Szervusz. 
(Gyanakvón nézi a vi-
rágot.) Micsoda virág 
e z ? 

Turay (kicsit zavar-
tan): En magam szed-
tem . . . 

Gomba: Hol szedted? 
Turay: A vázából 

szedtem itt kint az elő-
szobában. 

Gomba: Jeílleimziő! 
(Leülnek.) 

Turay: Láttam, teg-
ott voltál a 
í. Igazán na-

gyon aranyos, hogy el-
jöttél. Rém örültem. 

Gomba (Cinzanot tölt, 
koccint): Szervusz. 
(Iszik.) 

Turay (iszik, aztán 
kicsit zavartan): Nos? 

Gomba: Mit nos? 
Turay: Gondoltam, 

el alkarod mondani, 
hogy tetszettem. 

Gomba (bizonytala-
nul): Hát kérlek... 

Turay: Nézd, én tu-
dom, hogy te nem sze-
retsz szembe dicsérni, 
de most ne zsenirozd 
magad, hiszen már 
annyi szépet írtak ró-
lam a lapok, hát csak 
egész nyugodtan. 

Gomba: Hát kérlek... 
, . . micsoda virág ez? 

OOMBASZÖÖI EIXA ÉS 
TURAY IDA 

Tündérláki Sári a legkisebb Tün-
dérlaki-lány. Az öreg ibáró barát-
nője akar lenni, aztán mégis a fiatal 
költő felesége lesz. Mindössze ennyi 
történik vele. Es mégis nevezetes-
ség- Tanítják az iskolában. A színi-
iskolában. Vizsgáznak benne. Ha a 
szerzőknek iskolájuk lenne, ott is 
tanítanák. Tündérlaki Sári a naiva 
szerep ! 



, . . abban a jel an et ben egyenesen felejthetetlen voltam 

. . . leüj. la zongorához és el-
mondja a verset 

akkor megmondom 
őszintén... helyenként 
egész tűrhető vagy a 
szerepben. 

Turay ( dermedten), 
Tűrhető?! 

Gomba: Igen. 
tűrhető. Ezt 
mondanom a 
őszintén!... 
sze, azt nem lehet 
sziahasonlítani, hogy 
mennyivel jobb vo 
tam a szerepben! 

Turay: Na de bocsá 
na t . . . nekem mindéi 
este van hat nyíltszíni 
tapsom! 

Gomba: Nekem tizen-
négy volt!... Mikor én 
a zongoránál elmond-
tam: ha el akarna 
néha jönni hozzám,.. 
tombolt a közönség! 

Turay: Mért! En tán 
nem szépen mondtam 
el? 

Gomba: Ezt speciel 

27 



nem hallottam, mert 
valaki éppen akkor eg> 
viccet mesélt nekem a 
páholyban! 

Turay: Hát akkor el-
mondom neked most! 
(Leül a zongorához, el-
mondja a verset.) 

Gomba: Elég jó. De 
a vicc jobb volt! 

Turay (kétségbe-
esve): És a báróval a 
jelenetem? 

Gomba ( elragadtat-
va): Hát azt meg kell 
mondanom neked őszin-
tén, abban a jelenetben 
egyenesen felejthetet-
len voltam! 

Turay: Te?! 
Gomba: Én! Mert én 

akkor még tényleg egé-
szen naiv voltam, tizen- jj 
ötéves voltam... 

Turay: Mikor volt a 
premier? 

Gomba: A háború 
első évében. 

Turay: És mikor tört 
ki a háború? 

Gomba (kicsit gon-
dolkozik): Ezerkilenc-
százhuszonkettőben! ... 
Ide nézz, hogy csinál-

TURAY: És mikor tört ki 
a háború? 

GOMBA (kicsit gondolkozik): 
EzerkUencszázhuszonkettöben 

tam én azt a jelenetet! 
(Elmondja.) 

Turay (lelkesen): 
óriási, gyönyörű, töké-
letes!... És én hogy 

(csináltam? 
Gomba: Tudj' Isten... 

piekem nem tetszett! 
Turay (sírva): Kö-

nyörgöm, drága Ellus-rkám, ha már direkt 
ezért eljöttem hozzád, 
hát mondjál már leg-
alább egy jó szót! Kö-
nyörgöm! 

Gomba (megesik a 
szíve): Kedves kis 
ruha van rajtad .. Hol 
csináltattad? 

. . . mondjál legalább egy jó 
szót! 

(László fotók) 



MURATI L I M BUOSÜJA 
A TÉLTŐL 

Csurgott a lé az eresz 
csapján, 

S a hónap legutolsó nap-
ján 

Ekkép szólt Tél apó: elég! 
És sóhajtva bezárt a jég. 
Nos, búcsuzzunk a téltől 

máma, 
Így Murátl, az edzett dá-

Vlzen és tócsán áthatolt 
És gyorsan korcsolyát 

Majd búcsúvágytól 

Kocsiján fölszaladt a 
hegyre 

Ott is végszóra érkezett, 
Leszedni a hóréteget, 
Mely, mint a tél utolsó 

híre 
Reszketve rátapadt a síre 
S dolgát elvégezvén még 

aziuap 
Nekivágott a friss tavasz-

nak. 

(László 
foto) 

(Pálházy loto) 
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cSL udü 

Az »Egy pohár víz« lázadói tüntetőleg csészéből isszák a bort. Dr. iBihari és Eri-Halász Imre 
a »Kezdete B-k or, vége 11-kor« címti vígjáték szerzői 

(László foto) 

A Művész Színház kulisszái mögött, a 
társalgóban, sőt még az igazgatói iroda 
környékén is napok óta forrt , sustor-
ígott valami. A Scrilbe-daráb sikerének 
ragyogó horizontján felhők gyülekeztek, 
vihar volt készülőben a® iE g y pohár víz«. 
körül. Ilyen váratlan) és átütő sikernél 
valóban szokatlan természeti tünemény 
az elégedetlen színész. Most mégis meg-
történt, bogy a föld alól, stíszerübben: 
a süllyesztőiből, lá^ndók bukkantak föl, 
ákiik szítani kezdték a társulat egy ré-
szének szenvedélyeit. Meg m manjdjiuk 
mindjár t : a bujtogatólk a társulatnak 
aJbból a részéből ikerültek elő, amely a 
Serilbe után kitűzött Emi-Halász—Bihari 
»Kezdete 8-hor, vége 11-ko-r« eímű víg-
játékban szeretnie színpadra lépni. Sze-
retne, de nem tud, mert a porlepte víg-
játék »felháborító« sikere miat t már 
harmadszor halasztották el a bemutatót. 
No már most, amikor köztudqmásra ju-
tott, hogy a színház m «Egy pohár víz« 
ötvenedik előadásának esitéjén bankettre 
készül, a lázadók elhatározták, hogy 
ugyanaznap este, ugyanazon a helyen 

rendezik meg is az ellenbankettet. 
Az ellenbankett jogcímét Nagy György, 

az ú j diarab rendezője így fogalmazta 
meg: az »Egy pohár víz« ötvenedik elő-
adásával szemben az ő különítménye aiz 
Éri-Halász—Bihari dainajb századik pró-
báját jubilálja. Hétfőn este megtörtént 
a naigy összecsapás a New-York bár já-
ban. A lázadóik asztalát pódium válasz-
totta el a hivatalosl ünneplőktől. Lenit a 
Pohár víz szereplőli gyülekezteik, jobb-
szárnyon az Édes Anna-társulattal, 
aniiely szintén felvonult a testvérszánház 
csapatának megerősítésére. A két ellen-
séges tábor között foglalt helyet az 

igazgatóság és- néhány semleges nagy-
hatalom, mint Rózsahegyi Kálmán, aki 
egyik darabban sem játszik, vagy Laka-
tos László, az Édes Anna szerzője és a 
színházi sajtó vihlarmadara, Egyed Zol-
tán. ő t a készülő harc szele hozita ide, 
mert egyesek már arról suttogtak, hotgy 
a lázadók bűzbombákkal szerelték föl 
magukat. 

A későbbi események persze nein iga-
zolták ezt a várakozást. 
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2. Mezey Máriának sza-
vaznunk jegyzőkönyvi kö-
szönetet, mert megbetegedé-
sével a Scribe-darabban 
párnapos zavart, — ne-
künk pedig örömet oko-
zott. 

3. Fejezzük k i rosszalá-
sunkát Beöthy Lidiámak, 
aki Mezey helyett beug-
rott és ezizel megmentette 
az előadást. 

4. Fejezzük ki köszöne-
tünket Jenki Menaka hin-
du táncosnőnek, aid 5-én 
fellép a Művész Színház-
ban és ezzel megzavarja a 
Pohár víz menetét, ha van 
Isten, vétgleg. 

5. És végül fejezzük ki 
el ragadta tásunikat nekem, 
aki eat az ötletes (beszédet 
kiagyaltam és ilyen ked-
vesen elmondottam. Éljek! 

É l j e n . . . 

Az ellenibankettnek öt. 
szónoka volt, a hivatalos 
bankettnek csialk kettő. Az 
öt közül a legvidámabb volt 
Radó, a legmegértőtbb dr. 
Bihari, a legagresszívebb 
Éri-Halász, a legszelleme-
sebb Balassa Jancsi* a leg-
rövidebb Pártos Gnszitáv. 
Bárdos direktor diplomati-
kusan tapintatos volt. In-
kább védekezett, mint tá-
madott, elvégre egyszer a 
Pohár víz is elfogy, wem 
ingerelheti végképp maga 
ellen a lázadókat, mert ké-
pesek rá és bosszúiból meg-
buktat ják a tulajdon pro-
dukciójfukat. így aztán 
nem került sor a kilátás-
ba helyezett atrocitásokra 
és viharos vtidámsáiggal fo-
gadták el Badó határozati 
javaslataált, amelyek i t t 
íkö vetkeznek: 

1. Gtóth Sándort és Bé-
kássy Istvánt, akik az 
Éri-Halász—Bihari produik-
cfióban is szerepelnek, ki-
áltsuk ki árulóknak és 
vegyük el tőlük a szere-
peiket. A Góthét adják ne-
kem, a Békássy szerepét 
pedig húzzák ki. 

-a» 
Az >Egy pohár viz«-bankett hivatallos vendégeit az ünnepi 

stciének, {Bárdos Artúr dr. egy pohár borral köszönti 
Bárdos Artúr^ La ta bár Kálmán, Rákosi Pál, Bárdos Artúrné, 

dr. Hermán Richard, Lakatos László 

Latabár Kálmánt megkoszorúzzák a kissé túl távollevő 
Seribe helyett 

Beöthy Lidia, Békássy István, Mezey Mária, dr. Bárdos Artúr, 
Baróthy József és Gedeon Jánosné 

(László fotók) 
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s z í n h á z i è l e t t ö r v é n y s z é k e 
VÁDLOTT; B f ä t e C n q 

CSAK A TISZTA IGAZAT VALLJA! 

Eaen a héten Jussi Björling északi tenoristát ültettük a vádlottak padjárai. Az 
a vád ellene, hioigy mindjá r t a legelső pesti fellépte alkalmával legázolta a szíveket. 
A főtárgyalásról ai következő hiteles jegyzőkönyvet vettük föl. 

Neve? Jussi Björling. 
Kora? 26 év. 
Foglalkozása? Tenorista. 
Állandó lakhelye? Stockholm. 
Mióta énekel? 10 éve. 
Ki a művészideálja? Caruso. 
Hány szerepet énekel? Negyvenet. 
Ki a kedvenc partnere? A felesé-

gem. 
Dohányzik? Nem. 
Mi a legnagyobb ' szenvedélye? 

Halászni. 
Ki a kedvenc írója? Selma Lager* 

löf. 
Kedvenc komponistája? Mozart. 
Mi volt a legnagyobb sikere? Az 

első fellépésem a bécsi operában. 
Mi volt a legnagyobb bukása? 

Hála Istennek, eddig még nem buk-
tam meg. 

Mi szeretne lenni, ha nem volna 
énekes? Csakis halász. 

írt már életében verset? Nagyon 

Volt már szerelmes? Micsoda in-
diszkrét kérdés! Ilyesmit nem kér-
deznek egy nős embertől! 

Mi a legnagyobb kívánsága? 
Hogy egy kicsit hasonlítsak Caru-
sora. 

Szereti a kritikusokat? Imádom 
őket! 

Sokat utazikf Túl sokat. 
Volt már Budapesten? Most va-

gyok itt először, de már nagyon so-
kat hallottam erről a városról. Azt 
mondják mindenütt, hogy itt min-
denki szép és jókedvű. 

Szokott álmodni? Ez túlságosan 
izgalmas egy énekesnek. 

Sportol? Teniszezek és sielek és 
minthogy az orvos sok mozgást 
ajánlott, e célból halászok!! 

Szeret repülni? Ha a repülőgép 
nem zuhan le, akkor nagyon szere-
tek. 

Szereti a gyerekeket? Erre csak 
azt felelhetem, hogy van egy egy-
éves fiam!!! 

Mi a kedvenc étele? A paprikás 
csirke. 

Kedvenc itala? A sör. 
Mi a véleménye a fogyókúráról? 

Miért ne fogyjanak le a többiek? 
Szeret rádióba énekelni? Nem sze-

retek, mert nem szeretem a mecha-
nizált hangokat. Ezért énekeltem 
most lemezekre is . . . 

Mit tud védelmére felhozni? Én 
még nagyon fiatal vagyok!! 

Hitelesítse vallomását: Tessék! 

Jussi B]órnng a teleséé ével és Krucsay Bayer 
Dezsővel a budapesti svéd főkonzullal 

(Pálházy foto) 



A FÖLÖSLEGES EMBER 
Salamon Béla meséli: Van Pesten 

egy fiatal színész, aki nemrég még 
daltársulatoknál szerepelt. Tavaly 
leszerződtették egy öttagú társulat-
hoz, amely falvakban és mezőváro-
sokban terjeszti a kultúrát. A tár-
sulat Bácstopolyán játszott, oda 
utazott utánuk a mi hősünk is. 

Amikor megérkezett, rögtön észre-
vette a plakátokat, amelyek aznap 
» Az ember tragédiájáét hirdették. 

Rohant jelentkezni a direktorhoz. 
— Én mit játszom Az ember tra-

gédiájában ¥ 
— Fiam. — mondta az igazgató — 

maga csak nézzen nyugodtan szál-
lás után é« pihenjen, magára ma 
nincs szükség... 

dhât humcta 
S Z E R K E S Z T I : K A' L M A' N J E N Ő 

BARATNÖK 

H P J® 

— Tibi azt mondta, hogy én vagyok a legszebb, legkedvesebb és leg-
okosabb asszony a világon! Ne hívjam meg egyszer, vacsorára? 

— Nem tudom. •. Talán okosabb volna meghagyni szegényt a hitében. 
(Es.quire) 



ViccotíntfdhMi 

LEVÉLVÁLTÁS 
Kohn a következő leve-

let Ikajpja barátjától, G-rün-
től: 

»Uram! Megtudtam, hogy 
ön elcsábította a felesége-
met. Ennélfogva felhívom, 
hogy szombat délután há-
rom órakor legyen a Men-
delsohn-kávéházban a to-
vábbiak megbeszélése vA-
ícett« 

Mire Kohn a következő 
választ í r j a : 

»Uram! Körlevelét meg-
kaptam és értesítem, hogy 
a Mendelsohn-kávéházban 
szombat délután három 
órakor tartandó értekezle-
ten pontosan meg fogok 
jelenni.« 

Beküldte: Gáspár Géza 

ANGOL HIDEGVÉR 
A lord a szalonban ül és 

újságot olvas. Berohan az 
inas. 

— My lord, a Lady hal-
doklik! 

— Well! — mondja a 
lord. — Kérdezze meg tő-
le. mi az utolsó kíván-
ságai 

MÓRICKA 
Mórioka későn jön haza 

az iskolából. A papája 
megkérdi: 

Mi az? A tani tó úr 
ottmarasztott papírgalus-
kára Î 

— Noná, — feleli Mó-
rioka — cseresznyésré-
tesre 1 

A CSODA 
A tanító a csoda lénye-

gét akar ja megmagyaráz-
ni a gyerekeknek, 

— Felelj nekem erre a 
kérdésre, Kovács Pista: 
Valakit az utcán elüt a 
robogó autóbusz. Mikor 
fölemelik a földről, kide-
rül, hogy semmi baja nem 
történt. Mi ezí 

— Véletlen! — feleli 
Pista. 

— Tegyük fel, hogy vé-
letlen. De ha másodszor 
is megtörténik vele ugyan-
ez az eset és megint nem 
lesz semmi baja, akkor mi 
ezí 

— Szerencse! 
— Ej ! — mondja dühö-

sen a tanító. — Hát hogy-
ha harmadszor is elüti ezt 
az embert a robogó autó-
busz és akkor is sértetle-
nül kerül ki a kerekek 
alólt Mi okozta ezt! 

— A gyakorlat. 
Beküldte: Nagy Jam öné 

AZ AJÁNDÉK 

És most, drágám, levelet fogok diktálni az osz-
tályvezetőkhöz a személyzettel való bánásmód meg-
szigorításáról 

— Mama, nézd, ezt kaptam tőle! Ügy-e mindig 
mondtam, hogy milyen gyönyörű ember! 

A JÓ PÉLDA 



UTCAI JELENET 
Egy ember rohan az 

utcán talap és kabát 
nélkül. Valaki utána-
kiált: 

— Hova szaladsz, 
Bandi?! 

— Az őrültekházába! 
— Megőrültél? 
— Igen. 

VAGY-VAGY 
— Drágám, ha nem 

szoksz le a dohányzás-
ról, vége köztünk min-
dennek ! 

— Kár! 
— Eleinte bizonyára 

nélkülözni fogod a ci-
garettát . . . 

— Nem a cigarettát, 
haneim téged! 

Beküldte: Erdei Imre, 
Budapest 

VÁSÁRLÁSI KÖRŰT 

— Miért panaszkodol, _ 
hogy neked kell cipeW. 
nif Ne felejtsd el, hog^ 
te csak egy óra hosz 
száig hordod, én pedig 
az egész szezonban! 

(Eic et Bac) 
SKÓT 

Az aberdeeni milliomos 
egy pennyt nyújt át egy 
fiatalembernek, aki segé-
lyért jelen'tkezik nála. A 
fiatalember düheken elő-
vesz a zsebéből két pennyt 
és így szól-

— Fogja, ez a magáéi 
Láthatja, hogy én na-
gyobb gavallér vagyok! 

Mire a milliomos kiko• 
tor a zsebéből egy ötfon-
tos bankjegyet. 

— Kérem, — mondja az 
izgalomtól reszketve — 
nem váltaná be nekem 
ezt isf 

Beküldte: Oresso Lajos 

MENTŐAUTÓ CHICAGÓBAN. 

— Legalább két ügyvéd szálljon ki, hogy a 
sebesültet elhelyezhessük. 

(Esquire) 

A LEVES 

Kiss Feri a körúton találkozik egy régi bará t já-
val, akivel valamikor együtt startoltak a színész-
iskolában. A fiatalember vidéken színészkedett és 
most szerencsét próbálni jött föl Pestre. Miután nem 
valami jó bőrben van, a Nemzeti sztár ja becipeli a 
kollégát az első vendéglőbe és ebédet rendel neki. 

Hozzák a levest, a színész mohón szürcsölni 
kezdi. Kiss Feri mosolyogva megszólal: 

— örömmel hallom, Imrém, hogy ízlik a leves • • • 
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M V A l A W k U T U L U S W y A SZÜLÉSZETI OSZTÁLYON 

— Szíveskedjék, kérem, levenni a 
kalapját. Semmit sem látok! 

(Bystander) 

_ _ mondja, Keaves 
sonlít rám a kicsike? 

(Ric et Rae) 

A szerző virágai 
J n L : 

ŐLmU* 
A szerző a premiier nap-

jára teljesen »elkészült«. 
Ami pénzt felhajthatott, 
azt már mind elköltötte a 
rózsaszínű jövő reményé-
ben; frakkölcsönzés, ing-
vasaltatás, lakkcipövásár-
lás mind szűkítette amúgy 
is kicsiny erszényét Ope-
rettjének bemutatója 8 
órakor lesz; most öt óra 
van és tétovtán járkál a 
városban, hogyan lehetne 
annyi pénzt kiszorítani az 
emberiségből, amennyiből 
virágot küldhet Macának, 
a primadonnának és Lili-
nek, a szufcrettnek! 

Nincs más hátra, mint 
bemenni a virágüzletbe és 
megpróbálni hitelbe el-
hozni a két csokrot. Této-
ván nyit be a virágüzlet-
be, ahol kiáprázatos csok-
rok és kosarak illata csik-
landozza az orrát. Na 
m o s t . . . Nehéz feladat 
l e s z . . . Két év óta tarto-
zik Jolán kisasszonynak, 
a tulajdonosnőnek nyolc 
pengővel. Akkor még 
A.dának küldött virágot, 
Adának, aki nem érde-
melte meg, mert azzal a? 

undokpofájú 'ügyvéddel. 
Áh . . . hagyjuk e z t . . . 

Hogy fogjon bele mon-
dókájába! Mivel kezdje! 
Hiszen ha nem tartozna 
nyolc pengővel két esz-
tendeje . . . Hangja most a 
bátorság, az önbizalom ér-
cességével csengene. Jó-
lián kisasszony készséggel 
mondaná: »0, kérem, nem 
sürgős a fizetés . . . Majd 
ha erre tetszik j á r n i . . . « 
De í g y . . . Torka elszo-
rult, hangja remeg, ami-
kor Jolánkát üdvözli. 

Mivel kezdjeí Hogy ve-
zesse be a dolgot? 

A főnöknő eléjelép, ő 
kezet csókol. Rögtön meg-
bánja. Ez túlzást Elég 
lett volna a férfias kéz-
szorítás is. 

De íme, Jolánka kedve-
sen csengő hangon meg-
szólal : 

— Jó, hogy l á t o m . . . — 
bizalmaskodóan mosolyog, 
elárulok valamit magá-
nak. Persze csak akkor, 
ha titoktartó . . . Nézze 
ezt a babérkoszorút! Szép, 
mil Örökös darab. Tudja 
ki kapja ezt! 

— Ki? 
— Maga. A színház ren-

delte a szerzőnek. Drága 
do log . . . Szép, elegáns 
koszorú. 

A szerző nagyot nyel. 

Olyat, mint amikor a fel-
vonásvég ötlete felvillan 
b e n n e . . . 

— Jolán nagysád .„ . 
Mondanék valamit. Hol-
nap reggelre, titokban, 
visszahoznám a koszo-
r ú t . . . H a . . . 

Jelentősen rámosolyog a 
kisasszonyra. 

— Ha? kérdi Jolánka. 
— Ha kapok két csok-

rot, amit elküldenek Ma-
cának és Lilinek. Ezzel 
teljesítem szerzői kötele-
zettségemet. Viszont a ba-
bérkoszorú a magáé ma-
rad. Sértetlen állapotban. 

Jolánka úgy tesz, mint-
ha gondolkoznék. 

— Jó — vágja ki — és 
milyen csokrot! 

— QrchideátJ 
— Csacsi, — Jolánka 

nevetése gúnyosan csilin-
gel — mit képzel! 

— Hát akkor r ó z s á t . . . 
— Azt sem lehet. 
— Ibolyát! — ráaéz Jó-

liánra, aki bólint. Az al-
kut megkötötték. 

A szerző nem küldi el a 
virágcsokrokat, hanem a 
művésznőket személyesen 
keresve fel, nyúj t ja át ne-
kik az ibolyákat. Még ezt 
is dadogja: »Helyettem 
kis v i r á g . . . « 

ó, ha azok a virágok 
helyette megszólalnának... 
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VIDÉK 
— Ha Jól emlékszem, a 

maguk városában valami 
világhírű költő született. 

— Nem hiszem, instál« 
lom. Legalább is az utolsó 
hat esztendőben, amióta 
itt lakom, nem. 

BESZÉLGETÉS 
A KAYÉHAZBAN 
— Most remek üzlet 

van kilátásban a szá-
momra. Ha sikerül, ka-
pok ötvenezer pengőt, 

— És ha nem sike-
rüli 

— öt évet. 

KALAND AZ UTCÁN 

— Uram, ön már egy 
órája követ! Nem értem 
ezt a tolakodást! 

— Mióta szemtől szem-
bein láttam, már magam 
sem értem. 

(Marc Au rel to * 

BÜ\ÉSZELŐAD AS 
— Hallom, rémes volt 

a tegnap esti büvészelő-
adás. 

— Ellenkezőleg, reme-
kül sikerült. Átadtam a 
bűvésznek egy hamis öt-
pengőst és visszakaptam 
helyette egy valódit. 

Bekilldte: Sándor Ernő. 
Rákospalota 

SZŐKE SZAKALL SZÜLETÉSNAPI 
AJÁNDÉKA. 

Szőke Szakáll Londonban feküdt egy sza-
natóriumban, ahol középfültőgyulladás miatt 
megoperálták. A mellette levő szobában ~^yan-
azzal a betegséggel egy másik beteg feküdt, 
aki két nappal később jött, mint ő. 

Egy reggel az ápolónő megsúgja Szőkének, 
hogy a szomszéd szobában lévő beteg ma ün-
nepli a születése napját. Szőke azonnal virá-
got rendelt, mellékelve hozzá az aznapi orvos-
ság adagját és így szólt az ápolónőnek: 

— Vigye át hozzá, drágám és mondja meg, 
hogy az ünnepi alkalomra való tekintettel, ma 
lemondok az orvosságomról az ő javára. 

— Ne félj semmit, öregem, ha rövidlátó va-
gyok is, azért látom a cövek kerek fekete fe-

(Rio et Rae; 
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fytty tscctecUäzy. jCet i s Dáu L i a , 

a• iíicá^-zíuUácc voit t a y i a , frçytseU... 

Bées, 1937 március. 
A boldogtalan emilékű Spitz-rezsim 

idején a Király Színháziban a Há-
rom a kisTány reprizén új színésznő 
énekelte ia primadonna^szeTepet : 
Dán Lia. A fiatal, jó hangú művész-
nőről akkor megírtáik a lapok, Ihogy 
pesti társaságbeli úriasszony, aki 
elvált a férjétől, hogy színésznő le-
hessen. Pár nap múlva újra írtak 
róla az újságok. Azt, hogy a Király 
Színház igazgatója, nem volt meg-
elégedve Dán Lia szereplésével s te-

temesen le akarta szállítani a fize-
tését. A Színész Szövetség Dán Lia 
mellé állt, a Három a kislány leke-
rült a műsorról s megindult a pörös-
ködé®. Végre is kiegyeztek s Dán 
Lia elhagyta nemcsak a Király 
Színiházat, de az oanszágot is: Béosibe 
költözött. 

# 

A bécsi társaságnak (most nagy 
szenzációja van: Dán Lflát legköze-
lebb oltárhoz vezeti a fiatal Eszter-

házy Leó gróf, csehszlo-
vákiai földbirtokos. 

* 
Bécs egyik előkelő ká-

véházában ülőik együtt 
a jegyeseikkel. Eszter-
házy Leó gróf alig hu-
szonhéltéves, külső meg-
jelenésében nagyon em-
lékeztet Fröhlich Gusz-
távra, 

— BQol ismerkedtek 
meg? — érdeklődöm. 

Dán l i a válaszol: 
— Korinsky grófnéval 

való ismeretségem ré-
vén találkoztunk először 
Hardegg grófnőnél, aJhol 
egy társasági összejöve-
tel alkalmával éaekel-
tem is. Azután egy elő-
kelő bárban voltunk 
nagyabb társaságban 
együtt, ott .táncoltunk 
először. Meg kell »valla-
nom, hogy az első pil-
lanatban mind a ketten 
kissé bizalmatlanul néz-
tünk egymásra, de az 
első tánc után eldőlt a 
sorsunk. Azóta együtt 
kovácsoljuk jövő ter-
veinket . . . 

Eszterházy [Leó gróf 
komoly, magábazárkó-
zott emíber, aki keveset 
beszél. Magyarul alig 
tud, németül beszélge-
tünk: 

DAN LIA fiS ESZTERHÁZY 
LEÓ GRÓF 

(Foto WilliBffsr) 



VIDÉKI SZÍNHÁZI HÉT 
Nagykőrös: A »Csavar-

gólány« előadásávar kezd-
te meg idei szezónját Ká-
rolyi Jiános társulata. 

Miskolc: Páger Antal 
és Komár Jnliska táblás 
házak előtt vendégszere-
peltek az »Udvari pá-
holyában. 5-én mutatjh 
be a színház a »3:1 a 
szerelem javára« című 
operettet. 

Szeged: A »Ninon sze-
relme« bemutatóján a két 
szerző: Sziántó Armand 
és Majorossy Aladár is 
megjelent. 

Békéscsaba: Károlyi Já-
íos 25 éves színészi jubi-
leumát a »János vitéz« 
díszelőadásával ünne-
pelte a Városi Színház. 
Sziklay Jenő a szegedi 
színjuáz igazgatója és Ba-
logh Klári léptek fel, 
mint vendégek. A jubi-
lánst Tihanyi Bíéla, az Or-
szágos Szánészegyesület el-
nöike, Szilklay Jenő és Sass 
Imre köszöntötték fel. 

Ürmössy Magdia. ós Kompóthy Gyula 
Szegedi Színház: Ninon szerelme (Foto Liebmann) 

QtpLíeenfón-

Az elmúlt héten ősbe-
mutató volt a debreceni 
Csokonai Színházban. Hor-
váth Árptád kitűnő társu-

Sármássy Miklós és Török 
Vera a debreceni Csokonai 

Színház újdonságában 

lata bemutatta Felkai Fe-
renc »Baj van Napoleon-
n a h című erősen szatiri-
kus vígjátékát. 

A darab cselekménye 
egy filmfelvétel körül zaj-
lik, amelyet egy pesti cso-
koládégyáros finanszíroz. 
A külső felvétel színhelye 
egy magyar falu, amely-
nek bölcs bírája remekül 
kamatoztatja a filmezés-
sel járó gazdasági felvi-
rágzást és ú j életfornáso-
kat nyit meg a lakosság 
részére. Természetes, hogy 
közben lejátszódik egy 
ügyesen fölépített édes, 
szerelmi idill is. 

Felkai Ferenc szeren-
csés kézzel nyúlt bele a 
falu problémájába, figu-
ráit jól jellemzi, kitűnően 
beszélteti, a jelenetek ha-
tásosan követik és fokoz-
aák egymást: minden jel 
szerint a Csokonai Szín-
hiáz új , kész színpadi te-
hetségnek nyitott kaput. 
A darab egyik leghatáso-
sabb jelenete az, amikor 
a Napoleont játszó film-
sztár duhlója, egy falusi 
gazdagyerek lovagol a 
gép elé a színpadon. 

A Csokonai Színház 
nagy szeretettel és mű-
gonddal hozta ki az ú j 
magyar vígjátékot. Nagy 
sikere volt Török Verá-
nak a romantikus tanító-

kisasszony szerepében, 

Sármássy Miklós gyilkos 
karikatúrát csinált a film 
sztárból, nagyon tetszett 
Kőmives Sándor falusi 
bírája. A közönség min-
den felvonás után sokszor 
kitapsolta a szer/őt és a 
szereplőket. 

Török Vera ós Herczag László 
a Baj van Napoleonnal cimü 

Pelkai-vigjátókban 
(Berzéky fotók) 



párizsi éjszaka 
í r t a : GUTHY BÖSKE 

1. - M ^ H H n t e » 
Merle Oberon, a legdivatosabban 

Párizs, 1937 március. 
Ha az ember Párizsiban a fantasztikus, 

sokszor vagyont érő divta tkreációkat 
látja, ha véigignézi a Vendôme-téri ék-
szerészek kirakatait, a mogyoró nagyságú 
hriflilánsoíkíkal és smaragdokkal Ikiiralkott 
karkötőket, a rengeteg rulbinéks®ert, 
amely az idén minden különösebb indo-
kolás nélkül a legdi/vatosaíbíb drágakő, 
mindig azon töri» a fejét, hogy imiért és 
kinek csinálják ezeket az ékszereket, eze-
ket a többszázezer frankot érő szőrme-
kabátokat, vagyont érő toaletteket! Az 
egyszerű párizsi polgár, a turista, aki 
osalk az utóáikat rója, vagy a kávéháza-
kig jut el, nehezen tudna erre a kérdésre 
válaszolni. Párizsiban is látni az utcán 
elegáns és sikkes nőket, de az utca álta-
lános képe nem sokkal különb, mint a 
pestié. Sok a nerz-bunda, igaz, majdnem 
annyi, mint nálunk a báránybőrből ké-
szült breitsöhwanz, de azért toalett-cso-
dáikat és ékszer-csodáikat az utcán itt sem 
látná. 

A probléma megoldódik egy péntek esti 
vacsorán a Maxim's-ban. Párizsban a 
péntek a legelegánsabb este, sikkes em-

szinésznő — tavaszi ruhát 

berek akikor járnak szórakozni, úgyhogy 
a péntek esti vacsorák gáladinékké fej-
lődteík az elegáns párizsi étteremben. 
Természetesen erre az estére már a hét 
elején kell asztalt rendelni. Míg hétköz-
nap, amikor sofcan vacsoráznak kalapban 
és hosszú ruháiban, sikkesebb az étterem 
külső, folyosószerü részében ülni, addig 
pénteken csak a belső nagytereim az ele-
gáns. Az asztalok egymás hegyén-hátián 
vannak. I t t látni mindenkit, aki Párizs-
ban számít. Érdlekes, hogy nem ikiülföl-
dielfcet, hanem franciákat. Francia elő-
kelőségeket, arisztokratákat, minisztere-
ket. A múlthieti vacsorának egyik leg-
ragyogóbb jelensége a mi követünlk, gróf 
Ehiuen Hódierváry Sándor felesége volt. 
Minden elfogultság nélkül megállapít-
hatjuk, hogy mint jelenség, külsejével, 
öltöziklödésével Párizsban is feltűnést kelt. 
Ez pedlig nagy szól Pénték este Main-
bocher piros kefpes selyemruháját vi-
selte, rövid kis kockás flitterelkből ösz-
szeállított boleróval és háromnegyedes 
hermelin kaibáttal. Az ékszerei talán nem 
voltaik olyan' káprázatosak, mint a szom-
szédos asztaloknál ülő dámáknak, dé a 



korátokkal kirakott arany 
magyar ötrvösékszer (kar-
kötőié nagyobb Mtünés t 
keltett, mint a borsónyi 
gyémántok, amiket ott imár 
megszoktak. 

A rendkívül érdekes és 
elegáns közönség körében 
is feltűnést keltett a kar-
csú, érdekes Merle Oberon 
angol fikoBzinészirLŐ, aki 
pénteken ünnepelte huszon-
hatodik születésnapját. 
Londoniból repülőgépen jött 
át az ünnepségre, udtvariló-
jával, Robert Sweenyvel, 
Lady és Lord Queensberry-
vel. Merle Oberon hófáhér, 
testhez simuló selyemruhá-
jában és rendkívül érdekes-
tűzvörös kanadai róka ka-
bátban olyan ragyogó szép-
ség volt, hogy imindien 
szem feléje fordult. Frizu-
rája, vállig érő, lazán le-
omló loknikból állt, élő 
cáfolatául a divatnak, 
amely szerint lehetetlen 
mást hordiani, osak lapos, 
sima, rövidhajú frizurát. 

Az utlvarló a legtipikiu-
siabb angol sportfiú. Golf-
bajnok. Nagyon elegáns. 
De Merle Oberonnak esze 
ágában sincs férjihez men-
nie. Sokat járnak együtt 
szórakozni, week-endezni, 
sokat táncolnak együtt, 
ezért a londoni társaság-
ban már úgy vannak el-
könyvelve, mint vőlegény 
és menyasszony, de mind 
a ketten tiltakoznak a je-
gyessé« el'len. A Maxiim's-
iban alig ettek valamit, 
minden fogás közt táncol-
tak. Reggel felé a Casano-
vában találkoztam velük I 
még mindig táncoltak. 

Ami a toaletteket Illeti, egy ilyen 
MaxiimVibeli vacsora után nem1 is éndle-
kes a divatbemutató. Minden eredeti, 
sziép modellt látni i t t és a ruiháknak kü-
lön érdekességet ad a viselőjük. I t t meg-
ért i atz ember, hogy miért van divat. 
Sichiaparelli, Mainbocher, Paquin leg-
szebb kreációit, a legremekebb estélyi 
kaíbátokat, prémeket, ékszereket viselik 
az asszonyok és az érdekes millieu, az 
egyéni accessoirok csak fokozzák a toa-
lettek hatását. Láttáim például egy na-
gyon elegáns francia dámát, akinek fá-
tyol volt a fejlére dobva, úgy jött be az 
étterembe. A fátyol parányi apró flitte-
rekkel beszórva, a h a j színében, tulaj-

Josopháne Baker világoskék eziistgyöngyös estélyi ruhában 
fehérróka keppel 

(Photo Murray) 

donképpen vállig érő sapkának volt el-
készítve, amely betakarta elől az arcot, 
és megvédte az egész f r izurát . A nő va-
osorázás közben sem vette le, hanem elől 
felhajtotta, mint egy arcon kívüli kala-
pot. Az ötletes, kedrves divataprósáigot 
másnap Chanel kollekciójában láttam. 

Azt mondják, az orcfhidlea-kitűzés ame-
rikai divat. Erre is rácáfoltak a gála-
dinén megjelent dámák. Majdnem mind-
egyik viselt orchideát vagy a ruháján, 
vagy az estélyi kepjén, vagy a frizu-
rájában. Nem egyet, nem kettőt, ha»em 
sokat. -5« 

Az egész Párizs a kiáll í tás lázában 
ég. Erre készülnek az üzletek, a 



hotelek, a divatflcollekciók és a szín-
házak. A Casino de Paris-bau már 
bemutatják a 'kiállítási revűt is. Che-
valier a sztárja. Az egtész rervű káp-
rázatosan szép és ötletes, de a publiku-
mot nem érdekli más, csak Chevalier. 
Mikor kijön, a tapsorkán mellett a leg-
különbözőbb üdvözlések, kalaplengetés, 
kiabálás fogadlja. En a premieren vol-
taim, mellettem Jules Berri francia film-
színész és a felesége ült. Chevalier, elsiő 
dala közben már észre vette Jules Berrit. 
Mikor befejezte a chansonját, nagyon 
barátságosan leszól a publikumhoz, hogy 
bocsássanak meg neki, egy percnyi szü-
netet tart , mert észrevett a nézőtéren 
egy nagy művészt, nagyon jó bará t já t 
és azt akar ja üdvözölni. A reflektorokat 
Jules Berrire irányította, ő lejött a szín-
padiról, odajött a nézőtér közepére, ibe a 

sorba, összevissza csókolta Julee Berrit 
és a feleségét, aztán visszament és foly-
tat ta a műsorát. Egy ú j chansont alkart 
énekelni, de a köaöiiség valósággal őr-
jöngve követelte a régi repertoirját . 
Chevalier kénytelen volt átmaszkírozni 
magát és néhány régi dalt elénekelni. 
Azután rimánkodott a publikumnak, hogy 
az ú j műsorát is előadhassa. Chansonjai 
isgazán türudériek. A »Chapeau Zuzu« 
nevű dalt paradioscmtollas fehér nőika-
lapban énekelte. A tölbbit persze a szokott 
girardijáiban. A nők őrjöngtek érte. Pedig 
kicsit meghízott, megőszült és azt is 
mindenki tudija róla, hogy milyen gyön-
géd szálak fűzik a revü női sztárjához, 
egy nálánál két fej jel magasabb, fekete, 
gyönyörűen és nagyszerűen öltözködő 
reumán színésznőhöz. 

Párizs másik dédelgetett 
sztárja ú j ra Josefine Ba-
ker. Mintha csak most fe-
dezték volna fel, annyira 
szeretik, olyan népszerű. A 
Folies Bergère revűjében 
játszik, igyönyörű dalokat 
énekel, istenieik a kosztüm-
jei (ifőleig eigy muszlinra 
dolgozott gyönyörűen csil-
logó straszruhiálja). Van egy 
marokkói tánca, amelyet 
teljesen rulha nélkül, egész 
parányi övvel a derekán 
táncol, két marokkói kato-
nának öltözött táncossal. 
Ez a tánc a fénypontja az 
egész revűnek. Baker 
alakja isteni, kifogástalan. 
Előadás után a 'bárjába 
megy. A Rue Francois I-en 
van az elegáns kis bár, Pá-
rizs legdráigább lokál ja A 
remek jazzlband és az elő-
adók csak addig fontosak, 
mtg Baker %1-kor éj-
jel meg nem jön. Ettől 
kezdve ő táncolja és énekli 
véigig az egész éjszakát, 
minden asztalhoz odaül, 
mindenkit úgy kezel, mint 
régi, kedves barát já t . Es-
ténként a legszebb toalet-
teket vonultatja fel. Mikor 
én ott voltam, fehér csipké-
vel kombinált lakkszatén 
rulhiában volt, egészen a kö-
nyöikéisf briliáns kankötők-
kel, a kezében nagy csokor 
fehér orgonával, fehér ró-
ka köpenyben. 

Antoine szerint — ez a legdi-
vatosabb frizura 

(Photo Isabey) 



HANGOS 
HETI 

HÍRADÓ 
8ZERKE8ZTI: 
PÁN IMRE 

SONJA HENNIR, A JfiGIIERCEGNO  
Eddie mindenki csak a lábát ntate, amint villámgyorsan siklott y fe ig Partra. Stork  
holm; Newyork, Budapest jéjrpályáin. Most, hopry filmsztár lett Hollywoodban, 

„ bemutatjuk a fejét is „ , 
ÍFoto 20th Century-Fox) 



MHMMHH 

M 

Valamelyik híres hollywoodi rendező 
mondotta egyszer, még a hangos film 
kezdetén: 

— A hangos filmhez három dolog 
szükséges. Hang, szív és mosoly. 

Nos, a »Mária nővér« című új film-
ben megvan mind a három. A hang: 
Svéd Sándor, a mosoly: Jávor Pál és a 
szív: Szörényi Éva. 

Szegény, jó Lázár István, a »Mária 
nővér« regény szerzője — ha megérhette 
volna ezt a filmet! De nem lehetett, el-
hívták messzire, abba a világba, ahol 
valódi felhők a szuffiták, ahol valódi 
csillagok csillognak a szereplők tőszom-
szédságában. Elment a lobogóhajú, sá-
padtarcú Lázár István mindörökre, sze-
rényen és feltűnés nélkül, csak egy pá-
ran gondoltunk rá, amikor végigvihar-
zott előttünk a vásznon szép darabja. 

Mert a »Mária nővéri, szép darab. Van 
egy nagy előnye minden eddigi magyar 
film fölött: nincs benne semmi kapko-
dás, nincs benne semmi bizonytalansáp. 
A ícépek fordulatosán, simán illeszked 
nek egymásba, az átmenetek megérte 
tése a mai modern, európai ember ízlé-
séhez. fölfogásához igazodik. Nem rap-
szodikus, nem egyenetlen és éppen ez a 
tudatos rendezői munka, ez a nyugodt 
biztosság, a filmnek bizonyos messze 
ségből való elfogulatlan szemlélete segít 
át a darabnak itt-ott nehézkes fordula-
tain. 

Mert a mesében sok szerepe van a 

régi, divatjamúlt »kelléknek«: a vélet-
lennek. A festőből lett világhírű opera-
énekes véletlenül meglátja Máriát, aki-
vel megszeretik egymást. Barátja 
éppen akkor ront be hozzá egy csomó 
könnyelmű nővel, korán reggel, amikor 
a leány is benyit a mamájával. Ez a 
látvány elég ahhoz, hogy a lány ott-
hagyja a festőt és hazamenjen vidékre. 
A szomszéd birtokos (leendő férje) 
éppen ez a jó barát, akinek könnyelmű 
ötlete elválasztotta őt a festőtől, akit 
szeretett. A festő, aki külföldre költö-
zött, később mint világhírű énekes tér 
vissza és impresszáriója véletlenül 
éppen Mária képét lopja ki az egykori 
festőművész vázlatkönyvéből, hogy rek-
lámképnek fdljiasználja. A férj termé-
szetesen megpillantja e képet és a há-
zasfelek szétválnak és Máriát éppen ez 
a Mária-kép vezeti vissza férjéhez, ame-
lyet róla festett egykori szerelmese. 

Ha egy kissé utcmagondolunk a film-
mesének, az az érzésünk, hogy ama bi-
zonyos »költői igazságszolgáltatás« 
egyetlen vigasztaló csöppet sem nyúj-
tott a szegény festő mostoha sorsának 
az enyhítésére. Ezzel az úrral igen igaz-
ságtalanul bánik a filmen mindenki. 
Rátörnek a lakására, leitatják, s ebből 
a helyzetből az a barátja húz hasznot, 
aki ezt vele megcselekedte. Ez veszi el 
tőle a nőt. Asttán meglopják a vázlat-
könyvét, indiszkréció látszatába kerül 
(ez alól aztán a film végig nem reha-
bilitálja!) és ennek a második merény-
letnek megint csak a férj látja hasznát, 
aki energikus fellépésével — megtartja 
az asszonyt! 

Hogy eme akadályok fölött átsiklik a 
néző, annak két, nagyszerű oka van. 

Egyik a rendező: Gertler Viktor mun-
kája. A hangulat, amelybe kezdetben 
belevisz bennünket, mindjárt fölemelő. 
A Szent István-körmenetnek a világon 
szinte egyedülálló képe, amikor az áhí-
tat szinte magasba emeli a díszes ^ala-
kokat, a Vár öreg, apró házai fölé, a 
fohászkodók serege, kiknek zsolozsmá-
jából magasan szárnyal a mindent meg-
hódító hang. a zárda békéje, a mulató 
társaság vidám hangossága, a száguldó 
vonatok, mintegy lázas vízióban tova-
tűnő városképek, egész a tengerentúli 
felhőkarcolókig... 

A siker másik erőssége: a szereplök. 
Szörényi Éva alakítása ízléses és figye-
lemreméltó. Két ragyogó szem tündök• 
lése, csöndes, végig halk hang szívünkbe 
való lopódzása: esft az emléket hozzuk 
magunkkal alakításáról. Svéd Sándor 
hangia vépigzúg a filmen, elvegyül a 
harangok kongásával, túlszárnyal min-
dent. Jávor Pálnak — szerintünk — 
eddig ez a legkedvesebb szerepe. A mu-
zsika a kitűnő tehetségű Fényes Sza-
bolcs müve. — kár, hogy nem. volt több 
alkalma mindig friss melódiáinak az 
elhelyezésére. 

Tehát: mi is a hangos film sikerének 
titkai Hang, szív és mosoly. 

Űgylátszik valóban ez a három dolog 
a fontos. És ezek a fontos dolgok diadal-
masan segítik át a »Mária nővér« fil-
met tűzön-vizén és mese-akadályon. 



PÁGER 
A 

PARKETTEN 

Pláiíer Antal, Erdélyi Mi ej és Vándory Gusztáv, a »Rád bizom a feleségem« 
egyik jelenetében 

Vaszary János nagyon kegyetlenül bánt el Páger Antallal 
»•Bádíbízom a felségem« című filmjében. Először is rábíztak egy 
feleséget, akit Fágertniek feleségül íkell vennie. Ezenkívül úgy 
megverték, mégpedig >ai legnagyobb nyilvánosság előtt, egy tánc-
parketten, hogy három napig nyomta utána az ágyat. 

A forgatókönyv szerint Páger Antal bevonul egy elegáms mu-
latóba. A parketten az egyik táncospár száma folyik: Utassy 
Jenő és Fiizessy Magda táncolnlaík, Hajmássy Miikló® meglát ja 
Págert, nekiront éei bokszolni kezdi. Egy jólirányzott iknoek-outtal 
beiöpíti a parkettre. Páger éppen a táncos karjaiba esik: az fel-
kapja és partnernője helyett vele táncol tovább. Miikor észre-
veszi, hogy tévedett, ledobja és átveszi újira a partnernőjét. Köz-
ben Hajmássy is megjelenik a parketten és ú j r a verni íkezdi 
Págert. Most már ketten táncolnak és ketten verekednek — még-
pedig igen üigyes fordulatokkal. Végül Utassy Jenő is verni 
kezdi a lábai alat t csetlő-botló Págert, aki olyanoikiat esik, mint 
egy cirkuszi cascadeur. Az ilyen jelenetet természetesen nem 
lehet nagyon kíméletesen megcsinálni, ha azt akarják, hogy 
élethű legyen. Vaszary János pedig ezt a k a r t a Addig ismétel-
tette a jelenetet és adldig verette Págert, amíg a táncosok lába 
és Hajmássy k a r j a tár ta . 

A műteremben kitűnően mulatott a felvételen mindenki. 
Csialk Páger nem. De a premieren valószínűleg már ő is mulatni 
fog; feltéve, hogy addig kiheveri az ütéseket. 



Krdokes változáson meni ál a sztárrendszer Hollywoodban. Amikor a sztárdivat kezdődött, 
mailé, kitalálták a cos / tár t . a »ztárpartnort, akinek a nevét még apró betűk hirdették az óriás 
lassan szintén sztár lett. Amikor kiderült, hogy két sztár is jó(l megríé^ a vásznore egymás mellett, 
volt a »Vacsora nyolckor«, a »Grand Hotel«. Ma már a »sok sztár« a divat Amerikában- Jack  
hölgy: Jean Harlow ós Myrna Loy. (Ilyen szereposztásban érthető a film jellemző címe!) Partnereik: 

fo írnak 





ÜDVÖZLET HOLLYWOODBÓL: 
Barbara Bead, Joe Pasternak, Diana Durbin, i Hay Millaud, Nan Grey és Harry Coster   

(Tgto Universal) 

Joe ÛlaôiewaÂ hollywoodi levett 

Hirtelen, amint előveszem a töltő-
tollat és papírt, hogy a Színházi 
Életnek írjak, az jut eszembe, hogy 
mennyivel szívesebben küldeném el 
ezt a levelet — fordulópostával. 
Ügy értem, hogy mennyivel szíve-
sebben írnék Budapestről Holly-
woodba ... Pedig igazán nem pa-
naszkodhatom. Tengernyi munkám-
tól eltekintve sem vagyok egyedül. 
Hiszen négyen indiUtimk el együtt 
errß a nagy útra: a feleségem és a 
Hermann Kostelitz-pár (akikből itt 
Harry Costerék lettek) is velem jött. 
Sőt, azóta kihoztuk édesanyámat és 
Costerné Király Kató édesanyját, 
Solti Hermint is. A sors szeszélye 
folytán közben Gaál Franciska is 
ideérkezett, a héten fut be Verebes 
Ernő és Félix Joachimson barátom, 
feleségével, Bállá Licivel• Szeretném 
minden pesti barátomat ideszerződ-
tetni. 

Ezúttal azonban tulajdonképpen 
nem is a magyarokról, hanem az 
amerikaiakról és a három kis ör-

dögről akartam írni. Ez a három 
kis ördög — három kis felfedezet-
tünk: three smart girls, mint itt 
nevezzük őket — percek, alatt meg-
hódította Amerikát. 

A dolog története az, hogy első 
hollywoodi filmünknek három női 
főszerepe van. (Talán azért, mert 
arra gondoltunk, hogy Francit csak 
három nővel lehet pótolni.) Szóval, 
a »Három kis ördög« három fősze-
repére három kis ördögöt keres-
tünk — és találtunk. A nevük: Bar-
bara Read, Diana Durbin és Nan 
Grey; én azonban most csak Diana 
Durbinról akarok írni, mert ez a 
lány: csodálatos teremtés. Elmon-
dom pár szóval életrajzát, amelyet 
Amerikában már mindenki isomer. 

Angol származású amerikai. Win-
nipegben született, 1922 december 
i-én. Tehát tizenöt éves. A legbübá-
josabb teremtés, tele finom nőiesség-
gel és gyermeki bájjal. Olyan 
hangja van, hogy Andres de Segu-
rola, a newyorki Metropolitan ének-



mestere csak áradozva tud beszélni 
róla. Ezenfelül gyönyörű és tökéle-
tes alakja van és elképesztően te-
hetséges. Ezzel elég szerényen írtam 
le. Mit mondjak még? Eddie Cantor 
meglátta nálunk a stúdióban és rá-
diópartnereként szerződtette. Tud-
ják odahaza, hogy ez mit jelent1 
Eddie háromszázezer dollárt keres 
évente rádión. Egyszóval, Diana ma 
már sztár Amerikában és remé-
lem, hogy odahaza is az lesz. 

A film sikere számunkra termé-
szetesen külön gondot jelentett: mit 
filmesítsünk meg most és kivel? Én 
is és Harry is, aki itt százszázalé-
kos magyarnak számít, magyar té-
mát akartunk. így határoztuk el, 

hogy következő filmünk: »It happe-
ned in Budapest«: »Budapesten tör-
tént«. Istenem, annyi minden tör-
tént és történik Budapesten, hogy 
abból mái* világfilmet lehetne csi-
nálni. Tövábbi temek: »Luxus-
kiszolgálás<r, amelyet valószínűleg 
rövidesen forgatni kezdünk. A la-
pokban egyébként még igen sok ter-
vemről olvastam, de rendszerint az 
a helyzet, hogy száz terv versenyé-
ben a százegyedikből lesz film. 

Százegyedik tervem e pillanatban: 
hazalátogatni Budapestre. Sajnos, 
most lehetetlen. Tele vagyok mun-
kával és amerikai tempóval. Nincs 
időnk kirándulásokra, pláne ha a 
cél négyezer mérföldnyire van... 

Joe Pasternak há-
rom kis ördög«: 

Barbar« Baad, 
• £ » t és Dia-

Durbln 
Universal) 



M m cocktail 

> Székely 

A »Hetenként egyszer láthatom« premierjén 
beláttuk, hogy vagy a filmrendezés nem boszor-
kányság, vagy Szlatinay Sándor bűvász. 

Képzeljünk el egy rendkívül hosszúra nőtt, 
mosolygó muzsikust, szőke bajússzal és renge-
teg ambícióval, aki kedves melódiákat kom-
ponál a magyar filmekhez és aki egyszer csak 
felkel a zongora mellől és odaáll a felvevőgép 
mellé, filmet rendezni. Ez a film a »Hetenként 
egyszer láthatom«. Aki szeret nevetni, az he-
tenként huszonkétezer láthatja, 

Szlatinayra azt mondják, hogy ő 
István, szőke verzióban«. Tényleg 
hasonlít rá. Amikor ezt elmond-
tam neki, azt felelte, hogy bol 
dog voltom, Iba olyan filmet csinál 
hatna, mint la »Dumaparti randevú« 
Ebiből ilátható, hogy Szlaitönay nem 
a »öaifé Moszkva« és »Évforduló« 
drámai vonalán indult ei, hanem 
esatllaíkozotit a Kalbos-ifilmek. stílusá-
hoz. Erire Ikellő szágorúságglal azt 
kell omonidiani, hogy tulajdonkéi 
nem is magyar fi Jim, hajnem pesti 
kabaré; kelllő szigorúság nélkül 
azonban burlesakwek nevezetjük és 
ez azt jelenti, hogy a 'Legigényesebb 
közönség is gátlás nélfcül nevethet 
viioceiiin) és ötletem. 

Mert nagyon sOk ötlet van a film 
ben. Például: Földessy Géza füst 
karika-gyűrűvel jegyzi el Perezel 
Zitát a pesti kávéházban. Földessy 
lába türelmetlenül topog, fefl-ialá jár, 
vár valaiklit. A igép fölmegy és ki-
derül, . hogy a zálogház ©lőtt áll és 
várja, hogy KiaJbos kihozza nieikii a 
pénzt. A sízaíkszofónos, akiimetk hang-
szerét a Ibecsiüis kifogásolja, rágyújt 
egy tüzes nótára. KaJbos, valahány-
szor a düJhöts Dávid Mihály ráront 
(Fenyő Emil efeitélyén), felikiéri Sol-
tész Anniiéit és táncolva elvonul a 
veszedelem elől. 

Szóval, tele van a film »©aig«-e!k-
kel, miint Hollywoodban mondják 
Nem tudjuk, melyik Lőriinjczé és 
Nóti Károlyé, az íróké, melyük Kia-
bosé és melyük a rendezőé, vaigy 
producerét Ez nem ils fontos. Sőt, a 
mese sem fontos. El ás hanyagol-
ták ikiiosüt... A lényeg aiz, hogy 
mindenki frissen, elevenen, tempó 
sam ibesizél, mozog és tréfál a film-
ben. Még a saerelem is iillyen gyors 
és felületes. Általában, komoly, 
megiható hangot csalk egyet hal-
lunk: Gárdonyi Lajos f 
vallomását a pesti I J l 
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HEGEDŰS PERENC, 
A KÉTVERZIÓS PRODUCER 

— lalki majdnem mindem 
filmjét magyar és német 
verzióban csinálja ímeg, 
mert tgysokfkal nagyobb le-
hetőségek fölött rendelke-
zik — érdekes tervvel 
foglalkozik: megfilmesíti 
Bónyi Adorján »Viki« cí-
mű darabját , amelyet 
Rökk Marika játszott an-
nakidején Budapesten. 

A magyar verzió fősze-
replői: Bársony Rózsi és 
Jávor Pál. 

kávéházról. 

Pillanatfelvétel ia hollywoodi tavaszról: Dolores 
del Rio a tendaxpâlya bírói székében (Foto Columbia) 



Ezt a képet Tas-
oády Mária bozta 
Budapestre. UJ 
filmje, a »Mön-
chen ohne Vater-

land« felvétellel 
allait), készült. A 

.Hímben Willy Bir-
gel és Willy 

F ritsch lesz Tas-
nády Mária part-

nere 
(Ufa foto) 

A német verzió női fő-
szerepére Renate Müllert 
hozza Budapestre a »Má-
ria nővére producere: a 
férfifőszerep németül is 
Jávoré. 
KIEPURA PARTNERNŐJE 

Néhány hónapja lát-
tuk az ú j Kiepura-til-
met, a »Szerelmes város«.-1. 
Friftdl Czepa mellett egy 
ú j színésznő, Luly Hohen-
berg játszotta benne a 
második női főszerepet. 
Nagyon szép nő. 

Most fölfedezték. Garbo 
egyik 'volt rendezője, Ma-
gion Gering Londonba 
vitte és neki adta ú j 
filmje, a »Thunder of the 
City« főszerepét. Luly 
Beste az ú j neve. 

ZUKOR ADOLF : 
COMMENDATORE 

Az olasz király kitün-
tette a Jubiláló Zukor 
Adolfot. A Commendatore 
címet adományozta neki. 

A GAÁL ISKOLA 
VIZSGAELŐADÁSA 

vasárnap délelőtt zaj-
lott le a Belvárosi Szín-
házban. Fodor László 
»ÍJrettségi«-jét adták elő 
a növendékek, Tarnay 
Ernő és Vájna László ren-
dezésében. A szereplők: 
Kellner Gusztáv, Buday 
Lujza, Kemény György, 
Rátkay Ilona, Forgács 
Gyula, Zeéry Géza, Dus 
Margit, Dömsödy András, 
Zordon Gyula, Gaál Jó-
zsef, Székely Klári, Deéry 
Mária, Horváth Ilona, 
Hajós Ëva, Bárány Stella 
6s Zách József. Ki tudná 
megmondani, hogy ki lesz 
közülük sztárÎ 
JOE MAYRÓL 

régen nem hallottunk. 
Most megcsinálja Holly-
woodban a »Mazurka« 
amerikai verzióját, Kay 
Francis-szál. 

ÇERTÉSZ MIHÁLY 
UJ FILMJE : 

Kid Galahad. Főszerep-
lője Ed'ward G. Robinson. 
HÁROM EMBER A PESTI, 
PRÁGAI ÉS HOLLYWOODI 
H Ó B A N I 

Két verzió készül Käst-
ner »Három ember a hó-
ban« című regényéből. 
Egyik magyarul, másik 
angolul. A pesti változa-
tot Engel György és Rd-
thonyi Akos csinálják, 
Páger Antal, Kabos Gyula 
és Somló Is tván főszerep-
lésével. Az amerikait a 
Metro csinálja. Németül 
tavaly készült el Prágá-
ban. 

KORDA ÚJ FILMJE : 
»Én, Claudius«, Robert 

Graves regénye. A cím-
szereplő: Charles Laugh-
ton. 



Bégi bankettlátogató vagyok, és ezen 
a jogcímen meg áll aipí thatom, hogy szín-
házi lakoma, jubileum, vagy miás ün-
nepség mindig sértődéssel végződik. 
Előbb-utóbb (megbántanak valakit, ha 
mást nem, hát az ünnepeltet. Már aa is 
előfordult, hogy a jubilánst elifelejtet-
ték meghívni a tiszteletére rendezett va-
csorára. A nagysikerű »A szűz és a gö-
dölye« ötvenedik előadása után rende-
zett társasvacsora alkalmából senkit 
sem sértettek meg és ez a r i tka jelenség 
maga is követeli, hogy az eseménnyel 
bővebben foglalkozzunk. Er re a bankettre 
nem hívtak senkit, de nem is beszéltek 
le azokat, akiik ünnepelni óhajtották a 
híres színdaraib híres szerzőjét így tör-
tént azután, hogy a Magyar Színház 
igazgatósága és az érdekeltéken kívül 
magam voltam az egyetlen sodródó ezen 
az összejövetelen. 

Bocsánat, hotgy másról beszélek, mint 
amit a oím jelez, a képviselőházban 
rámszólinának, hogy térjék a tárgyra, 
mégis meg kell magyaráznom, hogyan 
kerültem hívatlan vendégként a ban-
kettre. Az ok a körvetkező: Zilahy Lajos-
nak edklig minden premierjén és minden 
bankettjén résztvettem a »Hazajáró léleöw 
bemutatója óta és attól tartottam, hogy az 
illusztris szerző megérezte volna a hiá-
nyomat. (Nehogy azt higyjék, hogy el-
bizakodottságból beszélek: a Csillagok 
című darab premierjén nem jelenhettem 
meg, mert külföldön tartózkodtam, a 
szerző még ma is jogos szemrehányások-
kal illet. Nem csoda, három hét múlva 
hazaérkeztem, hogy pótoljam a mulasz-

m 

tást, >de a darabot akikor már nem adták.) 
A bankett azzal kezdődött, hogy köz-

kívánatra elmeséltem Zilahy Lajosnénak 
tizenöt év előtt a férjével történt párizsi 
afféromat, — miután azt eddig csak tíz-
szer hallotta. Miután a Színházi Élet 
sók-sok olvasója között bizonyára akad 
vailaki, aki még nem ismeri, sürgősen 
elmesélem. 

Fiatalok voltunk Párizsban és mulató-
helyeken tanulmányoztuk a nagyvilági 
életet. Egy éjszakán olyan sokáig húzó-
dott a tanulmányút, hogy a legtölbb lokál 
már zárva volt, noha a Montmartre-on 
nem nagyon siettek a záróráival. Zilahy 
Lajos kitűnő hangulatban szórakozott és 
sehogy sem akar t hazamenni. A híres 
Florida (hatalmas néger portása már nem 
akart beengedni, de adott egy remek tip-
pet, mondván, hogy a Caucasien még 
nyitva van. Zilahy erre kezébe nyomott 
tíz frankot, A derék fekete ettől vérsze-
met kapott és megmutatta az a r ra vezető 
utat. Az író újlabib tíz frankkal honorálta 
ezt a gesztust. Erre aztán a néger egé-
szen beleszeretett és kijelentette, hogy 
miután náluk úgyis zárnak, odakísér 
bennünket. Ujabb húsz f rank adomány. 
Nem nagyon bőviben voltunk a pénznek, 
ezért udvariasan megjegyeztem: 

— Megőrültél! Mit tömöd ebbe a ronda 
feketébe a pénzt?! 

Mire Zilalhy megölelte a kétméteres né-
gert és angyali mosollyal így szólt: 

— Hogyne segítenék raj ta , hiszen' ő is 
biharmegyei g y e r e k , . . 

A történetnek nem volt nagy sikere. 
Remélem, a körvetkező banketten . . . 

^Uyúmvío- v j y ífrwÁdt^til) amií^tvi dwiíU ítnt 
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Viszont nagy sikere volt 
Titkos Ilonának, aki egy 
pendliző virágárusnő teljes 
készletét megvásárolta és 
mindenkinek személyesen 
nyújtott át egy csokor ibo-
lyát. Ugyanekkor meginter-
pellálta a szerzőt, miért 
küldött Makay Margitnak 
orgonát, mikor a többi fő-
szereplőnek azalearengete-
get ajándékozott. A rejtély 
pár pillanat alatt megol-
dódott. Az orgonát egy epi-
zódszereplőnek szánták, de 
a virágüzletben összecse-
rélték a névjegyet. Sértő-
dés nem történt, helyre-
igazítás a századikon. Zi-
lahy is kapott ajándékot, 
mégpedig a kiadójától, egy 
kis festményt, amely a 
szüzet és a gödölyét ábrá-
zolta-

Három kérdést intéztünk a banketten 
a jubiláló szerzőhöz; 

1. Mi volt a legérdekeselblb tanulság az 
ötven előadás a la t t ! 

2. Bízott abban, ihogy ilyen nagy sikere 
lesz! 

3. Bevált a vidéki próbabemutató! 
íme a válaszok: 
1. Sokan mesélték eddig, hogy az eset 

az ő családjukban történt és én csupán 
élethűen megírtam az eseményeket. Eb-
ből a tanulság, hogy az ember igyekez-
zen valószerű dolgokat színpadra vinni. 
Mondanom sem kell, hogy semmiféle 
kulcs-dolog nincsen a darabban. 

2. Nem bíztam, de reméltem- Attól fél-
tem, hogy az őszinteséget a színpadon 
sem kedvelik. 

3. A próbabemutató szükséges. Sohase 
fogom elenigedui, már csak azért is, mert 
Miskolcon felejthetetlen három napot 
töltöttünk. 

Arról már nem nyilatkozott a szerző, 
hogy mi tette felejthetetlenné ezt a há-
rom napot. Leleplezzük. A premier után 
a társulat dalosversenyt rendezett. Gyer-

B&llnt Lajos, Zilahy Lajosné, dr. Bródy Pál és felesége 
a banketten 

tyafénynél mindenki köteles volt eléne-
kelni egy nótát. Aki nem volt hajlandó, 
az fizetett tízpengő büntetést. 37 jelen-
lévő közül mindössze kilencen váltották 
meg készpénzzel a műélvezetet. Zsűri 
szabta meg, hogy ki mit énekeljen. Négy 
órakor már igen emelkedett hangulat-
ban zendítette rá a sugónő: 

— Valamit súgok magának, vállaljon 
el b a b á j á n a k . . . 

Törzs Jenő megfizette a büntetést, de 
nem adta fel a jogát, hanem ennek dla-
cára énekelt. 

Az ötvenedlik előadás bankettjén majd-
nem kizárólag a miskolci premier vidám 
epizódjairól beszélgettek. Kiét órákor ér t 
véget a társasvacsoria, amelyet úgyneve-
zett ki-ki alapon rendeztek. A színház 
igazgatója azonban diszkréten kifizette 
az egész számlát. Amikor valaki ez ellen 
tiltakozott, a direktor erélyesen jegyezte 
meg: 

— Osak nem fogtok megsér ten i . . . 
Miután ezen a banketten őt sem akar-

ták megsérteni, az ügy a lovagiasság 
szabályai szerint elintéződött. 

A SZŰZ ÉS A GÖDÖLYE 50-IK ELÖADA8AN AFÚQQÖNY^ E L Ö Í T ^ KK 



A SZÍNHÁZI ELET TELEVÍZIÓJA 

Zsaraó Mária, PllAszy Emil törvényszéki tanácselnök felesége 
novellákat olvas föl a rádióban márc, 11-én d. u. 6 órakor. 
Az irónő olasz lapokba dolgozik, többszáz novellája, verse és 

tanulmánya Jelent meg a legnagyobb olasz lapokban 

Szarvas Kl'ári hárfamüvésznő 
március 9-én szerepel a mik-
rofon előtt, ö a magyar hárfa-
egyttttes megalakítója, a Bu-
dapests; Hangversenyzenekar 
egyetlen női tagja. Egyébként 
kitűnő sportlady, teniszezik, 

viv, korcsolyázik és úszik 

Steiner Oyörgyné, a trentoni 
rádió magyar énekesnője. Négy 
év óta állandó műsorszám. Fő-
ként magyar dalokat énekel 

Baskó Magda március 8-án énekel elflször a rádióban. Roubal 
Rezsó operai timponista felesége 

« g . - 15ÜI.IJI» |>*IP ç i » w - " » j j j 

Fenyves Lóránt és Fenyves Allee Ismen ki-
N^flA, magyar hegedűművészek egyiptomi és 
palesztinai hang versen ykörú tj ukon március 
1-én a jeruzsálemi rád'óban hangversenyeztek. 
Műsorukat Dohnányi, Hubay, Bartók, Weiner 

műveiből állították össze 

Farnadi Edith zongoraművésznő, aki holland, 
olasz, jugoszláv és osztrák művésztornét bo-
nyolított le legutóbb nagy sikerrel, március 

12-én szerepel a pesti rádióban 



T Pf R S fl S É L E T 

A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti angyalom valami 

frisset, érdekeset a tavaszi frontrólf 
— A legfrissebb és legérdekesebb ta-

vaszi hír az, hogy Ibolya és Hóvirág 
megjelentek a pesti utcán. És fel keli 
jegyeznünk az utolsó februári vasárnap 
dátumát, mert ezen a. napon érkezett 
meg az |a bársony puhaságú és simogató 
fuvaílcnn, amely egyszerre benépesítette 
a Belvárost és a Dunapartot a csiklan-
dozó verőfényben sütkérező emberekkel. 
Február 28: ez a nap volt a tavaszi 
korzó születésnapja. 

— Társasági krónikábkm erről bizony 
muszáj megemlékezni. És most már 
megy minden, mint a karikacsapás, jön-
nek a tavaszi örömök és gondok, jönnek 
a szalmaikalapok, idei retkek és uborka-
saláták s a karneváli forgatagból még 
alig kiszabadult bálrendezők már a 

garden-partyk dátumainak megállapítá-
sán fáradoznak. 

— Vagyis a híres-nevezetes MAC gar-
den-partyk hivatalos dátumai: június 
első és I'harmadik szombatja. Ugy-e, ezt 
akartad mondani, angyalomf 

— És azt, hogy június második szom-
batja viszont a Piaristái ganden-partyé. 
No de minderről még korai beszélni, 
akad itt elég más, aktuálisabb dolog. 

— Példáult 
— Például elsősorban az, hogy még a 

báli szezont pompásan bírták a fiatal-
urak, ai farsang utószezónjában sorra ki-
dőlnek a napról-napra torlódó házibálok 
miatt. A farsang eseményei ugyanis 
mindig a szombatokra koncentrálódtak, 
míg a liázibálok dátumai közönséges 
hétköznapokra esnek, amelyek után nem 
lehet átaludni a dologtalan vasárnapot. 
Találkoztunk egy haldokló bálelnökkel, 
aki karikás szemekkel ült az irodai iró-

Jövöre már az Operában rendezik meg a pesti farsang új, nagy attrakcióját, az Ujságiró-bált. Az 
ötlet ezen a sarokpamlagon merült fül először az Ujságíró-bél négy előkelő höilgyrésztvevője: 

Hegedüsi Gyuláné, gróf Bethl'en Istvánná, Ttahy Lászlón* és vitéz Simon Elemérné között 
(Foto Schäffer) 
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Tihamér László, gróf Bathfen Istvánná, báró 
Doblhoff LiU 

asztalánál reggel féltízkor, miután három 
órával előbb még Rácz Vilmos (házibál-
ján ropta a reggeli csárdást, a két 
menyasszony-jelölt Rácz-lány: Lea és 
Sári tiszteletére. 

— Pompás mulatság volt — mini hall-
juk — ez a száz személyes házibál, gazdag 
buffetvel, pezsgőütegékkel, eleven báli 
hangulattal és az elmaradhatatlan tánc-
póló-versennyel. A következő napon — 
február 27-én — már Simon Elemér tit-
kos tanácsosnál ropták a fiatalok ugyan-
csak hajnalig, a Buday László-úti {Simon-
palota csak úgy zengett a jókedvtől. 
Ezen a napon még Rapooh Jenő adott 
házibált, amelynek Kispéczy Zsuzsa volt 
a házi kisasszonya s a házibál neveze-
tessége az volt, hogy békebeli mintára, 
francia-négyes is szerepelt a táncrená 
műsorán. Ugyancsak a szombati estére 
esett még a Radanovich Gyuláék nagy 
vacsorája, nem is szólva )az egyéb kis-
és nagyestélyi eseményekről, amelyek 
frakkba szólították a társaságot. 

— Folytassuk a krónikát, vagyis feb-
ruár 28-án Alföldy Jenő nagyszabású 
első estélye zajlott le, míg a második 
estély március B-ra mozgosítja a meg-
hívottakat. Ugyancsak február 28-án zaj-
lott le az Országos Kaszinó hagyomá-
nyos délutáni ytáncos teája és a BE AC 
délutáni teája a Fehérvári-úti Sport-
telepen. Március elseje viszont Kohner 
Willy né báróné nagyestélyének dátuma 
volt, akinél nagy vendégsereg gyűlt 
egybe, éppúgy, mint a március másodi-
kán rendezett Protestáns-teán. Március 
4-én Lederer Bernát ék adtak házibált s 
a heti mulatságok sorát szombaton Wil-
helm, Károlyék nagyszabású álarcosbálja 
zárja le, valamint a Gévay-Wolff Nán-
dor estélye és a Marek Lóránték házi-
bálja. Ugyanezen az estén Tavaszi Kar-
nevál is lesz, — no de most már talán 
elég is a tavaszi események méltatásá-
ból! 

— Dehogy is elég! Mindenesetre jelen-
tenünk kell Széchényi Gyula gróf és 
Eszterházy Bernadette hercegnő eljegy-
zését, amelyet a fiatál pár most már hi-
vatalosan is közzétett. Mi ezt már hóna-
pokkal ezelőtt jelentettük s bár dáfolat 
érkezett rá: tudtuk, hogy nekünk van 
igazunk, örülünk, hogy ez most végkép 
bebizonyosodott, ami — angyalaim! — 
kitűnő hírszolgálatunk mellett szól. Szé-
chényi Gyula gróf különben egyike a 
legrokonszenvesebb fiatál mágnásoknak, 
aki képzett műépítész és mellesleg, az ő 
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tervei szerint épült fel legutóbb ifjabb 
Károlyi Gyula gróf és felesége, Horthy 
Paulette varázsutcai villája,... 

— Gratulálunk a tervezőnek és ah •villa-
tulajdonosnah. És egyéb hymen-hír nem 
akadt 

— Küszöbön egy érdekes eljegyzés, 
amelynek valószínű gyűrüvdltási dá-
tuma pontosan összeesik a Tavaszi Te-
nyészállatvásár időpontjával. Ebből jog-
gal lehet árra következtetni, hogy a le-
endő vőlegény: földbirtokos, iSőt, hogy 
közelebbit is mondjunk: vasmegyei föld-
birtokos. A menyasszonyról elég, ha 
egyelőre annyit árulunk el, hogy Buda-
pesti legszebb bálozó lányainak egyike, 
cuki húsz szál vérvörös rózsától tudta 
meg, hogy egy vasmegyei megbízható 
sziv lángralobbant iránta. Es most már 
elég is a fecsegésből, mert megint cáfo-
latot kapunk, bár a végén újra csak 
nekünk lenne igazunk. 

— Hymen berkeiben egyébként még 
egy kettős főúri nász is aktuális, amely-
ről a következő jelentést érkezett hoz-
zánk: »Bauer-Janso Billee, a Savoyai 
Jenő herceg nevét viselő elsőszámú dra-
gonyosezred kadettje Batthyány Fran-
ciska tgrófnővel és Auersperg Károly 
Adolf herceg, a Savoyai Jenő herceg 
nevét viselő elsőszámú dragonyosezred 
kadettje Batthyány Getta grófnővel Má-
riacellben házasságot kötöttek.« És 
ugyancsak a ihymen-krónikához tartozik, 
hogy karstenfelsi és hegyaljai Pacor 
Margitot eljegyezte Grész Endre ma-
gyar királyi százados, mely eljegyzés 
nagy örömet keltett a fiatalok kiterjedt 
baráti és ismerősei körében. 

— A Hymen-frontról kacsintsunk át a 
pletyka-frontraf 

— Mendemondánk egy eljegyzés fel-
bomlásáról szól, a jegyesek szétválásá-
nak oka: ismeretlen. Az ok tudniillik egy 
Pesten ismeretlen i f j ú hölgy, aki e pil-
lanatban Londonban tartózkodik, ahon-
nan minden éjjel pontosan felhívja tele-
fónon a pesti ex-vőlegényt, megkérdezi, 
hogy szereti-e még s mikor a lelkesen 
igenlő választ megkapja, boldogan sut-
togja: »oké!* A pesti pletyka szerint ez 
a» toké!* az i>óh készpénz!« felkiáltás 
rövidítése, amely felkiáltás az ex-vőle-
gény részéről indokolt, lévén a London-
bán tartózkodó i f j ú hölgynek tizenkét-
millió hozománya — ^dollárban. 

— Csinos összeg! 
— Hát még az összeg tulajdonosa 
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tában lefogyott, pont akkor mikor egy 
rendkívül költséges soványító kúra már 
amúgy is nagyon aktuális lett volna szá-
mára. 

— Kacsintsunk tovább a pletyka- • 
frontról külföld felé. 

— Elsősorban tengerentúlra, ahol lord 
Listowel felesége, Márffy-Mantuano Ju-
dit felolvasó körúton van, sorra láto-
gatja Amerika nagy •városait, nz európai 
politikai helyzetről tartva rendkívül ér-
dekes Előadásokat. Legutóbb Cleveland-
ban tartott felolvasást óriási sikerrel, 
nagy lelkesedéssel ünnepelték s előkelő 
estélyeket rendeztek tiszteletére. 

— Másik külföldi hírünk Basrcza 
Györgynek, a vatikáni magyar követnek 
estélyéről szól, amelyet József főherce-
gék Jóét ott időző lánya, Magdolna és 
Hanna főhercegnők tiszteletére rendezett 
a kitűnő diplomata. Az estélyen megje-
lent az egész Rómában székelő külföldi 
diplomáciai kar és nagyszámú olasz elő-
kelőségen kívül György bajor herceg és 
James, spanyol infáns is. 

— És most gyerünk, angyalom, rügy-
vtesgáló körútra! Mert arról is suttog-
nak már a társaságban, hogy a Petőfi-
téren rügyeznek a bokrok. Hiába, nem 
zörög a haraszt, ha tavaszi szél nem 
mozgatja — adieu! 

Papp Károly és Fodor Gizella házasságot 
kötöttek 

(Foto Rozgonyi) 

milyen csinos! Csak az elhagyott pesti 
menyasszony csinosabb nála, a>ki ugyan-
csak nyert a katasztrófán, mert bána-



Pataky Károly derby kritikája 
Megvalljuk őszin-

tén, nem szeretjük 
azokat a mérkőzése-

ket, amelyeken igen sok gólhelyzet 
marad kiaknázatlanul. A isport kró-
nikásának és kritikusának mindig 
nébezelbíb a feladata, amikor olyan 
mérkőzésekről kell írnia, amelyet 
utóhangok követnek s a nézők egyik 
része a szokottnál is nekihevülteb-
ben örül, míg iá másik csoport ke-
serű szájízzel távozik a nagy (küzde-
lem porondjáról. Az Újpest—Hungá-
ria mérkőzés százszázalékos harc 
volt! Az újpesti stadionban izzott a 
levegő és bármelyik pillanatban el-
dőlhetett a mérkőzés, akár az egyik, 
akár a másik fél javára. 0:0 'arányú 
küzdelem után a Hu*11*«™0 

arányban győzött. Meg-
érdemelte! Miért? Az 
újpestiek azt mondják, 
hogy sokkal több gól-
helyzetük volt, mint a 

Hungáriának, nouíg 
azonban az ő akciójukat 
rettenetes balszerencse 
kísérte, addig a Hunigá-
ria szerencsésen tudta 
gólra váltani akapu előtt 
kínálkozó helyzeteket. 
Tényleg igaz: az újpesti 
csatárok a íkapu mellett 
elhelyezkedő fotográfu-
sokat bombázták a lab-
dákkal. Még «a kapufát 
is eltalálták, csak egyet 
nem tudtak elérni, azt, 
hogy a kapuba zuhanó 
labda megrezegtesse a 
hálót, melynek nyomán 
a futballbíró gólt ítél. 
A mérkőzéseket nem 
pontozzák és nem asze-
rint osztályozzák, hogy 
ki mennyi gólt lőhetett 
volna. A meccsen nincs 
»volna«, cstak — van. . . 

A Hungária végig,áll-
ta a harcot, szinte ön-
feláldozóan védekezett 
s amikor tvégre táma-
dásra (került sor, csa-
társorában meg viölt az 
ötlet ahhoz, hogy a 
szükséges gólokat meg-
szerezze. Ezért érdemel-
te meg a Hungária a 
győzelmet. 

Ha mérlegeljük a 

mérkőzés különböző jeleneteit s a 
helyzeteiket, akikor valóban döntetlen 
eredmény felelt volna meg legin-
kább az igazságnak. A futballmér-
kőzéseken azonban sokszor hiány-
zik az igazság és különösen most, 
amikor a pálya talaja ds növeli az 
irreális állapotokat, mindig az a 
csapat kerül előnybe, amelyik állja 
a harcot és ismeri a megfelelő hadi 
taktikát. A derby döntőjelentőségű 
pillanata az volt, amikor Hóri, az 
újpesti kapus, rendkívül »elnéző«-
nek mutatkozott Titkossal szemben. 
Elnézte Titkos lövését, beengedte a 
labdát és ebből jutott vezetéshez a 
Hungária. 

Tetszett nekünifc Turai. A mérkő-
rr.ac „ + OT, i^ûD^alrraf+iinT? Tynl n Suvlriaé 

Szabó hiúzként voti magát a 
labdára. Előtte j Turai ós Zsen-

-ellór 
(Pálházy foto) 





volna különösebb baj vele, lia nem 
ragadtatná el magát Huncut kis 
futballista, pajkos, aki valószínűen 
azt mondja magában, amikor elve-
szik tőle a labdát, hogy nosza s az-
tán utána iramodva az ellenfelének, 
máris felhördül a tribün a bekövet-
kezett gáncs rmiatt. Az a diáktípus, 
aki az iskoláiban a pad alatt paj-
zánul megrugdossa osztály társait, de 
ha felszólítják felelni, kitűnően tudja 
a leckét. Az érettségin trüsszentő 
port szór az érettségi biztos orra 
alá, a tanári konferencia pedig nem 
tudja, milyen osztályzatot adjon an-
niaik a diáknak, aJki a tantárgyaikból 
jelesre áll, de magaviseletből, óh, 
nem. 

Sebes hős volt. Elmultaik mér azok 
az idők, hogy egy pompás góllövé-
sért valiakit hősnek kiáltsanak ki. 
Ez a játékos azonban a játék hevé-

Az trjpast kiegyenlítő gólja: Kocs g lfcbdája 
Szabó kezéről a hálóba plaíttan 

fejlődött ez a keménykötésű futbal-
lista, játékban és egyéni kultúrában 
egyaránt. Esaülnkbe jutott, amikor 
annakidején Tóth István felfedezte 
őt a grundon és elvitte a Ferenc-
városiba. Szerény, jó modorú fiú 
volt. Amikor a Ferencvárossal kül-
földi túrára ment, minden ambíciója 
az volt, hogy ő cipelhesse a táska-
gramofont. Egy új gramofonleme-
zért hajlandó lett volna hősi halált 
halni a porondon. Akikor Bécsben 
Wienerschnitzli helyett Wienerstutz-
nit kért a pincértől. Később már jól 
tudott rendelni. Később »futball-
császárrá« kiáltották ki. Ekkor so-
kaknak nem tetszett Turai magatar-
tása. Amióta a Hungáriában van, 
ismét a régi szerény fiú, a fáriad-
hatatlan, szívvel-lélekkel küzdő fut-
ballharcos. Hogy derbyt nyert a 
Hungária, ebben nagy része van 
neki. 

Tetszett Szűcs, aki egyike kedven-
ceinknek. Szerintünk ő volt a 22 já-
tékos közül a legjobb. Szvengálisze-
rűen hipnotizálta magához a labdát 
s hosszú leadásai oázisként hatottak 
a csatárokra. Nem rajta múlott, 
hogy gólt már neon tudott hipnoti-
zálni. 

Nem tetszett Kocsis. Pedig a mér-
kőzés nagy részében ő volt az Újpest 
leghasználhatóbb csatára. Nem is 

Vince bombáját a kapufa védi 
(Pálházy fotók) 



A. Hungária győztes gólját így engedte be 
Hóri 

ben ösisaeifejélt <a;z egyiik újpestivel, 
vérbeborult az arca. Kivitték a pá-
lyáról, szépen megmosdatták s kínzó 
fájdalma ellenére, végigállta a csa-
tát. Csák azután mondták meg, neki, 
hogy eltörött az orrcsontja. Voltak 
a mérkőzésnek olyan jelenetei, ame-
lyek bátran felveszik a versenyt a 
Balakiavarfilm leggigászib'b harci 
jeleneteivel. Különösen a Hunigária 
kapuja «lőtt újult fel a harc s a 
játékosoík sárban hempergő tömege 
néha futurista iképhez hasonlított. A 
nézőtéren ilyenkor elsikoltották ma-
gukat a játékiosok hozzátartozói és 
a gyengébb idegzetű női drukkerek. 
Csak 

bűnön, Szalaynak, a válogatott fut-
ballistának szőke felesége, aki csil-
logó szemeivel mozdulatlanságában 
angol (képeslaphoz hasonlított. 

Cseh Matyiből sosem lesz Mátyás. 
A Mátyás név komoly meghatáro-
zást jelent, ő mindig csak Matyi 
marad, anmak ellenére, hloigy tulaj-
donképpen Làci a neve. Matyi ő, az 
örök fut'baübohém, a Nyáray Antal-
szerű vén bohém, aki most is a szí-
nes trükkök egész tárházával káp-
ráztatta el a közönségiet. Az ő hadi-
csele révén nyert a Hungária Egész 
bizonyos, ha majd felállítják a fut-
ballhadtörténekni múzeumot, első, 

f * 

Szabó ugrál tirömében 
(Pálházy fotók) 

Zsangettér ó« Turai harca a labdáért 

helyen lesz a Cseh Matyi-féle for-
tély, hadiosel, trükk és ravasz bom-
ba. Biró és Kis jelentették az áttör-
hetetlen falankszot, míg a másák 
oldalon Joós volt a jlobbik hátvéd. 

A játékosok és vezetők egyaránt 
azt várják, hogy jobbra forduljon 
az időjárás, mert rendes talajú pá-
lyán (mindenkinek jobbiain megy a 
játék és akkor a zöld gyepen másak-
nak is kivirágzik a négylevelű ló-
here. 



Charles Boyer, az « Allah 
kertje« ciinü fihnb ÜI 

Charles 
Boyer, a férj 

Párizs egyik legnagyobb 
filmsiíkteire e pereiben Mar-
lene Dietrich és Charles 
Boyer 'nagy színes filtmje, 
az »Allalh kertje«. Nem-
csak a film szépsége, ha-
nem a szereplő kéit színész 
népszerűsége ava t j a olyiajn 
nagy sikerré az »Allah 
kertjé«-t. Marlene Dietrich 
•nem is oly régen hosszú 
ideig volt Párizsban s az 
elegáns éttermekiben, divat-
szalonokban a sex appeal 
királynőt inkább a nők 
csodálták, mint a férfiak; 
annyi eredetiséggel, ötlet-
tel öltözködött. Agnes Re-, 
boux egyenesen az ő szá-
mára kreált kalapokat, ru-
hái pedig Párizs legérde-
kesebben prémezett modell-
jei voltak. 

Charles Boyert, akit mi 
a »Liliom« és a »Csataki-
ból! feledhetetlen alakitá-

Charleg Boyer felesége: 
Pat Paterson 

sáról ismerünk, ' bálványoz-
zák! Párizsban. Majdnem 
olyan népszerű, mint Che-
valier, pedig egyáltalán 
nem szép fiú. Az életben 
olyan a külseje, hogy biz-
tos vagyok benne, ha itt 
Pesten leülne akármelyik 

nagy étteremben, vagy 
kávéházban, észre se ven-
nénk. Ezt a külsőt nem 
hátrányára, hanem elő-
nyére kell írni, mert így 
bizonyos, hogy nagy mű-
vészi sikereit nem kül-
sejével, hanem fantasz-
tikus színjátszó ikiépességé-
vel a r a t j a 

Egyik este a párizsi Ca-
sanova-ban voltunk együtt 
vele és feleségével, Pat 
Paterson amerikai film-
színésotoővel, Boyer holly-
woodi szereplése alkalmá-
val ismerte meg a karcsú, 
szőke színésznőt, meglátta, 
megszerette és három ma-
rton belül feleségül vette. 
Pat Paterson jé par t i t 
cs in#t . Nem is kell, hogy 
játsszék ezután. Elegánsan 
öltözködik (Patou csinálja 
minden ruháját és kalap-
ját) és az ura imádja. 
Férjben kedvesebbet, ara-
nyosabbat el sem lehet kép-
zelni Boyer-nél. Egész este 
táncolt és folyton a fele-
ségével. Más nőre r á ae né-
zett, pedig nem f ukarkod-
tads pilílantásiaikkal m ele-
gáns bárban lévő francia 
és külföldi dámák, akik 
rögtöni felismerték a szür-
ke zakóba öltözött, nem is 
nagyon, kitűnően táncoló 
párt. De Boyer az életben 
nem sztár, hanem rendes, 
kedves férj , még hozzá a 
legkivételesebb típusból 
való. aki udvarol, de csak 
a fed őségének. ( Guthy) 
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A toalett, azi ékszer, a bunda, az autó, a villia: 
ezek a lépcsők a női mennyországba. 

Ez egy úgynevezett aforizma, egy olyan irodalmi 
műfajnak a képviselője, aimjely számára sem én, sem 
a magyar nyelv géniusza nem talált még megfelelő 
magyar elnevezést. Ebben a sorsban különben osztozik 
a primadonnával és a bonvivánnal, amelyek, illetve 
akik számára éppen most igyekszik a Színházi trlet 
pályázat ú t ján magyar megjelölést teremteni. De ha 
nincs is az aforizmának jó magyar neve, mindenki 
tudja, hogy mi ez, s hogy főerénye minél kevesebb 
szóval s minél művészibb formában minél többet mon-
dani. Én természetesen nem merem erről a mondásról, 
amit ide írtam, azt állítani, hogy ezeknek a feltételek-
nek megfelel, mindenesetre azonban kimutatni igyek-
szem, hogy mi minden van benne. Hadd haladjunk te-
hát fokról-fokra felfelé ezen a lépcsőn! 

I. Á toalett 
Ruha teszi az embert, toalett teszi a nőt. A különb-

ség e közt a két szó, a szürke magyar és az idegen 
származású, do épp ezért ingerlő hangzású francia 
közt megérezteti azt a különbséget, aimi a férfi és a 
női öltözködés közt fennáll. A nő számára az öltöz-
ködés sokkal inkább fegyver a létért való harcban, 
mint a férfi számára. 8 a nő létért való harca még 
ma, a dolgozó nő korszakában is, elsősorban a férfiért 
való harc. Azt is lehet mondani, hogy a nők egymás 
ellen öltözködnek. De i t t is fontosabb az, ïami a férfi-
ért egyenesen történik. Persze, maga az öltözködés 
egy állandó, folyton ú jabb fegyverekkel, azaz újabb 
toalettekkel vívott küzdelem, maga a győzelem, azon-
ban szerencse dolga is. A nő minden ú j toalettje egy 
sorsjegy, mely akkor nyer, mikor a férfi már nem a 
toalettéit lát ja, hanem magára a nőre kíváncsi, akii benne 
van. Aminthogy a sorsjegyet is félre lehet vetni, ha 
már megütötte a főnyerennényt. 

II. Az ékszer 
Az ékszer a nők rendjele, ha nem is mindig be-

csületrendje. A szépségnek, a kedvességnek, a raffi-
náltságnak, sőt olykor a hűségnek adott kitüntetés, 
amelynek az az előnye is van, hogy rendesen szebb 
és mutatósabb," minit az igazi rendjelek. Persze, gyabrlan 
hamist is, mint iapa a nő, aki hordja. 

Az ékszert, a női rendjelt, rendesen az olyan korú 
férfiak adják a nőknek, akiknek már szükségük van 
arra , liogy személyi varázsukat értéktárgyak ajándé-
kozásával toldják meg. De egyben ez az életkor imár 
az is, amikor a férfi maga is fut a rendjelek, a címek 
és rangok után. A címek és a rangok nem egyebek, 
mint olyan rendjelek, melyeket mindenki, elsősorban 
a pincérek, minden megszólítás alkalmából újból ado-
mányoznak. Az ékszer, akárcsak a női toalett, a női 
szépség fontos kiegészítője, esetleg tökéletlen helyette-
sítője, de legyen ez vagy az, az is szükséges, hogy a 
nő arcjellegének, testi-lelki lényének megfeleljen. Van-
nak nők, akiknek szépségéhez inkább a briliáns, « 
vannak, akikéhez inkább az igazgyöngy illik. De 
mind a két nőfajta elfogadja mind a kettőt. 

III. A bunda 
A prém, magyarul szőrme — lám, ennek már van 

magyar neve — az az öltözködési anyag, mely leg-
állatibb hatású mindannyi közt. A bőr csak nagyon 
hományosan emlékeztet arra, hogy egykor egy eleven 
lény lalkatrésze volt, s ki gondol egy csillogó selyem-
szövet láttára, a szürke selyemhernyóra? A szőrme, 
pláne a szőrme-bunda elleniben felidézi képzeletünk-



ben azt a bozontos bestiát, azt a rókát, azt a nyestet, 
azt a vadmacskát, azt a vidrát, azt a párducot, mely-
nek szőrzete volt egykor. Sőt egy nyúlprémbunda 
arra is képes, hogy elénk idézze azt a nyestet, ame-
lyen pedig sohse feszített. Valami bozótszerű, dzsungel-
jellegü van a bundában. S azoki a kisebb szőrme-
darabok, melyeket különösem ma a női ruhán, a selyme-
ken, a posztókon alkalmaznak, úgy hatnak, mint apró 
kis bozótok, elvadult parkok a művelt, civilizált t á j 
(közepette;. Egyetlen öltözködési /anyag sem ébreszt 
olyan meleg képzeteket, indít meg olyan mohó, olykor 
vad merengéseket, mint a prém. Ha az ékszer, külö-
nösen a mértani síkokkal határolt, a fényt ezerféle 
tűzben meg-megitörő briliáns a szerelem szellemi su-
gárzását, az ábrándozó lélek finom, rejtelmes gondo-
latait j u t t a t j a eszünkbe, a prém az ösztön vad örö-
meinek felidézője. 

IV. Az autó 
A negyedik lépcső; ez már nagy magasságot je-

lent, Az a nő, akinek autója van, már sotkra vitte. 
Az autó különben már neimi speciális női kincs, mint 
az előbbiek, egy autó birtoka már egész általánosság-
ban a magasrajutottság jele. Aki autón érkezik meg 
valahova — természetesen nem taxin —, az már álta-
lában is beérkezett. Igaz, ebből a beérkezettségből is 
le lehet csúszni, aminthogy általában a női mennyor-
szágba vezető lépcsőkön is úgy le lehiet gurulni, hogy 
a hölgy autó, bunda, ékszer, toalett nélkül egy szál 
ruhában jut a lépcső aljára. De mindegy, amíg meg-
van az autó, addig magas lépcsőfokot jelent a birtoka. 
Egy latin bölcs azt mondta: »Mindenemet magammal 
hordozom« s ezzel a szegénységét akarta jelezni. A 
toalett, az ékszer, a bunda, amit a nő szintén mind 
magán hordhat, bár így együtt igen jelentős vagyont 
képviselhet, mégis alsóbbrendű kincsek azokhoz a ja-
vakhoz képest, melyeket nem hordanak, hapem. ame-
lyek a tulajdonost viszik, magukba foglalják, hordják: 
az autóhoz, ai villához, a földbirtokhoz viszonyítva. 
Az autóval kezdődik ez a magasabbrendű sorozat. 
Minden nőnek kívánom, hogy legyen autója, de azzal 
a kikötéssel, hogy ne maga, vezessen. 

V, A villa 
A villának nem is kell éppen egy önálló ingatlan-

nak lennie, lehet egy szépen berendezett többszobás 
lakás is. Ez is már egy igen magasan fekvő foka a 
női mennyországba vezető lépcsőnek. Ez már komoly 
életeredimény, és egyben egy igen előkelő, arisztokra-
tikus fényűzési forma is. Az emberek társadalmi rang-
juk és műveltségi színvonaluk szerint másban és más-
ban fejtenek ki luxust, már amennyiben erre egyálta-
lában fu t j a nekik, A proletár a táplálkozásban, a pol-
gár az öltözködésben, az arisztokrata — ami nem min-
dig a születési arisztokrata — a lakásban. Persze, 
azért legbölcsebb, ha az ember az összes életörömöket 
kiegyensúlyozott összhangban élvezi, amihez minden-
esetre elsősorban az szükséges, hogy ezek mind hozzá-
férhetőkké váljanak számára. S az is bizonyos, hogy 
a boldogsághoz azért nem okvetlenül szükséges egy 
villa. Az a lépcső, aminek fpkait i t t megjelöltem, 
valóban út lehet a mennyországba. De csak akkor, 
ha nemcsak egy nő, de egy szív is emelkedik r a j t a a 
magasba. Sőt ez ékszerek, bunda és autó nélkül is 
megtalálja a mennyországot egy egyszoba-hallos lakás-
ban is, ha ennek berendezési cikkei közt ott van egy 
másik szív is. 
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Boris Karioff és Charlotte Hönry, a »Mefisztó az Operában« egyik jelenetében 
(Fotó 20th Century-Fox) 

Mem ßiüaÄ a Jíwdatftói 
(Hollywood, 1937 február) 

— Nem iféliiink a (farkastól — énejkelte 
nemrégen a vásznon a három kis malac. 

A kis hollywoodi görlök ezt a dalt így 
éneklik: »Nem félünk a Karlofftól.« 

Boris Karloff a világ legrettenetesebb 
embere: filmen. Az életben azonban 
nincs szelídebb és kedvesebb teremtés, 
mint ei a kétméteres, sötétszemü emiber. 
A napokban Movietone City pálmákkal 
szegélyezett utcáin sétált Wai-ner Oland-
del. »Az istenért« — kiáltott föl Karloíf 
hirtelen — »állj meg!« 

Egy apró, színes kaliforniai bogárka 
futott el Mister Oland lábai előtt és 
ennek az életét féltette Karloff. Minden 
filmjében legalább három csinos nőt sze-
letel föl, kettőt megfojt és egyet mág-
lyáin éget el. 

— Ezek a gyilkosságok mulattatnak, 
— mesélte most nekem »Mefisztó az Ope-
rában« című filmje felvételei alatt — 
de este, mire hazamegyek, mégis szaba-
dulni igyekszem az emléküktől. Egy kis 

ohioi moziban történt, ahol personal 
eppearance körúton voltam, hogy a 
Frankenstein egyik gyilkosságai alatt va-
laki felkiáltott: »De nem öli meg iga-
zán!« Megnyugtattam a nézőt: még egy 
legyet sem öltem életemben. 

A kezdő színészek és főleg a Iktezdő szí-
nésznők vailóságos patrónusuikat látják 
Boris Karloffban. Mindenkin segít, aki 
hozzáfordul. Legutóbb két. igen csinos, 
szőke tesitvér fordult hozzá, pártfogásért. 
Karloff kész&éggel állt rendelkezésre. Az 
egyiket leszúrta, a másikat viaszba ön-
tötte következő filmjében. 

»Mefis'zto m Operában« című filmjé-
ben szintén borzasztó dolgokat csinál, 
Ebben a. szerepben igazán mefisztói; de 
végül isi pórul jár, mert Charlie Ohan-el, 
a kínai detékt íwel kerül szembe, 

— Végül is les» egy filmem, — mondj" 
most nevetve Karloff — amelyben Boris 
Karloffot, a vászon rémét végérvényesen 
megölik. Attól kezdve azután csak ártat-
lan szerepeket fogok! játszani. 

HERVEY HILTON 



Molynaux ko l l ekc ió j ának legszenzációsabb estélyi r u h á j a , f ehér nehéz sza tén krinolii i 
(Foto Kol lár ) 



Páris, 1937. március. 

Miután, a divatnak sok apró; furcsa, 
ú j ötletéről beszámoltunk, áttérhetünk a 
reális, komoly divatproblémákra. Meg 
kell vigasztalni a divat szélsőségeitől 
tartózkodó hölgyeket, hogy as idei tava-
szi és nyári divat nem csupiaí furcsaság-
ból!, mosolyt keltő vagy hajmeresztő 
ötletekből áll. Vannak klasszikus, finom 
angol kosztümök is, továbbá kabátok, 
olyanok, amelyek nemcsak egy szezónra 
szólnak, hanem éveken át viselhetők, 

anélkül, hogy vétkeznénk a divat ellen. 
Creed, O'Rossen és Paquin kollekciója 

igazi öröm azoknak, akik angolos hol-
mit szeretnek viselni. Derékban sveiíolt, 
de klasszilkíoa egyszerűségű, kicsit széles 
vállú tailleuröket mutatnak, revenrel, 
egy vagy két gombbal, esetleg kétsoros 
gombolással. A legszebb párisi angol 
kosztüm Creed »Footing«-ja megjelent 
a Szánházi Élet multheti számában^ Ezt 
a kosztümöt az egész világra megvették. 
Szürke, sárga-barna kockás pied de ptoule 
szövetből készrült, mint a legtöbb sport-

kosztüm. Paquin, akárcsak 
Creed sok sok ilyen koc-
kás, vagy diagonál csíko-
zású szövet kosztümöt 
mutat. A blúzok színesek, 
rendszerint egész maga-
sak. Selyemből, nyakken-
dőselyemből, nyersse-
lyemből, emprimé'ből, pi-
kéből és batisztból készül-
nek. A békeévekben lát-
hattunk csak annyi szegő-
zött, kis plisszírozott csip-
kefodrokkal díszített ba-
tiszt blúzt a párisi kollek-
ciókban, mint az idén. Ta-
lán csak a piké blúz és 
mellény versenyez velük, 
amelyből szintén rengeteg 
van. 

A kockás anyagok mel-
lett természetesen nem 
hiányoznak a fekete és a 

j i m . - m « ^ - -.-'K-utw sötétkék Szövet koszM-
mök sem. A legszebb, a 
legelegánsabb tavaszi vi-
selet a fekete szövet kosz-
tűm. Schiaparelli mutat ja 

J p g a legérdekesebb knodelle-
Z" ket belőle, rövid kabáttal, 

amelyet xüisszírozott gros 
grain rever díszít. *vagy 
barokkos motivumú bőr, 
illetve lakk aplikáció a 
reyer és a zsebek körül, 
örömünkre ismét sok 
szürke flianell kosztümöt 

L j s * t mutattak Párisban. Vagy 
^ a szoknya, vagy a kabát 

S egészen halványfehér csí-
X rj kozású flanell. Nagyon ér-

dekesek Schiaparellinél a 
merész színösszeáállítású 
sportkosztümök. Más szí-
nű a kabát, más színű a 
szoknya és más színű a 

Rákvörös bolyhos szövet ta-
•{ vaszl kabát, Rochas kollekció-

jából 
(Foto Kollár. Paris) 



A párizsi Állatkertben fényképezte Kollár Hochas ós Heim mannekanjeit. &. Hochas modell 
Jevendulakék szövet angol kabát, a Heim modela beige szövetkosztum ezfcstróka gallérral 

blúz, — az ensemblé mégis rendkívül 
harmonikus és elegáns. A legfiatalo-
sabb és legkedvesebb angol kosztümöket 
Rochas mutatja. Majdnem minden kosz-
tümnek rövid" az uj ja és olyan szük a 
szoknyája, hogy még a sliceelés ellené-
re is bajos elképzelni egy erőteljesebb 
mozdulatot. Általában a kosztümszok-

nyák ferde szabásúak, de nagyon ke-
véssé glokniaak. Van egyenes, hátul 
szembe ráncos és hólos, van berakott 
szoknya is. Ugyancsak láttunk plisszí-
rozott, guvrírozott szoknyákat, de in-
kább selyemből, mint szövetből. Általá-
ban a divatban olyan rendkívül nagy a 
változatosság, hogy nincs az az ízlés, 



Sárga grosgrain sapka, sötétkék és sárga toll'dísszel 
(Patou modell) 

ami ne lenne kielégíthető, anélkül, hogy 
ez a divat rovására történnék. Aki nem 
szeret angol kosztümöt viselni, hanem 
az úgynevezett francia kosztüm híve, 
reyer nélkül, fantasie szabással, ebből 
éppen annyit találhat Párisban, mint az 
angol kosztümből. Aki szereti a hátul 
bő, nyitott, csípőig érő kabátot, vagy a 
háromnegyedes kabátot, abból is van 
választék Párisban. A háromnegyedes 
kabátokat ugyan inkább csak sporthoz 
viselik, de csípőig érő, nyitott kabát 
rengeteg van, főleg emprimóből. 
Molyneux kollekciójában nagyon sok 

háromrészes ruhát láthatunk, szűk szok-
nyájú, rövid kabátos angol kosztümöt 
és hozzá háromnegyedes nyitott szövet 
kabátot. 

Ami a kabátokat illeti, a legtöbb mo-
dell sveifolt, de azért csak mérsékelten 
gloknis. Egy vagy bét gombbal, esetleg 
gomb nélkül övvel záródik úgy a sport-, 
mint a délutáni köpeny. De nem kell 
azt hinni, hogy a kabátdivatban nincs 
ugyanolyan változatosság, mint a kosz-

tümökben. Aki nem szereti a sveifolt 
kabátot, viselhet bátran bő nyitott, 
egyenes köpenyt, amilyent Molyneux 
mutat, vagy már a válltól bő gloknis 
kabátot, amilyent Alix, vagy Piguet 
kollekciójában láthatunk. Gyönyörűek 
Paquin drapp, beige, szürkés színű és 
sötétkék szövetkabátjai. Ezek legtöbb-
ször szőrmedísszel készültek. Nagy ró-
kagallér, kékrókából, vagy egészen vi-
lágos színű grönlandi rókából, szürke 
polár rókából, vagy luxból. Ahány gal-
lér, annyiféle szabás, de természetesen 
elől egyik sem zárt és nyaknál mind 
egészen elálló. Rendkívül hízeleg az 
arcnak. 

Szóval, ami a változatosságot illeti, 
abban nincs hiány, az idei divat ötlet-
gazdagságában, mintha a tervezők tu-
datosan támogatni akarnák azokat a 
hölgyeket, akiknek bizony nem te-
lik minden évben ú j ruhára ós a ta-
vaszi szezón elején sok fejtöréssel és 
ügyességgel akarnak ideit és divatosat 
varázsolni a tavalyi modellből. 





Fekete szövetkabát sárga gallérral, háromszínű 
bőrgomblyukkal, MÜLLEH OTTl (IV., Párlsl-

utca 4) március 11—12-én bemutatásra korülő 
kollekciójából 

(Foto An c el ol 

D I V A T h a z s o l ä k 
Külsőségekben elegánsabb estélyt el-

képzelni sem lehet, mint amilyen az 
Operabarátok díszelőadása volt, melyre 
nemcsak az Operabarátok társasága, 
hanem a magyar arisztokrácia színe-
java is kivonult. A ragyogó toalettekbe 
öltözött dámákat kápráztatóan szép ék-
szerek díszítették. A dámák közül talán 
a legelegánsabb a szerző felesége, Esz-
terházy Ferenc grôÇué volt. Fekete bár-
sony toalettet viselt, földig érő szárnyú, 
nagy, bársonyujjakkal, a ruiha vállán 
fehér orchideákkal. Dekoltázsát borsó-
uagyságú igazgyöngysor díszítette. Mel-
lette eton-frakktba öltözött kisfia foglalt 
helyet a páholyban. Üj toafliett természe-
tesen még nem igen volt az ünnepi 
dísizlbe öltözött nézőtéren, amely azon-
ban ennek dacára vetekedhetett elegiam-
ciában a párizsi nagyopera megnyitó já-
uak külsőségeivel. A rengeteg hermelin, 
az ezüstróka kepék és kabátok, gyö-
nyörű lamé- és muszlinruhák, a leg-
szebb divatrevű képét nyújtották. Báró 
Prónay Györgynét türkiszkék toalettjé-
ben mindenki megbámulta. Prónayék 
páholyában foglalt helyet gróf Rubidó 
Zichy Ivánné elegáns fekete toalettben, 
amelyet kék muszlinsâï díszített. Fia-
talságukkal, szépségükkel, elegáns pasz-
tellszínű világoskék iés Tózsaszín toalett-
jeikkel feltűnést keltettek a Tarányi 
nővének, Balázs Béláék páholyában. 
Nagyon hatásos és szép volt Gyenge 
Anna apró perzsa mintájú aranybrokát 
toalettje, Frigyessy Józsefné ezüstbro-
kát ruhája, Münnich Aladárné zöld 
matt selyemtoalettje, báró Inkey Lajos-
né ezüsttel átszőtt brokátruhája, gróf 
Zichy Géza Lipótné sötétkék ruhája vi-
lágoskék muszlinsállal, gróf Károlyi 
Józsefné felkiete toalettje, piros tüllsál-
lal, Máday Sándorné rózsaszínű muszHim-
ruhája, Klein Istvánné kélto ezüsttel át-
szőtt brokátruhája, Kaszab Aladámé 
ezüstös lila brokátruhája, Kammer Hugó-
né lila toalettje és csincsilla belépője, 
Wilhelm Károlyné érdékes ú j muszlin 
imprimé Je. 

• 

A párisi tavaszi és nyári kollekcióba 
a kis színes kosztümök mellett minde-
nütt mutatnak egy-két rövid bundát is. 
A legtöbb sportkabát ocelot, csipöig érő, 
egészen egyeyies, egy vagy két sor gom-
bolású. Rendszerint élénkszinü szövettel 
van bélelve, olyannal, amilyen a ruha, 
amihez viseli/t. Egyik modell oldalt há-
rom ujjnyi széles színes szövetpánttal 
van díszítve és szövetből van a kabát 
pallérja és manzsettája is. Az ocelot 
mellett leginkább nutriát látni, rövid, 
csípőig érő, bőujjú kis kabátokat. Fa-
quin gyönyörű, hosszú nutria kabátot 
mutat, hátul taillai, amelyhez bő hát-
rész van dolgozva. A ruha hosszúságig 
érő bő kabátot keskeny aranyöv díszíti. 
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Tündérlaki 
divat revü 

U Kiss Manyi zöld szövet 
kosztümben, narancssárga se-

lyemblúzzal 
2, Szaplonozay fiva, barna 

szoknyás és drappbarna csí-
kos angol kosztümben 

3. Sennyel Vera zöldsefyem, 
rózsaszín árnyalatú világok-

kal apiikált fogadó ruhája 
*. Turai Ida fehér madelrás 
ruhában, rózsaszín, kók és sár-
ga pasztel színű bársony sza-
laggal a derekán. A panama-
kalapot azonos színű szalagfo-

nat diszfti 
S. Sennyel Vera fekete alapú 
smprlmé gzaten ruhája, fekete 
szóvet kabáttal és ezüstrókák-
kal. A ruhán narancssárga öv 

1 és sál 
(Angelo fotók) 



(sodafűző 

T A V A S Z I RUHAHOZ 
GYOMORSZORÍTÓS 

m a Z O f l M E L L T A R T Ó 

STUDIO 

(Folytatás a 74-lk oldalról) 

Természetesen hermelint és aerzet a 
tavaszi és nyári kollekciókban is sókat 
mutatnak. Földigérő, derékban sveifolt 
uerz redingotot csodálhatniuk meg Pa-
quin kollekciójában. A kabát kétszázJiat-
vanezer frankba kerül, de természete-
sen kapható szebb minőségben, drágáb-
ban is. Hertmeliniből szintén földigérő 
kabátokat, csípőig érő képekéit, nagy 
botoáigiérő palástókiat mutaitnak. 

A kep rendkívül divatos. Majdnem 
minden párizsi divatkreátor készített 
néhány kepet, rókából és lapos szőrmé-
ből. Utcai ruhához nyári hermelint, 
breitschwanz kepeket mutatnak. Ele-
gáns Idélutáni és estélyi toaletthez ráka 
kepeket, ezüst-, kék-, polár- és fehér 
rókából. Érdekes, hogy a kepék újra 
rövidek. Alig derékig érnek. Paquinnál 
a hermelin- és a breitschuxmz-\kepek 
majdnem mind széles, szögletes vállúak. 

Fehér rókábóíl nemcsak kepet, de föl-
diigérő, hosszú kabátot is láthatunk 
Paquin kollekciójában. A kabát derék-
ban sveifolt, a fehér rókabőrök ezüst 
loméra vannak dolgozva. Ezüst gyöngy 
esttélyi kosztűm felett viseli ezt ia kepet 
Paquin manneöcenje. 

Sporthoz, újdonság az idei divatban 
a sikló- és a ktgyóbőr-ikabát. A csípőig-
érő egyenes, elől végiggombolt kabátok, 
a kígyóbőr hosszábem futó, keskeny 
csíkjaiban vannak összeállítva. Szürke, 
drap, drapas szürke színékben láthatjuk 
őket trikó- és szövetruháikhoz Paquin 
kollekciójában. 

A párizsi divat még sohasem kedvezett any-
nylra a kosztümékszereknek, minit az idén. 
Minden elegáns asszony, délutáni és estélyi 
toalettjéhez gyöngyöt visel. De nem szerényen 
egy vagy két sort, hanem négy-ötsoros igaz-
gyöngy utánzatokat, vagy tenyésztett gyöngyö-
ket, amelyeknek a csatjai a valódi ékszer il-
lúzióját keltik. Ez a gyöngydivat független az 
új kollekcióktól. Ezt minden jól öltözködő asz-
szony viseli. Az új kollekciók Iégnagyobb szen-
zációja a színes, tarka gyöngy. Mainbocher 
érdekes délutáni é s vacsorázó ruhákat mutat, 
amelyeket a nyak körül vastag fonathoz ha-
sonlóan díszít korálszinü, zöld és sárga gyöngy-
copf. Ugyanilyen gyöngy díszíti a kis estélyi 
kalapot is. Az aranyékszer rendkívül divatos. 
Egész Párizs tele van aranykarkötökkel, fo-
nott arany nyakláncokkal. Maggy Rouff man-
nekenjel az indokinai stílusú estélyi ruhákhoz 
érdekes kovácsolt aranykarkôtôt és aranyláncon 

, függő négyszögletes aranypiakot viselnek. 
VARKONY! Szenzációs újdonságok vannak órákban, bros-

sokban, kllpszekben. A párizsi haute couture-
nek minden ékszer újdonsága pár napon belül 
megérkezik Arkanzas Váci-utca 20. szám alatti 
boltjába. 

mosható Lastex fonalból 
A HÉVRE JÓL VIGYÁZZOH! 

Mindem nő tud j a már , hogy a liegjo-bbtami sza-
bott r u h a i s c«ak úgy hat tökéletesen, b a 
Ama«on .melltartó és F lappe r ©sodafűző van a 
ruhlat alatt . Jól kell vigyáz®! a vAsá.rMsmiá3, 
hogy a mel l tar tón az Amazon, a fűzőn pedig 
a F lapper véd jegy feltétliemül r a j t a legyen, 
meint erősem utánozzák e c ikkeket . 



Sfoti W W i olimflkvdt 
HHÈBËÛ 

Az idei párisi divat vonalvezetésére 
és anyagára döntő hatással volt az an-
gol koronázás. Hisz a koronázáson és a 
koronázással kapcsolatos ünnepségeken 
résztvevő hölgyek toalettjei kivétel nél-
kül a nagy párisi szalonokban készül-
nek. Ennek megfelelően a sajtóbemuta-
tón az angolok szokatlan számban jelen-
tek meg. 

Legérdekesebb volt. tán P at ou bemu-
tatója, aki három csodálatos szint ho-
zott ki, a Ro à e de Franc e-ot — ó-
rózsaszin, — az Ombre B le u-t — 
kék árnyéh — és a Bleu R o ma nc e-t 
— kék ábránd. Estélyi ruhái felejthetet-
lenek. Strandpizsamái a világ minden 
fürdőhelyén dominálni fognak. Moly-
neux minden darabja új és érdekes. 
Francevramant a fiatal gárda legtehet-
ségesebb tagja, az angol koronázási 
nagy ruhákat és estélyi ruhákat mu-
tatta be. Ezek hosszúak, igen decensek 
— hisz az angol udvarról van szó — 
anyaguk a selyem és a nehéz brokát. 
Sok csipke, színes gyöngy és nagy vi-
rágmotívumok alkotják a diszt. Creed, a 
pái'isiak kedvelt angol szabója, régi tra-
díciójához híven, a finom tónusú, le-
tompított vonalú kosztümjeit mutatta 
be. Nálunk is tradicionális, hogy a ta-
ifttszi szezón legkedveltebb ruhadarabja 

a kosztüm. A kosztűmszáveteket kizáró-
lag Angliából hoztuk be. Ezek az anya-
gok merőben újak, sok változatosságot 
nyújtanak úgy a látásnak, mint a ta-
pintásnak. Az angorát, az albenát sike-
rült új módszer szerint a gyapjúfonál-
lal úgy összesodorni, hogy az eddig 
nem ismert fényt és az érintésben még 
soha nem tapasztalt finomságot és si-
maságot adnak. Viszont más fonalak 
hasonlóképpen új, de más rendszerű csa-
varás következtében a szpvetnek bizo-
nyos érdességet kölcsönöznek, Knelyhez 
azonban olyan hajlékonyság és olyan 
ruganyosság is járul, amit eddig csak 
a jerseyúél tapasztalhattunk. A Sely-
mekről szólva, talán felesleges említeni, 
hogy tavasszal dominálnak az impri-
mék, a crêpek és a shantoung. A nyári 
szezónra nagy meglepetést tartok vász-
nakban, melyeik könnyüségben, üdeség-
ben, fényben, színben és főleg gyűrhe-
'tetlenségben túl fognak tenni minden 
eddigieknél. 

Mindent összevéve, a tavaszi divatnak 
nagy sikert jósolok, mert benne rendkí-
vül szerencsésen egyesültek a technika 
vívmányai és az ízlés ötletei. És ez az, 
ami a mindig szép pesti hölgyeknek 
kell. 

Dr. ß. .T, A beküldött mode'Jl egy ruha 
egy kabát . A ruhá t nem látni, a kabát pedig 
egészen tLnœtân Játhaitó n képen, felül gal lér 
nélkül islusiszban megkötött övvel és két ezüst-
róka »sebbel. Ez a k a b á t tényleg nagyon szép 
tenne, de csak feketében, ezüstróka vagy 
feketerófca zsebekkel. Í gy pedig elég d rága 
•modell 'Jen Tie, mer t d a r á t o k ban a rókát 
merni k a p j a . Különben la, ehhez a két 
zsebhea egy egész iróka kell . Ha a ka-
bátot megicisiaáltatja, úgy legszebb lenne a lá ja 
fekete-fehér vagy fehér- fekete mintás impri-
mé ruli a és igy nagyon elegáns nyári délutáni 
ensembléje fenne. Sajnos, to kép olyan homá-
lyos, hogy szabást egyál ta lában nem látni és 
így Jg/en jó saabónö legyen az, aki azt a 
kabátot «kár .szövetből akáir nehéz selyemből 
m e g tudja csinálni. — Kérdések. A zakóhoz 
soimmiesetre *e viseljen lakkcipőt , hanem csak 
a rendes börcipöjét. A kesztyű staarvasbör Je-
gyen, nyakkendő pedig .szürkésfekete vagy fe-
kete-.st Unite. Magáinak fehér-fekete mintás impri-
méruliiájt csinálta«, 90111, lio-WA feke te sxöveit-
kabát ta l , inert igy a kabátot is, a ruhá t is 

ön vjaelhedi éi$ egész n y á r r a r a n elegáns 
pttje. A cipő feiketn antilop legyen, la re-

a kesztyű szintén. Szalma vagy filc-
csináltaisson, kis fátyollal . — Gellért, 
(közepén még hűvös. vari. tehát fettét-

alami szövetkomplét kellene viselnie, 
"tesen selyemruha is jó, ha van hozzá 
-ete szövetkabát ja . De ebben m eset-

ajánlom a f r akkos fazont, mer t az 
m divatos. Sokkall ü.ziebb lenne valami 

fekete selyemruha a k ivágás körül 
ü vagy fehér gal lérral esetleg muszlin 

vagy fehér batiszt zsabóval. X,agyon divato-
s a k a cakkosszélü slingeléisluez hasonló gal lé-
rok és az ily ein cakozott. szélű gloknis z sa-
lt ók elől a ruha derekán . Akár rózsaszínből, 
akár fehérből biztosan jól á l lna. Hia nem a k a r 
selyemruhát csináltatni nagyon a jánlom a, szö-
vetruhát, ugyani lyen gal lér ra l , mert ehhez ta-
vasszal csipöig érő kis kabátot csináltat és 
megvan] a kosz tümje is. — Elégedett előfizető. 
A feíkete kabá t r a szükség van, nemcsafc át-
menetileg, hanem egész nyáron is, este em-
prirnéruhákhoz. A legtöbb kabát , a k á r feke te , 
akár angolos, elől vagy oldalt egy-két gomb-
bal Bàmil vagy esetleg gombnélkűU és öve 
van. Nagyon divatosak az elöl s ima és hátul 
kissé 8veifolt glo-kuis kabá tok he rmfazónos . 
gros grain selyemmel bevont, rev err el. De sak 
nyitott, bőnátú. egyenes kabá t ie van. , ha 
"ye t jobban szeret, szövetből is, nehéz selyem-
ből is muta t j ák őket. Ugyancsak sok a gallér-
nélküli, elöl nyitott sluszban övvel összefogott 
kabát is, ami látni engedi a ruha egész ele-
jét. É n fekete redingotot a jánlok, selyem re-
verrel, ez Cgészen újszerű éis délután és este 
is viselhető. A következő számban ma jd köz-
lök egy i lyen fényképet . A se lyemruhákra te-
gyen kis fehér vagy rózsaszín ga l lér t éis diva-
tosak 'leszínek. A szürke flanellkosiztümöt ok-
vetlenül csináltassa meg. A könnyű szövet-
ruhához nagyon csinos lenne egy sá rga , va j -
színű, vagy újvörös. esetleg méregzöld, csipöig 
érő vagy háromnegyedes bőhátú kabá t . — 
Esküvő. Május ra miég nem merek ímpr imé-
kosztűmöt ájánllani. Pedig nagyon (szép lenne 
egy érdekes, ú jszerű mintájú irapriméruhia. és 
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hozzá csípőig érő, nyitott Imptlmékabát), taít-
bélésisel. Akár fekete-fehér , a k á r fekete-vörös 
vagy fekete-isárga mintás anyago t válását, 
mindegyik Aivafo» és szép. Ügy gondolom, 
csináltasson egy fiz ép Impriméruhát , röviid 
uj jal . elöl zsabós derékkal , vagy esetleg «ima 
derékka l és a tszoknyÄba beállított plisszéré-
s i ekke l . Ehhez emprimékabátot vngy rövid 
bolerót, csipölg érőt (ez nem is jelentene túl-
ságos anyag-többletet) és eny lio'iszú fekete 
szövetkabátot. A szövetkabátra mindem körül-
mények között szüksége les®, mer t a nyárt 
ruhákhoz este csak ez,t viselheti. í g y ast imr 
pr iméruhában, szövetkabáttal . k i s f á t y a k » fe-
ke te [kalapban, fekete antiopcipöben, nagyon 
divatos lesz. A kékrókát szürke kosztümhöz 
vagy a zöld ruhához viselheti . Feltét len vigye 
magáva l & hosszú tmpriméruhát , I» sötétkék 
angolos se lyemruhát és a pasztellkék ruhájá t 
ís. De lehet, hogy májusban már nagyon me-
leg lesz, azért n e m ár tana az angolos itnpiii.-
méruhia sem. A vászonholmit nem ajánlom, 
m'ert az utazásnál nem prakt ikus , gyürödlfc 
6a gyorsan pisuskoltidik. — Tanácstalan. Te-
kintve, hogy két szobája lesz, «.emnüesetre s e 
rendezzen be *e hálót, s e ebédlőt. Mind a kettő 
tökéletes lakószoba legyen, egyik női, a máisik 
férfiszoba. A férf lssoha lehet sötétszinü diófa, 
r ekamié val, k ö ny vszefcrén n y el és (kombinált 
nagyobb szekrénnyel , amelynek egyik felében 
a 1ÓJTÓ- más ikban fekvöruhák vannajk. Kö-
zépen pedig poháirszekré.ny legyen. Természe-
tesen k i s kerek asztal , fotőj és székek is van-
nak ebben a szobában. A női szoba nagyon 
csinos lenne virágos borsózöld lakkozott bú-
torral, virágos vászon, vagy kretonhuzat tal , 
salntén kombinált szekrénnyel, kis könyves-
polccal, divánnyal , fotőjökkel, k is iróasztal-
ezerü szekreterrel . A függönyök is olyan vi-
rágos kartonból tegyenek, mint a bútorhnza-t. 
Ami a toalet t jei t Illeti, ez ne okozzon solle 
gondot. Csináltasson egy-két kockás vagy 
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angol kosztümöt, egy sötétkék, vagy fekete 
szövetruhát, kis boleróval délelőttre vagy dél-
utánira és hos-szú kabát tal estére. K a a hosz-
szú kabáthoz még egy világos, mintád selyem-
ruhát is csináltat , úgy nyár ra is e legáns toa-
let t je van. — Tanárnő. Ha a szövet elég, úgy 
a »«Id mhán ti agyon szép lenne egy bélelet-
len nyitott kabát , a ruha hosszúságában. IIa 
nem elég. úgy csípőig érő, bükátú. elől nyi-
tott kabá to t csináltasson. Ezt sem kell bé-
lelni. Barna olrpő, zöldszalago^ barna angol 
f i lckalap rtílgyoh cwinos lenne házzá. Inkább 
bőr-, mint antilopcipöt vegyen, m prakt iku-
sabb. 'Középszürke f lanellkosztümöt csináltiais-
son, vagy ha a f lanel 16 .nem szereti , valami 
széí> szürkéskék mintás szövetet. H a évek ig 
ki akarja, használni , válasszon csafc szürkét , 
az biztosan nem megy ki divatból. Inkább 
kék . mint fekete accessoirokat viseljen hozzá, 
az sokkal e legánsabb. Nem feltétlenül szük-
s é g e s a iróka, mert h a szépet nemi tud vernnd, 
sóikkal elegánsabb, ha egy gyapjú- és egy 
imprümé selyemsála t vetsz és azt felvál tva 
viseli «, kosztümhöz, — Tanácstalan hnszon-
kétéves. Legc&inosabb volna sötétkék egyenes-
angolos ruha, rózsaszínű »elyem gallérral , sö-
té tkék övvé1, amelyet e M a «ltisszban r ó z a -
ezinü miasnivnl köt össze. A ruhához a száját 
anyagából , akár szövetből, a k á r -selyemből, 
béleTetlen, hos szú, elöl nyitott kabátot csinál-
tasson. Sötétkék angol f i lckalap. rózsaszínű 
angol masnival és sötétkék sevróeipö lenne 
elegáns az ensembléhez. — Nagy Margit. A 
nyári esküvőhöz legszebb lenne valami nehéz 
fehé r romain ruha. a lul bővülő visszahajtott 
manzsiettájú u j jakka l , visszahajtott gallérú 
nyakka l , viráirövvel. A fátyolt mosit nagyon 
swk helyen csník derék ig muta t ják , úgyhogy 
a f e j egészen he van vonva virágszál és a 
fátyol szélén ls háromujjnyi v i rágbordür van. 
Miután nem vagyok időjós, nem tudom, hogy 
júliusiban milyen ruhákait hozzon Pestre* 

Az ÉK győztes tavaszi M M 
A párizsi demikolleikciók bemutatóiról 

hazatért pesti szaibónő-lkiülönítmény és a 
Riviéráról érkezett hölgyek az idei divat 
legkedvesebb meglepetésének kiáltották 
ki az úgynevezett »Chic Paris« garni-
túrát. A »Chic Paris« garnitúra a toa-
lett anyagával azonos szdnü kesztyűből 
és i'etikülböl áll, amely hallatlan mér-
tékben eineili a megjelenés hatását. 

Voltak természetesen sokan, akdk a 
helyszínén! szerezték be a »Chic Paris« 
garnitúrát, de a (többség már Párizs-
ban, a Riviérán 'tisztában volt veüe, 
hogy ez a stílusos készlet a budaipesti 
képviseletnél sokkal olcsóbban kapható 
lesz. Tényleg azi a helyzet, hogy a pesti 
Leading Ladyk, akik már a tavaszi di-
vatbemutatókkal! párhuzamosan elkészí-
tették tavaszi a-uháikait, máris megren-
delték a ruhához illő »C7«c Paris« gar-
nitúráit, a Löf fier Sámson Magyar Kesz-
tyü- és Kötöttszövöttáru-gyárban (Des-
sewffy-u. 11.) és példáinkat követni fog-
ják a többi pesti hölgyök is, mert 'h-i-
szx-n egy-egy garnitúra, melynél1 szebb, 
kedvesebb és olcsóbb ajándék nincs mM 
bármely sziínben mindössze 8 p e n j j H 
kerül, A Löf fier Sámson-gyár egyé> • 
bármikor szívesen fogadja, ha a höjúH 
kommissziózás közben helyszínen M 
tllk meg a gazdag és minden színbe® 
szülő kollekciót. AM esetleg vidékt® 
sizítteti el ttüháit és a mezőgazi® 
kiállításra! Budapestre utazó l u f l 
hozaanak magukkal » készlülő H 
nnyaigból mintát. 



A közönség receptjei 
TÜRÓSPOGACSA. 20 d e k a va j , 25 deka Eszt, 

20 deka pajszirozott tehéntúró, pici só. össze-
gyúrjuk., pogácsaszaggatóval k i szagga t juk . Te-
tejét késsel megvagda l juk , s köménymaggal 
meghint jük. Közepes tűznél süt jük. 

Aloxandrovics Annus, 
Klotild-utca 10/a. 

UBORKAS HŰS. Félki ló nagyon szép borjú-
vagy discmószeleteit jól k ive rünk , besózzuk s 
egy negyedórá ig álltai hagy juk . Ezalat t az Mő 
alatt egy nagyfe j vöröshagymát apróra vágva 
zsírba megdinsztelüilk, piros édespaprikát te-
sízüiiik bele és három darab lközépn:agy&ágú té-
lire eftett uborkát ka r iká ra .szelve, a hússzele-
tekkel együtt a vöröshagy má® zsírba tesszük. 
Sót nem teszünk rá. í gy dütszteljük útidig, míg 
a hús m e g nem puhul, levet esetleg csak. egy-
egy evőkanál la l adunk hozzá. Miko-r a hús 
puha. két és féldeci jó tejfelt öntünk rá, fel-
for ra l juk s atzonn.nl tá la juk rizzsel és pirított 
b u rgoti y asael e t e k kel. Uborka helyett lehet 
ugyianigy csinálni gombával is, esetleg gomba 
éis uborkával, vegyesen. 

Ö Z T . Czuppon Sóndorné 
(Kövágóörs.) 

MANDULACSÓK. Két to-jáí,fehérjéből) 'ke-
mény habot verünk , adunk toozzá 14 deka da-
ráilt mandulát vagy diót, 14 deka cukrot. 2 
szelet csokoládét ég 2 kaná l zsemlyelisztet, el-
kever jük , csókokat formálunk belőle, a köze-
pébe mindegyiknek mandu'lát teszünk, meg-
süt jük. 

Bleyer Margit 
(Debrecen) 

EGY HETI ÉTLAP 
SZOMBAT. Ebéd: Lenesepüré leveis kifli-

kockával . Tűzdelt bor júmáj . Burgonyapüré. 
Cékla. Diós- éis mAkospaitkók Vaosora: 
Crombiapaprikáa Jizzsel. Narancskróm. 

VASARNAP. E b é d : KarfioUeves. Meleg 
sajtos tojás. Kirántott bárány . Vegyes 
f rancia köret. Burgonyasalá ta . Tejszínes 
habostekercs. Gyümölessaláta. Vaosora: 
Hideg ftistölfckaraj. ecetes torom. Sajt . — 
Alma. 

HÉTFŐ. Ebéd: Konzerv zöldborsó leves. 
Oőtész tás sajtos, papr ikás hús. Kikevert 
epeirlkrém. Vacsora: Gombai tojással . Idei 
sa lá ta . Körözött, sa j t , r e tek , na rames. 

KEDD. Ebéd: Hamis gulyásleves. Kömé-
nyes disznósült. Sárgabor,sópüré. Túrós 
gombóc. Vacsora: Szardellás kemény tojás. 
Burganyalángo®. Párolt füge . 

SZERDA. Ebéd: Tejfeles bableves csipet-
kével. D.mrált húspogácsa. Paradiosomio.s 
burgonya. Vaníliás, k i f l i . Vacsora: Kirán-
tott sajtszeletek, alma. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Ráinitottleves. Vadas 
göngyölt felsál. Csőtészta. Baraokizes hab-
'elfujt . Vacsora: Meleg kocsonyahús . ece-
tes torma.. Baruáns'aláta. 

PÉNTEK. Ebéd: Te j fe les burgonyalwies. 
Buktatott tojás. Kirántot t zsemlyeszeletek. 
Paradicsommártás . Rizsfe l fu j t csokoládé-
öntettel. Vacsora: Ratoott 'burgmya. Páro l t 
aJrana. 



IRODALMI 
ÉLET 

SZERKESZTI : 

S Z U N Y Á I Z O L T Á N 

Apám otthon marad 
/flwdi* 

Irta: BIBÓ LAJOS 

Azon a délután elborult az ég. 
Anyám a varrógépnél ült. öcsémnek, 

Matyinak a matróizblúzára varr ta föl a 
gal lér t 

Bent egyhangú zúgással j á r t a gép, 
kint fagyos esöndességgel hulldogált 
a hó. 

Anyám később lekönyökölt a gépre és 
kitekintett az aiblakon. Sokáig, nagyon 
sokáig nézett -kifelé, akkor sóhajtott, 
könnyet törült -ki a széniéből, aztán halk 
mozdulattal fölemelkedett a helyéről. 

— Csavard föl a villanyt —• szólt oda 
hozzám. 

Böske, a nővérem ugrott helyettem. 
— Majd én. 
Anyám betfödte a igépet, kiment a 

konyhába. Nemsokára jött apám. Mint 
rendesen, most sem szólt, amikor belé-
pett. Homlokon csókolt bennünket, leült 
az asztalhoz, ott diobolni kezdett az uj-
jaival. 

IKésőbb fölnézett: 
— Anyátókí 
Matyi, az öcsém felelt: 
— Kiment a konyhába. Vacsorát főz. 
Aztán hallgattunk, mint mindig, a/mi-

vor apám is hallgatott. 
Kint leszállt a sötétség, bent különö-

sen zizegett a csönd. 
Anyám hozta A vacsorát. Apám ráné-

zett az ételre. Kelletlenül nyúlt a tálba, 
evett néhány falatot, akkor eltolta maga 
elől a tányérját . 

Anyám bátortalan hangon kérdezte: 
— Nem eszik többet? 
Apám színtelen ihangon felelt: 
— Nem. 
Keveset várt , akkor fölállt és megin-

dult. Anyám utánaszólt: 
— Lajos? 
Apám már a másik szobában volt. 

íegiford'ult, megvárta anyámat. 
— Mit aJkar? 
Anyám intett neki, halkabban beszéljen. 

Meghalljuk. 
— Hova megyt 
Apáin összeráncolta a homlokát: 
— Megyek. 
Anyáim föltekintett rá. Szelíd, mindig 

szomorú arcán fájdalmas fényesség 
suhant át. Ajka megivonaglott. 

— Ne menjen el. Csak egyetlenegy-
szer maradjon itthon. 

Apám szemében mintha sötét láng lob-
bant volna él. Megnézte anyámat, meg-
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nézte jól, aztán magiára rántotta a ka-
bát já t és bevágta maga után aa ajtót. 

Anyám ott maradt állva, a szoba kö-
zepén. Hosszan nézett apám után. Akkor 
lehajtotta a fejét, lassú léptekikel oda-
ment Matyihoz. 

— Alszol! 
Matyi födte kin tett rá : 
— INcrn. 
Anyám lefektetett engem is. Amikor 

lehajolt hozzám, hogy megcsókoljon, szí-
vemet egyszerre, eddig ismeretlen fáj-
dalmas forróság jár ta át . 

— Anyám —- öleltem át a nyakát. — 
Anyám, én most megmondom.. . Én 
úgy, de úgy szeretem m a g á t . . . 

Anyám magához szorított. 
— óh, Istenem! — gördült végig aiz 

arcán egy nagy, meleg könnycsepp. 
Másnap félrehívtam a nővéremet. 
— T e . . . — néztem a szemébe. — Tu-

Anyám a varrógépnél' ült.., 



dod-e, hogy «ipáim mért nem akar estén-
ként soha idehaza maradni? 

Böske kérdőleg tekintett ráim. 
— Azért, mert anyám mindig sír. 

. Nem .azért, hanem azért, mert 
anyáim mindig kolbászt, meg füstölt ol-
dalast ad neki vacsorára. 

Böske tagadólag rázta a fejét. 
— Nem azért. 
— Fogadjunk. 
— Mibe? 
— Fogadjnnk, hogy itthon marad, ha 

grizt pirítasz neki. 
Böskének fölcsillant a szeme, 
— Grízt? 
— Azt, gyere főzzünk néki mi vacso-

rát. De ügy, 'hogy anyám ne tudjon 
róla semmit. 

BÖske már futot t is. 
— Begyújtunk a cm osóko nyhtában. 
Rohantunk ki. Délre ragyogott a mo-

sókonyha. Böske takarított, én hordtam 
kifelé a lim-lomot. Alig vártuk, hogy 
anyám ehéd után lepihenjen. Megvár-
tuk. amíg elszunnyadt, akkor kioson-
tunk a konyhába. 

—1 Keresd meg a zsírt. 
— Te meg addig a grizt. 
Pillanat alat t feltúrtam 

a konyhaszekrényt. 
—I Fakanlál már van. 
—I Az nem, jé, azt a® 

ú ja t vedd ki. 
— I t t a griz is. 
—1 Gyorsan. 
©ősikének már tele volt a 

köténykéje. Izgatottan sür-
getett. 

— Csukd be a bödönt. 
Futni akart, megállítot-

t a m 
— Lábas is kell. 
— I t t van1 a kötőmben. 
—• Hagyma is? 
— Hagyma nem kell. 
—' Dehogyisnem. 
— Nem kell, ha 
Kiugrottam aa ajtón. Lé-

lekszakadva futot tunk. a 
mosókonyhába. Lihegtem 
az izgalomtól, 

— Akkor szaladok, hozok 
fát. 

Kint alkocayodott. A pad-
lás sétálóján a galambok 
tisztogatták a tollúkat. 
Szívem nagyot dobbant. 
Apám egyszer, amikor ga-
lambot ettünik, nevetett 
ebéd alatt, este pedig he-
gedült nekünk. 

— Oalaimlbot főzünk gríz-
zel! —- ujjongott föl ben-
nem a boldog gondolat. 

Reszkettem, amikor a 
létrát nékitámasztottam a 
padlás feljárójának. 

— Tubi! Tubi, tubicám! 
— próbáltam magamhoz 
édesgetni a galambokat. 

A téiglás beggyest kap-

tam el a saroklban. Zihálva futottam 
vissza a mosókonyhába. 

— GHaftamibot is hoztam! — ugro t ton be 
az ajtón. 

Böske tapsolt örömében, 
— J a j de jó! 
— Belesütjük a grízbe. 
— Ügy neon jó. Inkább megfőzzük. 
— Hogy? 
— Egészbe. 
Fölroihantam a konyhába a bárdért. 
— Most anlár kell hagyma is — jelen-

tette ki büszikén a nővérem. 
iHoztaan a hagyimát. Nyolc nagy fejet. 

Böske beleaprította a grízbe. 
Táncoltam a boldogságtól. 
— Meglátod, milyen jó leszi. 
Anyám hangjá t hallottuk. Bennünket 

keresett. 
— Böske, hol vagytok? 
Böslke visszakiáltott: 
— I t t . Nagymosást játszunk. 
— Gyertek azonnal föl. Hideg van. 

Megfáztok. 
Odasúgtam Böskének: 
— Fújd el a gyertyát. 
— Előbb fölterítünk. 
Keveset vártunk, akkor föltmentünk 

— Megnézem, mit csi-
nál ainyám, — mond-

ta suttogó han>-
gori Böske. — 

— Ne menjen « 1 . . , 



Te addig vigyél te abroszt, meg tányért. A gyertyához ugrottam. El íu j tam. 
—• Kést ne1? — Jön apám! 
" J>e azt is. Lábujjhegyen lopódkkodtunk föl. 
Megkerestem apámnaik a kését meg Anyám, amikor megpillantott benntin-

villáját, az abroszt a tányérral a hónom ket, odaszólt Böskének, 
alá csaptam és Ifutottam vissza a mosó- — Hozd be fiam, az abroszt, 
konyhába. Böske az arca elé emelte a kezét. A 

Nemsokára jött Böske is. kis u j j áva l intett ílekl. Anyám nem ér-
— Lehoztál mindent! tette. Odament hozzá. 

Le. ~ Mit akarsz! 
— Akkor hamar . [Egyszerre mondtuk Böskével: 
Perc a la t t megterítettünk. — Ne csináljon anyám vacsorát. Mi 
Böske megkóstolta a grizt. már főztünk galambot. 
— Jói — intett a fejével mosolyogva. Anyám előbb Böskére, aztán rám 
A lábasra muta t tam: tekintett. 
— Nézd meg a galambot is. — Tüzet is gyúj to t ta tok! 
Böske belecsípett a körme hegyével a — Igen. A mosókonyhában. 

galambba. Anyám lassan megfordult, -benézett 
— Puha. apámhoz a szobába, aztán hirtelen meg-
Ebbeu a pillanatban Burkus, a iku- indult. Egyenesen a mosókonyhába tar-

fcyánk elvakkantotta kint magát . tott. Amlikor megpillantotta a meg-
terí tet t astttalt, a katlanon 
pedig a grizt, lassú moz-
dulattal a szívéhez emelte 
a kezét. 

— Mit csináltatok! 
Böske merően nézte. 

Nem mert szólni. 
Elszántam magamat. 
— Vacsorát főztünk 

apámnak. Grizt, meg ga-
lambot, hogy itthon ma-
radjon. 

Anyám lehunyta a sze-
mét. Arcáról mennyei fény 
sugárzott. 

Ügy indult meg, mintha 
neon is lett volna ébren. 
Fönt megállott apám előtt. 

— Jöij j ö n . . . — csuklott 
el a hangja . — Jöjljön, 
nézze meg. 

Amikor leértünk a mo-
sókonyhába, Böske heve-
sen küzdött magával , ak-
kor föltekintett apámra. 

— Galambot főztünk, meg 
g r i z t . . . — mondta félős 
hangon. — Hogy apám 
vacsora után i t thon ma-
radjon. 

Apám lassú, messzinek 
tetsző nlozdulattal jár-
ta t ta végig r a j t u n k a 
tekintetét. 

Anyám mosolygott. Sze-
mében könny csillogott. 

Apám odalépett hozzá. 
— K a t i . . . Meg tud bo-

csátani! — mondta külö-
nös, fájdlakoas, meleg han-
gon. 

Anyám nem felelt. Zo-
kogva borult a keblére. 

— L a j o s . . . Oh, Lajos, 
ha maga t u d n á ! . . . 

, És sír tunk, s í r tunk mind 
- Galambot to'ï^a^*111 — • * » négyen csodálatos nagy 

(O. Erdélyi Aránk* rajzai) _ b o l d o g s á g u n k b a n . 



MIT OLYASNAK AZ ÍRÓK? 
A pesszimisták szerint ma már csak a 

jó írók olvasnak jó könyveket. Az bizo-
nyos, ha a bűnösök az életben is úgy el-
szaporodtak volna, mint a könyveidben, 
senkinek az élete nem volna biztonság-
ban. 

íróink hétről-hétre elmondják ezen a 
helyen, hogy mit olvasnak. Ezúttal 

BABITS MIHALYNÉ, 
TÖRÖK SOPHIE 

nyikutkozik: 
— Olvasni jó, wert rendszerint tilos. 

Gyermekkoromban a legelrejtettebb he-
lyeken olvastam, állandó szívdobogás 
közt, mint menekülésre kész nyúl. De 
később is még sokáig zavarodottan csap-
tam össze a könyvet, ha férjem szobám-
balépve rtetteriért«. Azóta már rájöttem, 
hogy író számára az olvasás nemhogy 
henyélés, hanem az élet legfontosabb 
tennivalója. Sajnos, az olvasók csak a 
legfölöslegesebb, esetleg várakozásra 
szánt időben olvasnak, akikor olvasnak, 
amikor semmi mást nem lehet csinálni. 
A nők, ha szorgalmas benyomást alkar-
nak kelteni, sfoppolást vagy kézimunkát 
fognak kezűikbe (például férj, anyós, 
vagy sógornő előtt), epedig egy jó kÖnyi) 
elolvasása több reális hasznot hozhatna 
nekik, mint egy — esetleg csak féligkész 
sál. Hogy is tynondták régenf Több gon-
dot kellene fordítani a lélek mív e-
lésére! 

De olvasni akkor is jó, ha muszáj, ha 
például kritikát kell írni. Persze más-
ként ohms az ember, ha csak magának 
olvas; más ia hangsúly, más az igény, 
aminthogy másként beszélünk egy intim 
kis szobában, s másként egy nagy te-
remben sok ember előtt. 

Az év első betét Illyés Gyula re-
mek P ef ő f i könyvével töltöttem, az-
tán bizalmas Iházi kritikusiként én olvas-
tam elsőnek Babits Mihály új kis-
regényét, a H at hol dt s rózsa-
ker t-et; első humoros Babits-regény! 
Most Földi Mihály új könyvét olva-
som, a Század asszony á-t, ez a 
mű úgy reális, mint egy mikroszkópon 
át nézett világ, itt a le gme g szokott abb 
dolgok is fantasztikussá válnak, Még 
két elragadó külföldi regényt olvastam 
mostanában, G arv ett Ró ka a s z-
8 zonyát és Mauriac Ikönyvét, a 
Fekete angyalok at. 

SZOMORY DEZSŐ 
novellásköteten dolgozik. Húsvét uMn 
fog Imegjelenni a könyv. Címe: »Kamara-
zene«. 

A MAGYAR MISKA 
ÉS MAUD PETERSHAM 

Amerika legnépszerűbb ifjúsági írói közé 

Opálszemű 
asszony 

Mái', váfl'tulk) eat a 
könyvet A (levegő- jfg 
ben volt — írója 
onnan vonta ki, 
niimt .a fizikusok az 
elektromos szik rá*. 
— valamilyen szel-
lemes szerkezet se- -
gítségével. Cimlapjáta raindaa megvan, 
amit la mai könnyed és elegáns, úgy-
nevezett mondain regénytől remélhet az 
ember — fehér vitorla és rivierai látkép, 
pálmasziluett és egy karcsú, szomorú, 
i f j ú angol gárdatiszt. 

Igen, hát persze, hogy róluk van szó. 
A mai Europa legérdekesebb két re-
gényhŐBÓről, akiket, mint a legnagyobb 
filmsztárokat — már csak a keresztne-
vükön becéz a publikum. Edvardról és 
Wallystróll van szó —1 róluk, így, kereszt-
néven inkognitó ós a parlamenti tudó-
sítások feszes hivatalos nyelvezete nél-
kül. Határozottan csábító olvasmány. 

— Moat megtudjuk — gondolja min-
denki és azzal az érdeklődéssel veszi 
kézbe a könyvet, mint amilyennel egy 
új remek recept — sőt kozmetikai re-
cap tköny vet szokás és amely izgalom 
egy kissé emlékeztet az alchimistáéra, 
midőn az aranycsinálásnak még föl nem 
fedezett mágikus képletére bukkan. 

Mert Mrs, Simpsonnál izgalmasabb 
koresztrejtvóny nem igen volt még 
Európában, Vájjon mi lehet a t i tkát 
kérdezte legjobb barátnőjétől minden 
nő, araikor a szenzáció kipattant ég 
minden lány, aki már évek óta jár t 
ugyanazzal a fiúval, azon a napon, 
amidőn az újságok először hozták nagy 
hetükkel a »Simpson«-ügyet, szemrehá-
nyóan szólt oda f iú jának: »Látod?« . . . 
És aztán hazarohant és tanulmányozni 
kezdte Mrs. Simpson fényképét és újra 
meg ú j ra ezt kérdezte: mit tudhat va. 
laki, aki sa já t számára megvalósította 
a mesebeli princ legendáját? 

Az »Opálszemű asszonya lapjain ked-
vesen, finoman részletek sorakoznak 
egy asszony életéből, amely élet tagad-
hatatlanul érdekes, nagyvonalú és szép 
lehet. Ilyenek vannak benne: »Szat'irkék 
selyemruha simul alakjához«, »nem sze-
rette a puffokat, fodrokat«, vagy: »ma 
migrénem van. hagyjál« — mondta fér-
jének, azonkívül: »nagy súlyt fektet 
teste ápolására«. Azután: »egyesek azt 
mondják, Dévinek szólítja« . . . 

Mindebből még nem derül ki a titok-
Aki leleplezésszerű szenzációkat vár a 
könyvtől, csalódni fog. De van benne 
valami más. valami megejtő bá j abban 
a tartózkodó modorban, játékos tárgyi-
lagosságban, ahogy abszolút őszintén, 
mégis szemérmesen ír Daniel Pearson 
a királyi szerelemről. Üde, sós levegője 
van a könvnek, nem fülledt budoár il-
fata — a kaland lidércfénye helyett egy 
fczép szerelem végtelen tengere csillan 
fel mögüle, zölden és kéken, megfejthe-
tetlenül és titokzatosan, mint Wallys 
Simpson opálszínü szeme! 

A könyvet Heumann Károly dr. for-
dította oly tökéletesen, hogy az angol 

érkeztek be. Űj könyvük: »The Story n y e l v ökonomikus szépsége teljes egé 
9ook of Foods from the Field«. I ^ é b e n megmaradt benne. Fodor Agnes 
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ban mintegy v£dőbeszédül mondja. Bár 
— állapítsuk meg mindjár t — védőbe-
szédro egyáltalán nincs szüksége. Az 
író szuverén joga a témaválasztás, ezzel 
szemben csupán egy kötelessége van: 
az. hogy ismerje a tárgyat , amelyről 
írni akar. És B. Késmárky Róza alapo-
san ismeri a kisvárost, a kisváros intel-
ligenciáját úrhatnám életével, a hiva-
talnok-dzsentri legkülönfélébb figuráit , 
hirtelen lobbanó érzékiségü fiatalságát, 
amelynek lelki élete lassan felmorzso-
lódik az igazi szerelem és az érdekek 
harcában; ismeri a pletykát, amely kü-
lönösen abban az időben fölért a leg-
érdekfeszítőbb magazinok és a véres 
szenzációkra vadászó napilapok anya-
gával. Belelát a boldog és boldogtalan 
házasságok kulisszái mögé, egy-egy csa-
ládi csoportképe olyan élethű, mintha 
egy falusi kúria szalonjának fa lán ta-
nulm'áinyoffiDiók a díván fölött, régi le-
gyezők és más kegyeletes relikvák tár-
saságában. 

Amellett B. Kéamárky Róza m elbe-
szélés művészetét is vonzó módon érti. 
A cselekmény fonallát szorgalmas kézzel 
gombolyítjia, nem topog egy helyben, 
egy-egy jól átgondolt jelzővel néha töb-
bet mond, mint solkan oldalakon keresz-
tül. Ez a tetszetős, könnyed elbeszélő 
modor bizonyára már eddig is sok hívet 
szerzett az írónőnek az olvasóközönség 
körében. 

B. Késmárky Róza ú j könyve a Mu-
nt! ar Szépirodalmat Pártolók Egyesületé-
nek kiadásában jeleint meg. Az elegáns 
kiállítású, formára k kedves könyv sok 
örömet fog szerezni olvasóinak. 

B, J . 

Az olyan embernek, aki kiábrándult a 
mából, — ilyenek pedig sajnos sokan va-
gyunk — bizonyára üdülés lesz B, Kés--
márky Róza ú j regénye, a »Sodró sor-
í'ofe«. A kitűnő írónő, akinek a »Szent 
rögeszme«, a »Színfoltok egy régi palettá-
ról«, az DÉlet-halálharc«. és az Ignotus 
által megihletett »Még egy slemih című 
könyvei eddig is igen tiszteletreméltó 
helyet biztosítottak az irodalmi világ-
ban, ú j regényének anyagát a kisvárosi 
társadalom életéből merítette. Nem a 
mai, még csak nem is a tegnapi, inkább 
a tegnapelőtti kisváros ez, a »félmúlt«, 
ahogy ő nevezi. Végeredményben min-
den igazi regény, — az is, amely a máró] 
szól, — történelminek nevezhető, ameny-
riyiben becsületesen és jó megfigyelés-
sel festi az életet. Holnapután a ma is 
tgnapelőtté fog fakulni és ki fogja rossz-
néven venni a holnaputáni írótól, ha 
témájáért kissé visszanyúl az időbeni 

Másrészt azok a problémák, amelyeket 
B. Késmárky Róza legújabb regényében, 
a Sodró sorsok-ban tárgyal, ma épp 
olyan változatlanul élnek a kisvárosok 
levegőjében, mint akár egy századdal 
ezelőtt, A kisváros élete akkor is állóvíz 
volt, ma is az. Felszínének rezdüléséhez 
nem kellenek óriási viharok, néha elég 
egy pletyka, hogy felborzolja a habokat 
és a kis tó tengernek képzelje magát. 
Kicsiben megtalálható benne a nagy-
városi élet minden összetevője, mint 
ahogy egy pohár vízben benne van az 
egész világ. A sorsokat ott is ugyanazok 
az erők kormányozzák, mint a mienket: 
szerelem, hűség, hűtlenség, önzés, irigy-
ség, káröröm, kegyetlenség, intrika, — 
mint ahogy az1 írónő .a könyv előszavá-
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VERSEK 
PALACKPOSTA 

Irta: Balázs István 

Ez palackposta. Ne vedd komolyan. 
Játék. tlvegibezárt szó. Tenger do-

[bálja. 
A tenger dühöng, de a palack állja. 
Ne vedd rossz néven. Ez csak amo-

[lyan 

névtelen »vágy. Hogy beszáljiek veled. 
Levél. Míg írtam, mellettem iiltél. 
Te nem tudsz róla. (Mindig kerültél.) 
Kórlek, roe dobd el ezt a levelet. 

Eigy pár szó vant a palackon belül. 
Ha egyszer netán a partra ikerül, 
rájössz majd, hogy neked szól a 

[levél. 

Ne vedd ikomolyan. Alotmibeli fény 
játszott velem. Mese, Nemcsak sza-

[vam, 
a szívem is a zöld palackban van. 

SÍTALPPAL 
AZ ERDŐN 

írta: Monostory Ada 

Kinyúlt testtel rohanunk, 
siklunk a bozót között, 
hegynek föl — völgynek le, 
pirosan, boldogan, lihegve. 
Hó-harmat pírja lepi a tájat, 
száz évek avarját tapodja a lábad. 
Szivárványszín lejtőn úszik utánad 
a tarkai ember-falka. 
Hát csak rajta-rajta 
a kemény, hótakarta 
földet át kell repülni, 
itt nem lehet megülni, 
mert vonz a sok fehérség 
s bennünk egy nagy vágy ég; 
száguldó szélvészként lenni lent 
a völgyben, 
s újra fent a bércen, 
mert csak itt lehet egészen 
emberhez közel az Isten! 

RABSÁGBAN 
írta: Sümegi Tóth Tivadar 

Rabság nekem a gyári munka, 
fogoly vagyok itt, ki megunta 
rongyos életét a, rács megett. 

Lelkem, míg szabadon szenvedett, 
apró gondomból sok mese lett 
s illant a betűk font fonalán. 

Nálatok is meglapult talán 
egy-két emlékem: árva csalán 
s rátapostak az árokparton.., 

Vergődik szívem {láncon tartom) 
ha Ibúg a gyár, suhan a karton 
és rám mosolyog egy barim lány. 

TÜRELMESEN 
írta: gesztelyi Nagy Zoltán 

Kicsim, bennem az éj békéje íreszíket, 
sűrű, sötét ital. Nem mondhatod, 
hotgy izgalmamban nyugtalankodok, 
s ideges a szó, mellyel felkereslek. 

Nyugodt vágyóik, mégis estókockra 
vágyom, 

Belefagytam egyetlen gondolatba. 
Egy napot ismerek: szemed. Ami 

alatta 
vám, amire süt: IP.Z iaz én világom. 

így várok rád. kemény türelmesen, 
Nem űzhetsz el egykönroyen, ked-

vesem. 
Dacos vagyok, akarlak, visszatérek. 

Alázatot is vállalok miattad 
és mégis, valahol, egy pillanatnak 
szédült, csókoló örvényén elérlek. 
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Orvostragédia 
/flwdta 

í r t a : EDISON MARSHALL 
Lily Long nagyon szép volt. Szív-

alakú arcát sima, fekete haj kere-
tezte. Egymástól távol ülő barna 
szemeiben szilárd bátorság csillo-
gott, Szája telt és piros. Sudár, 
karcsú alakja feltűnően magas. 
Megvetette a léha társadalmi éle-
tet. Tanárnői állást vállalt egy 
délkínai missziós Iskolában. Thai 
faluban, a ben szülöttek természe-
tesnek találták jelenlétét. Rajta kí-
vül egyetlen fehér ember élt az el-
hagyatott állomáson: a 
missziós orvosasszony, 
akivel egy házban la-
kott. Két héttel Lily 
megérkezése után a fá-
radt öregasszony hir-
telen meghalt. Lily hat 
hétig egyedül dolgozott 
a világ legmagánosabb 
helyén. Tanította a 
gyermekeket, ápolta a 
tíz ágyas kis kórház 
betegeit. Főzött nekik, 
hallgatta a dzsöngel 
moraját és a Mekong 
folyó zúgását, amely 
ott fplydogált a misz-
sziós épület magas ke-
rítése mögött. Néha el-
gondolkozott afelett, 
hogy ki fogja elfoglalni 
a meghalt orvosnő he-
lyét. Természetesen egy 
másik orvosasszony. 
Azonban nem így tör-
tént. A nevelésügyi 
szakosztály és az egész-
ségügyi szakosztály kü-
lönböző városból in-
tézkedett így eshetett, 
hogy egy fiatal férfi 
orvost küldtek ki Sang-
haiból. A két szakosz-
tály vezetősége utólag 
megállapította a téve-
dést, de akkor már ugy 
határoztak, hogy nem 
hívják vissza dr. Wal-
kert 

— A mai fiatalság 
olyan komoly és lelki-
ismeretes, hogy min-
denképpen megbízha-
tunk benne — mondotta 
a missziós szakosztá-
lyok vezetője. Lily Long nagyon szép volt... 

Dr. Dávid Walker kiszállt a ha-
jóból. Szédülten, bizonytalanul kö-
rülnézett. Visszasimította kúsza, 
barna haját. Lily leié nyújtotta 
finom, érzékeny kezét. Ezek a ke-
zek túlérzékenyek voltak ahhoz, 
hogy jó orvos kezek lehessenek. De 
nemcsak a kezei tétováztak, az 
egész emberen bizonytalan hatá-
rozatlanság ömlött el. Az álla túl 
puha, a vonásai nőiesen lágyak 
voltak. Kék szeme űzött mélabúban 

meredt maga elé. Bár 
tíz évvel idősebb volt 

yLilynél : a lány első 
perctől fogva szomorú, 
tanácstalan, védelemre 
szoruló fiút látott ben-
ne. Rámosolygott Lilyre, 
mintha eltévedt kis-
gyerek végre anyjára 
talált v-clna. Ez a mo-
soly belemarkolt Lily 
szívébe. 

— Dr. Walker vagyok 
— mondotta a fiatalem-
ber és mélyen elpirult. 

— En pedig Lily Long. 
— Egyedül vagyunk 

itt? — nézett körül riad-
tan a fiatalember. 

— Néhány benszülött 
cseléd és két benszülött 
ápolónő. 

A fiatalember arca 
idegesen meg vonaglott. 

Megkezdték a közös 
munkát. A fiatalember 
sokat beszélt szüleiről, 
öreg orvos házaspár-
nak késői gyermeke 
volt. Szülei bálványozva 
kényeztették. 

— Hogy került ide a 
távol Keletre? — kér-
dezte egyszer Lily. 

Dr. Walker idegesen 
torkához kapott; 

— Egy esetem volt a 
kórházban, igen bonyo-
lult klinikai kórkép, 
Láttam, hogy remény-
telen az eset. A páciens 
borzasztóan szenvedett. 
Lassú és borzalmas ha-
lál várt reá. Az operá-
ció csak meghosszabbí-
totta volna agóniái át. 
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megtet-

hogyan 
Amikor 

— Az orvos idegesen nyelt. — A 
többi doktorok úgy vélték, hogy 
operálnom kellett volna, de én 
jobban tudtam. Lily, hallott vala-
mit az euthanásiáról? Ugy-e nem? 
Ez .a tudományos kifejezés arra, 
amikor fájdalom nélküli halál 
által megszabadítjuk az áldozatot 
gyógyíthatatlan betegségétől. A 
törvénynek meg kellene engedni az 
euthanásia alkalmazását. Valami-
kor meg is fogja engedni, de most 
még tiltja. Lily, én mégis 
tem. 

— Bátor cselekedet volt. 
— Nem bírtam nézni, 

szenved a szerencsétlen, 
könyörgött, hogy adjak neki egyre 
több morfint: megadtam. De ia többi 
orvos különös történeteket terjesz-
tett felőlem. Azt mondották, hogy 
azért nem végeztem el a szükséges 
műtétet, mert féltem az operáló kés-
től. A kórház jó híre miatt otthagy-
tam állásomat és kivándoroltam 
Sanghaiba. 

— Ertem — mondotta gyöngéden 
Lily. — Magának volt igaza. Meg 
kell rövidíteni a felesleges szenve-
dést. Euthanásia: milyen szép szó. 

A férfi megkönnyebbülten, nagy 
szóbőséggel beszélt tovább. Lily 
szívébe markolt a lágy, szelíd zen-
gésű hang. Hia Dávid félénk, méla-
bús mosolyát látta: legszívesebben 
szívére ölelte volna, hogy megvédje 
az egész világtól. Este, amikor egy-
más mellett fekvő szobájukban éj-
szakai nyugalomra tértek: Lily 
egyre arra gondolt, hogy mi lenne, 
ha belopódzna társa szobájába. Kar-
jába ringatná, hogy 
nyugodtan, édesen ál-
modj on. . . . Természete-
sen sohasem tette meg. 
Álmatlanul figyelte a 
Mekong mormolását. A 
hábok egyre azt sírták 
ablaika alatt: 

Elveszett..- Elveszett... 
Elveszett... 

Egy reggel benszülött 
asszonyt hoztak a kór-
háziba. Átfúródott vak-
bélgyulladásban szenve-
dett. Dávid kifőzte mű-
szereit. Készült a mű-
téthez. Gyors, gyakor-
lott mozdulatai egyre 
lassúbbakká és ̂  ügyet-
lenebbekké gyávultak. 
Egyszerre megállott. 
Bőbeszédű magyarázat-
ba kezdett, már leké-
sett a műtétről — mon-

dotta. — Csak felesleges szenvedést 
okozna a páciensnek. Sokáig tartott, 
mig az asszony meghalt Lily azt 
remélte, hogy Dávid kifogy a szak-
kifejezésekből, de hála Istennek 
végül a halál megváltotta a beteget. 
Dávid nagy, kék szemében könnyek 
csillogtak. Lily szeme is nedves 
volt. De ő nemcsak az áldozatot, 
nem az anyjuk sírja mellett üvöltő 
kis árvákat siratta. Mert az, aki a 
föld alatt nyugszik, nem érez lelki-
furdalást, nem bámul mereven a 
sötétségbe. Es a szegény kis árvák 
akikre talán az éhhalál vár, nem 
tehetnek szemrehányást maguknak. 
Dávid sápadt ajkán vonaglott az 
elkínzott mosolygás. A benszülött 
főápolónő megvetően végignézte és 
sziszegő hangon odavetette: 

— Az orvosnő, az operált volna. 
Dávid megvonaglott, mintha kor-

bácsütés érte volna. Lily megér-
tette, hogy -dr. Walker sem hisz a 
hazugságaiban. Alkonyatkor belo-
pódzott Dávid szobájába. El akarta 
vinni Dávid pisztolyait. De azután 
visszatette a fegyvereket, ö mindig 
a végletekig őszinte volt önmagá-
val szemben, most sem cselekedhe-
tett másképpen. Ha Dávid meg akar 
halni, nincs joga útjában állni. 
Egész éjjel a sötétségbe bámult. 
Folyvást a Mekong zúgását hal-
lotta: .. . Elveszett... Elveszett... 
Elveszett... 

Másnap Dávid Lilyhez menekült, 
ölébe hajtotta a fejét. Lilynek nem 
volt ereje hozzá, hogy elűzze magá-
tól. 

— Legyél a feleségem, Lily — kö-

, ölébe hajtotta fejét . . . 



nyörgött Dávid. — Ha az enyém 
leszel, meglátod, megváltozom. Más 
ember válik belőlem. Szükségem 
van a segítségedre. 

— Szeretlek Dávid — mondotta 
halkan, reménytelenül Lily. 

Ha fél az operáló késtől, miért 
nem lett belgyógyász? — töprengett 
magában Lily.Nemsokára megkapta 
a választ. A másodápolónő szabad-
ságra ment. Az egyik hajó kolera-
beteget hozott a kórházba. A hal-
dokló kétségbeesett nyögése fel-
verte a házat. De Dávidot nem ta-
lálták sehol. A íbenszülött főápolónő 
látta el a beteget. Sárga arca kife-
jezéstelen álarccá fagyott, amíg a 
nagybeteget vizsgálta. Ferdevágású 
szemében különös fény csillogott. 
Szinte szánakozva fordult a segéd-
kező Lilyhez: 

— Äa megtalálja a doktor urat, 
— mondotta majdnem tökéletes 
francia nyelven — kérem, legyen 
olyan szíves és közölje vele, hogy 
nem kell félnie a fertőzéstől. Nem 
fekete kolera eset, csak heveny di-
zentéria. 

Lily a fürdőszobában talált Dá-
vidra. 

— Aacnnal jövök — vacogta. 
— Nem kolera, csak dizentéria — 

rontott rá Lily. 
A szörnyű, elkényszeredett mosoly 

ismét megjelent Dávid ajkán. 
— őszintén megvallva, azt hittem, 

hogy kolera. Es miután nem kap-
tam kolera elleni oltást, úgy gon-
doltam, hogy jobb, ha az ápolónő 
látja el, akit a mult héten oltottam 
be kolera ellen. Természetesen, 
csak addig, amíg én is beoltom ma-
gam és az oltóanyag hatni kezd. 

— Ertem — hajtotta le a fejét 
Lily. 

Az új beteg magához tért. Elmon-
dotta, hogy lázadók garázdálkod-
nak Yunnan-Fu körül. A felső Me-
kongot ellepték a kalózhajók. Félős, 
hogy megtámadják a kórházat El-
rabolják a pénzt és elvágják az em-
berek torkát. Dávid szelíd, türelmes 
hangján elmagyarázta, (hogy meg-
védi a betegeit minden támadástól. 

— Látod, én mindig magammal 
hordom a pisztolyaimat. Irodám-
ban ismétlő puskát tartok, amely 
húsz lövést ad le, anélkül, hogy újra 
meg kellene tölteni. Ha a rabló-
banda megtámadna bennünket, ott 
állnék a sö vénykap ulban, ismétlő 
puskámmal és pisztolyommal leka-
szálnám a gyilkosokat. 

Szeme csillogott. Biztatóan mo-
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solygott betegére. A sárga beteg 
bizalommal nézett a fehér emberre. 

Két nappal később egy tizenkét 
esztendős, bélcsavarodásban szen-
vedő fiú meghalt szombat este, Dá-
vid nem magyarázta meg Lilynek, 
hogy sikeres műtéttel megmenthette 
volna a gyermek életét. Lily azt 
sem tudta, hogy Dávid egész éjjel 
ismét revolverével játszott. Hom-
lokához szegezte, de nem merte el-
sütni a fegyvert. Mint ahogy nem 
mert végezni magával a benszülött 
asszony halála után sem. Másnap 
reggel Dávid kétségbeesetten kö-
nyörgött: 

— Nem bírom ki tovább. Lily, 
menj el a legközelebbi állomásra, a 
paphoz. Hirdessen ki és eskessen 
meg bennünket. Neked kell menned, 
ón nem hagyhatom most itt a bete-
geimet. 

Lily felhúzta erős cipőit- Tíz perc 
múlva már az óriás fák árnyéká-
ban sietett. Itt legalább nem hall-
hatta a folyó énekét: Elveszett... 
Elveszett... Elveszett.., Akarat-
gyengeségben szenved... Idegroncs... 
Talán azért, mert öreg szülők késői 
gyermekei — kínlódott magában 
útközben. Szegény kisfiam, szerel-
memmel átöntöm szívedbe az erő-
met. 

Mikor hazafelé jött, füstfelhőt lá-
tott a folyó felett. Mi ez? Idegen 
hajósok horgonyoznak a kórház kö-
zelében? 

Lily szaladni kezdett. A füst 
egyre sűrűbben kóválygott a fák 
fölött. Vörös tűzcsóva tört föl a 
magasba. 

— Eg a kórház — mondotta han-
gosan, világosan Lily. — A kalózok 
megrohanták. 

Elszántan futott az égő ház felé, 
hogy kivegye részét a védők sorsá-
lból. A fából épült kórház már 
majdnem leégett, A rablóknak nyo-
mát sem látta. Belépett a sövény-
kapun. Sötét alak feküdt a puszta 
földön. A benszülött főápolónő. Lily 
lehajolt. Az asszony halott volt. 
Lily mereven nézett a parázsló ro-
mokra. A többiek is meghaltak bi-
zonyára. A dizentériás beteg, a 
többi három: egy vén ember, egy 
kislány és e.gy törtesípőljű fiatal-
ember, nem tudott kimozdulni az 
ágyából. Lily abban reménykedett, 
hogy a rablók elvágták a torkukat, 
így gyorsan kiszenvedtek, nem 
gyötrődték át a tűzhalál borzal-
mait. De hol van, mi lett Dáviddal? 
A kórház védője nem feküdt a sö-



vénykapu küszöbén. Máshol ölték 
meg? Valaki ott áll az erdőszélen. 
Lily nem tudott ránézni. Elfordult 
a feléje botorkáló alaktól. Dávid a 
karjaiba vetette magát Nem sírt, 
szeme egész száraz volt. Belekapasz-
kodott a lányba. Reszketve mor 
tyogta: Lily... Lily... A lány sze-
líden lefejtette magáról, nyugodt 
hangon kérdezte: 

— Megmenekült még valaki raj-
tad kívül? 

— Senki. A főápolónő látta meg 
őket eliőlször. Kiáltott. Megragadta 
az ismétlőpuskát. A kapuihoz akart 
szaladni. De mielőtt odaért volna, 
megrohanták, kicsavarták kezéből 
a puskát. Végeztek vele. 

— Te ezt végignézted? Hol voltál? 
Miért nem siettél pisztolyoddal a fő-
ápolónő védelmére? 

— Nagyon sokan voltak. A kór-
ház mögött, egy nagy fa koronájá-
ban rejtőztem. 

— Egy lövést sem adtál le? Meg 
sem kísérelted, hogy megvédjed a 
rád bízott (betegeket és a fiőápolónőt? 

— Nem, mert hiszen ha lövök, ész-
revettek volna. Megöltek volna, Lily 
és ezt te nem tudnád elviselni. Hi-
szen szeretsz engem. 

— Igen, szeretlek Dávid. 
Lily odament az égő házhoz. Dá-

vid kábultan követte- Lily meg-
várta, amíg iaz utolsó fal is össze-
omlott. Azután megfordult és csen-
desen kézen fogta vőlegényét. 

— Gyere velem a sövénykapuhoz, 
Dávid. — Anélkül, hogy visszané-
zett volna, odavezette a küszöbre. A 
férfi engedelmesen követte. A kü-
szöbön megálltak. 

— A vizsgálóbizottság nemsokára 
itt lesz — mondotta Lily. — A szom-
széd állomáson meglátták a füstöt 
és a tűz viszfényét az égen. A vizs-
gálat megállapítja majd, hogy a fő-
ápolónő egyedül esett el. Az orvos 

nem teljesítette a kötelességét. Gyá-
ván megszökött, mert hiszen nem 
fekszik a főápolónő holtteste mel-
lett. Elveszik a diplomádat. Kitaszí-
tanak a fehér emberek közül. A leg-
nyomrultab'b züllés vár reád. 

— Tudom — csüggesztette le fejét 
Dávid. — Már nem szeretsz, Lily? 

— Szeretlek. Itt estél volna el, ahol 
most állasz, ha teljesíted a köteles-
ségedet. 

Kivette Dávid akaratnélküli ke-
zéből a revolvert. 

— Éretted teszem és a szerel-
münkért. — Nyugodt, biztos kézzel 
célzott a sápadt halántékra, a ren-
detlen, barna hajfürtre, amelyet 
gyengéd kézzel simogatott mindig. 
Megszállott imioisollyal meghúzta a 
raviaszt. 

Dávid holtan összeesett a sövény-
kapu ellőtt. 

— Euthanasia: Fájdalomnélküli 
megváltás a gyógyíthatatlan beteg-
ségből — suttogta Lily, azután rá-
borult a küszöböt védő halottra-

* 
Az öreg dr. Wialker angolországi 

kis falusi házában, mély gyászban 
ült fia fényképe előtt: 

— Hősi halálával lemosta a nevé-
hez tapadt szégyent — mondotta és 
megindult szeretettel nézte a halott 
fiú lágy vonású, akaratnélküli arcát. 

— Nem is hiszem azt az alávaló 
rágalmat, amivel ellenségei elüldöz-
ték Angliából, — sírta fehérhajú, 
öreg felesége — Dávid nem merte 
volna kezébe venni az operáló kést. 
Habozó félelmével megölte a bete-
gét. ö, aki néhány sárgabőrű kínai 
betegéért szembeszállt a rablókkal. 
A mi fiúnk nem volt gyáva. 

— Jó orvos volt. Es kötelességtel-
jesítő, bátor férfi — mondotta ün-
nepélyesen az öreg falusi doktor. 

Fordította: Borcrad Miklóané 



A »Szép aa élet« pályá-
zat e heti nyertese Kézy 
László Gödöllő, »A gödöllői 
parkban« című felvételé-
vel. A Színházi Élet Bolt-
jába szóló 10 pengős bevá-
sárlási utalványt kapta, a 
többiek díszoklevelet nyer-
tek. A pályázat húsvétkor 
befejeződik, de amatőr-
jeink azért ne essenek két-
ségbe: ugyanakkor kiírjuk 
az ú j pályázatot is »A kép 
humora« címmel. Tessék 
már most felkészülni rá. 
Olyan képeket fogunk kér-
ni, melyekben humor van. 

Kézy László: A gödöllői parkban 

Schwarz Aranka : Tél 

Koch György: Üt a Dobogókőre 

Dominár Sarolta: »Télen is szép az élet« Borovy Péter: Napsütésben a Kékesen 



1. Horgolt terítő. Anya-
ga 150—200-as horgolócérna. 
Ledolgozó mintája 5015-ös 
rendelőszáminal 1.— pen-
gőért meghozatható a Szín-
házi Élet Bolitból (Erzsébet-
kőrút 7.). Postai rendelés-
nél belíoildről 12, külföld-
ről 20 fillér portóköltség 
előzetes beküldését is kér-
jük. Eredetije 40 cm átmé-
rőjű, de megcsinálható bár-
milyen nagyra és bármi-
lyen vastagságú fonállal. 
Felhasználható aszitalkö-
zépnek, tál'oakendőnek, 
vagy nagyobb méretben 
térítőnek. 

2. Hímzett falvédő. Egy-
színű hímző fon állal vagy 
néhány mély tompa szín-
nel, részben arany és ó-
ariany fonállal készíthető. 
Mintája régi úrihírnzések-
ből vanu Ez a komoly, 
szép minta disziteritőn is 
körülvezethető vagy párna -
lapra is felhasználható. 
Eredeti nagyságú részlet-
rajza multheti számunk 
(1937. 10.) kézimunkáméi -
léklétén jelent meg. 

(Seidner foto) 2. ábra 



t. Kötésminta. Alulról 
fölfelé és a számoktól ki-
indulva olvassuik a jelma-
gyarázat (3. ábra) szerint. 
A 12-iik sor után Ismét az 
1-ső sorniál kiezdjüüc. A 
mintarészt széltében foly-
tatólagosan dolgozzuk. 

* 

4. Szabásformák: e = 
eleje, h = háta, u = ujfía 
lekicsinyített formája. 

1. Kötött pullóver, át-
tört mintájú fehér és tö-
mör kék csíkokkal. Ele-
je és háta alsó szélükön 
kezdve ide-oda menő so-
rokkal készül. 1—4 sor: 
kék, jobb oldalán sima, 
bal oldalán fordított 5— 
12.sor: fehér, a kötésmin-
ta (2. ábra) szerint. Az 
1—12. sorokat ismételni. 
Ujját alsó szélének kö-
zepén öt kék szemmel 
kezdjük és az eleje és 
hátrész mintája szerint 
kötjük. A kész részeket 
visszájáról összevarr-
juk. A nyakkivágás, va-
lamint az ujjak alsó 
szélére egy-egy tkék 
láncszemsort hímezünk, 
hogy abból kiindulva a 
nyakán 2, az ujjain 
4—4 centiméter széles 
pántot horgolhassunk. 
A pullóvert féhér övvel 
viseljük. 

1 sima item. 
1 fordított stem, 
1 ráhajtás, 
2 forßitott szemet 

egybekötni. 

3. ábra 



Függöny, függönyanyagok 
kézimunkák, ajándékok 
aVígszínházzal szemben 

Löwy Oszkár-nái 
V . , L i p ó t - k ö r ú t 1 3 

és VII., I s tván -ú t 3 8 (Murányi-utcai oldal) 

1. Szalagcsipketerítő. Eztt 
a rendkívül S7jép és igiazdag 
csipkekeretet készen kap-
ható vagy kézzel horgoüt 
szalagokból állíthat,juk ösz-
sze. Belső sírna része vá-
szon. Színe lehet fehér 
vagy ekrü. 

* 
2. Ovál terítő. Mérete 

155 X 137 szem. Megcsinál-
ható horgolva vagy re-
cézve. Felhasználható terí-
tőnefe vagy bedolgozható 
motívnak ágyterítőlbe füg-
gönybe vagy bá.Tlmi más-
ba. Hétmilliméteres lyu-
kakkal kb. 110X96, há-
rommillimótex'es lyukakkal 
kb. 47X41 cm lesz. Leszá-
molható min t á j a 705-ös ren-
deloszámmal 80 fillérért 
kapható a Színházi Élet 
Boltban (Erzsébet-körút 7.). 
Postai rendelésnél balföld-
ről 12, külföldről 20 fillér 
portóköltség előzetes beíktüldését is kér-
jük. Kapható még: Jugoszláviában, Put-
nik hírlaposztályánál, Novisad. Ara 9.50 
dinár. Romániában, Jakob Danceanál, 
Nagyvárad—Oradea, I. C. Bratiamu 4. 
Áala 28 leu. Postai rendelésnél Jugoszlá-
viában 1.50 dinár, Romániában 15 leu 
pontóköltség előzetes beküldését is kér-
jük. Az összegek levélbélyegekben is be-
küldhetők. 

(Arnberg József tarvoi) 

2. ábra 
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(12. folytatás) 
Malonyay tudta, hogy végzetes hibát követ el, mégsem tudott lakatot 

tenni a szájára, amikor Marion vádbeszédét hallotta. Gavallér érzése tilta-
kozott ellene, hogy a »Víg Trombítás«-t Vica bűnlajstromára írják és 
valószínű, hogy a vád többi része is ilyen ingatag alapokon áll. Azért per-
sze volt benne annyi diplomácia, hogy oldalról próbálta kivédeni az egye-
nes vágást. 

— Ne haragudjon, drágám, de az az érzésem, hogy túloz... 
Marion hangja ingerülten felcsattant: 
— ügy1?! Szóval Vica angyal és én rémlátó vagyok! 
— Nem mondtam éppen, hogy angyal, de ami engem illet, vagy mélyen 

tisztelt atyja urát, azt hiszem, kissé elvetette a sulykot. 
A Steyr lassan ment a Városmajor mellett. Malonyay félfordulattal 

ült a kormánykeréknél, egyik szemével az úttestet figyelte. Marion nö-
vekvő gyűlölettel mondta: 

— Kedves, hogy az apám védelmét is elvállalta. Az én kedvemért nem 
állt vele szóba. Ugy bánt vele, mint a bélpoklossal, az ujja hegyét sem 
nyújtotta neki. De ha Vicáról van szó, az apámnak is megkegyelmez. 

A képviselő felhorkant. 
— Kérem, hagyjuk ezeket a dolgokat. Ha elhatározta, hogy nem hisz 

nekem, legyen úgy, ahogy maga gondolja. Egyet azonban meg kell mon-
danom .. . 

— És pedig? 
— Hogy a »Víg Trombitásért« én vagyok felelős. Vica haza akart 

menni. Én erőszakoltam a dolgot, mert... 
— Nincs »mert«! Indokolásra nem vagyok kíváncsi! Kérem, azonnal 

forduljon vissza! 
Malonyay válasz helyett sebességet váltott és bősz rohammal neki-

szaladt a gesztenye-allénak, amely még mindig nyárvégi pompáját mu-
tatta. Mintha a motoron át akarta volna kiélni a saját háborgó indulatait. 

— Forduljon vissza, mert segítségért kiáltok! Hallja?! 
Eszelős düh préselte össze a hangszálait, a társasági dámából pillana-

tok alatt rikácsoló némber lett, majdnem mása annak a kültelki szakács-
nénak, aki kihajol a gang korlátján és szó-moslékot zúdít a földszinten 
ordítozó házmester fejére. Az aszfalt-járó kései andalgói fejcsóválva néz-
H / r T f V 17* TVT 4 H í \ D D r . K ö r n e r n 6 K o s m e t i k a ! k é s * t m é n y e i 
ÍTJL JL i_J JL M2A i ^ t ü l D U I l U * a legmodernebb ártalmatlan anyagokból összeállítva 
7 c í r / i c UXrnab • Essentia, szappan, pú- i | ( T i p a T k X r n a l f BcSríápolóéjszakai ésnappalikrém, Clean-
" I r O S OOmeK . der, zsírszegény krém, J t a i a Z U U n l C K . s i n g k r é m i charming, zsíros púder P 12 
összesen P 10. Teréz-körút 1A. Tel. 1-140-18 | | Postai rendelésnél a pénz előzetes beküldését kérem. 
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tek a robogó kocsi után, amelynek jelenésszerű női utasa félig fölemel-
kedve, eltorzult arcéal kiabált, hogy mit, azt. nem lehetett megérteni. Ma-
lonyay is csak két szót kapott ki a zuhatagból, de ez úgy csattant, mint a 
korbács a meztelen húson: 

— Aljas fráter! 
Egész testében megrázkódott tőle és majdnem nekivitte a kocsit a 

gyalog járónak. Mégis maradt annyi önmérséklete, hogy lassítani tudott. 
Ilyen sértés sohasem érte, se férfi, se nő részéről. Voltak heives jelenetei, 
végigállt nem egy túlfűtött szócsatát a parlamentben, a szakításokkal 
járó izgalmakat is elég gyakran megkóstolta, de ebben a hangnemben 
még senki sem beszélt vele. A fülhegye égni kezdett, mintha ott csípte 
volna meg a mérges szó. A Szép Ilonánál megfordította a kocsit és köze-
pes iramban megindult visszafelé. A lassított mozgás csillapítólag hatott 
Marion idegviharára is. Visszaesett a bőpárnára. Mintha görcs kötötte 
volna még a nyelvét, mondani akart valamit, de csak az alsó ajka moz-
gott. Még a Fogaskerekűnél sem jött meg a hangja. Tehetetlenségében 
rázni kezdte Malonyay vállát. A képviselő megfordult. Az arca olyan 
merev volt, mint a halotti maszk. 

— Itt! — mutatta Marion az ujjával. — Itt álljon meg... 
Az állomással szemben hosszú sor taxi rostokolt. Malonyay leállította 

az autót, Wolkenbergné gyámoltalanul babrált a kilincsen, nem volt 
ereje lenyomni. Végre a megsértett lovag segített rajta. A grófné kiszállt. 
Nem ibánta, hogy a zafirkék uszály végigsöpri az utca köveit, futva tette 
meg a pár lépésnyi utat a taxisorig. Beszállt az első kocsiba. 

—• Hová méltóztatik? — kérdezte a sofőr. 
Marion nem hallotta a kérdést, mereven ült és előre nézett, anélkül, 

hogy bármit látott volna. Fokozódó indulattal várta, hogy a sofőr be-
gyújtson. 

— Hová hajtsak, könyörgöm? 
— Induljunk már... Majd útközben megmondom... 
Az agyveleje részben felmondta a szolgálatot. Fortuna-utcát akart 

mondani, de Fortuna-palota lett belőle. A sofőr tanácstalanul topogott az 
ablak mellett. Végre egy bajtársa, aki felismerte a grófnét, kisegítette a 
zavarból: 

— Fortuna-utca, Wolkenberg-pialota! 
Az agyonhajszolt jármű zötyögve szaladt az ismerős budai utcákon. 

Nem tudta, hol van és mi történt vele, valami ideglázhoz hasonlatos 
roham kocogtatta össze a fogait. Dideregve húzódott össze a paradicsom-
vörös köpenyben. A mai este érzéseinek széteső skáláját nem tudta többé 
összefogni. Megcsalták, kifosztották, az egész világ összeesküdött ellene... 
Marion talán még sohasem tartott komoly lelkiismeretvizsgálatot, azt 
hitte, minden úgy van jól, ahogy eddig csinálta. Egyéni joga volt az em-
bereket a maga módján kezelni, az egyikre kegyesen rámosolyogni, a 
másikat megsérteni a szépség, a pénz és későbbi a rang jogán. Nem is gőg 
volt ez, csak annak az imádatnak visszfénye, amellyel valaha otthon, a 
szülői házban, mint egyetlen és szemre jól sikerült gyermeket körül-
babusgatták. Ugy érezte, hogy éppen úgy jogot váltott minden örömhöz, 
mint ahogy másnak joga van szegénynek, boldogtalannak, csúnyának 
lenni. Egész életében csak egyetlen szerepkörre készült és fokról-fokra 
jobban megsértődött, amikor kezdett kiderülni, hogy nem ura többé tulaj-
don sorsának. Ugyanaz az ember volt és mégsem ugyanaz, holott nem ő 
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változott, csak a körülményei. Es ime, egyszerre minden fellázadt ellene... 
Az ura, akit szemrebbenés nélktül annyiszor megcsalt, egyszerűen meg-
szökött; José pimaszul átpártolt az új csillaghoz, aki tőle kapta a ragyo-
gását. Végül Tamás is elhagyta, az első ember, akit, igazán szeretett, nem-
csak az érzékeivel, de ezzel a piros vacakkal is, ami most úgy összezsugo-
rodik a mellében, hogy valóságos testi fájdalmat okoz... Lakkozott kör-
meivel kaparni kezdte a taxi ablakát. A tegnapelőtti, tegnapi és mai ese-
mények képei úgy dobálódtak egymásra, mint az összemásolt fotók a 
magazinokban... Egy szemvillanásnyira látta a fehérarcú Vicát az 
Opera páholyában, amint szánalmat keltő arccal távozni készül... Az 
aljas... Megszökött a szembesítés elől. Nem mert Falconinével talál-
kozni... Es Tamás, aki a teniszgrund előtt leállította a kocsit... Pfuj, 
micsoda hitvány, rossz ripacstempó ! Judáscsókot kapott ma este... Es a 
Hungáriában mindenki rajta röhögött. Gaáthy Gyurka vacsora utáni 
édességnek kínálgatta az ő szégyenét. Vasárnap benne lesz a lapban... 
Itt kellene hagyni ezt az egész szemétládát, elutazni valahová a Rivié-
rára. De érezte, hogy ezzel az új sebbel hiába futna ki a világból is, a 
sajgó szégyenérzés, mint személypoggyász, mindenüvé elkísérné. 

A sofőr kinyitotta a kocsi ajtaját. 
— Megérkeztünk, kérem. 
Marion úgy lépett ki a kocsiból, mintha holdkóros lett volna. Becsen-

getett a vasból kovácsolt kiapun és ereje fogytán nekitámaszkodott a lám-
pát tartó bárok angyalkának. Az álmos portás csoszogva jött elő fülké-
jéből. 

— Várjak? — kérdezte a sofőr, aki nem kapott pénzt. 
— Igen... nem... Fizesse ki! — csattant végül a portásra. 
Fogalma sem volt róla, hogyan került elsőemeleti hálószobájába, csak) 

arra eszmélt, hogy foggal és körömmel tépi magáról a renaissance-ruhát, 
amely gyűrötten és ziláltan hullt toporzékoló lábai elé. 

* 
A grófné délelőtt nem jelent meg a szalonban, amely a nyilvános 

szereplés első rohamai után a hétköznapok csendjét ígérte. A műhelyben 
Márkus Gáborné rivierai ruhatárának darabjain dolgoztak, volt még 
három-négy rendelés, de egyik sem számított postamunkának. A pár hét 
múlva esedékes' Tosioaninijhangverseny előtt aligha lesz nagycibb moz-
gás, legfeljebb ha — amire Vica már egyáltalán nem számított — Bánáth 
mégis betoppan a Revü Színház rendeléséivel. De a festő valószínűleg 
első kézből kapta a »Víg Trombitás« szomorú történetét és siet megfizetni 
érte; nem baj, legalább utólag nem éri csalódás szegényt Alapjában 
Vica sajnálta már egy kicsit, főként az bántotta, hogy a festő őmiatta 
hagyta ott Párizst és állítólag szépen kiépült összeköttetéseit. Ámbár 
lehet hogy a párizsi sikerek itt jobban kamatoznak: lám, máris hivatalos 
díszlettervezője lett a legnagyobb pesti operett-színháznak. 

A maneken reggel nagyon kényszeredetten jött be a szalonba- Talán 
mégis okosabb lett volna ottmaradni az Operában és végigenni az Opera-
barátok vacsoráját. Nem kétséges, hogy Falconiné és Marion között, ha 
csak egy percre találkoztak is, történt valami. Ugy indult el hazulról, 
mint annak idején az iskolába, ha nem tanulta meg a leckét. Baljóslatú 
sejtelmek gyötörték és bár nem volt éppen babonás, súlyos égi jelnek 
tekintette, hogy az első ember, akivel a Váci-utca sarkán találkozott, 
Bertalan volt, a szövetkereskedő. A dróthajú fekete ember már nem egy 
kellemetlen percet okozott neki Pesten is. ö árulta el Melanienál, ő volt 
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a W. V. szalon ellen támasztott hangulat szervezője és a főfő pletykater-
jesztő. Most is komisz mosolyra húzta a száját: 

— ö, ó, Vicuska! Még mindig gyalog? Csak nem történt baj az új Alfa-
Komeóval? 

Honnét tudta, honnét nem, annak csak a jó Isten a megmondhatója. 
Vica mérgesen válaszolt: 

— Nem tetszik a színe! Kicseréltetem! 
Néhány lépéssel odébb Bellák Poldi jött vele szemközt. A konkurren-

eia nem állta meg szó nélkül. 
— Gratulálok, Vicuska! Láttam az este Falconiné ruháját. Majdnem 

olyan elragadó volt, mint Wolkenberg grófnéé. El kell ismernem, hogy 
én nem tudtam volna ilyent csinálni. 

A hangsúly persze a kétértelmű »ilyen«-en volt. A maneken szó nél-
kül zsebrevágta a kötekedő megjegyzést. Annyit már régen megtanult a 
szakmában, hogy nem kell mindent azonnal fizetni. Eljön még az ideje, 
amikor kamatostul visszaadhatja a bosszantást. De nagyobb kedve volna 
tíz Bellák Poldival verekedni, mint Marionnal. 

— A grófné itt van már? — kérdezte rosszkedvűen, amikor Blanka, 
aki korábban jött el hazulról, lesegítette róla a kabátot. 

— Nem. Telefonon sem jelentkezett. 
— Menj a dolgodra! — mondta sóhajtva a maneken. 
Szórakozottan dobolt hosszú ujjaival az íróasztal tükörre fényezett 

lapján. Szerette volna felhívni Malonyayt, de arra gondolt, hogy ezzel 
csak újabb látszatot szolgáltatna maga ellen, ha ugyan Marion egyáltalán 
megtudott valamit az ártatlan budai kalandból. Délig egyre nö-
vekvő idegességgel végezte dolgát, valami azt súgta neki, hogy ma rend-
kívüli dolgok vannak készülőben. Sass Péterné, egy bankcégvezető fele-
sége, volt az egyetlen hölgy, aki délelőtt feljött, ez Vica személyes rajon-
gói közé tartozott. Kikísérte Sassnét a lépcsőházig és éppen készülődni 
kezdett, hogy leszalad ebédelni a közeli vendéglők egyikébe, amikor 
szinte felmagasztosult mosollyal belépett Mihály, az ideiglenesen szabad-
ságolt sofőr. Vica haragosan ráförmedt: 

— Mondtam már, hogy egyelőre ne zavarjon! 
— Bocsánatot kérek, nagyságos asszony, én tartottam magamat a pa-

rancshoz . . . 
Az arca titokzatossá vált. 
— Tessék csak egy pillanatra az ablakhoz jönni... 
Odament az ablakhoz, de közben úgy érezte, hog$ elnehezedtek a lé-

pései. Amit tegnap óta sejtett, amit várt és amitől félt, úgylátszik, telje-
sedésbe ment. A járdán, szorosan a kocsi mellett, sportruhás, elegáns fia-
talember állt födetlen fővel és úgy mosolygott föl az ablakba, hogy szinte 
világítottak a fogai. Persze, hogy José volt. »Eljött inkasszálni!« — gon-
dolta hirtelen feltörő keserűséggel Vica. — Milyen isteni szerencse, hogy 
idejében megtettem az ellenhúzást! — De azért ő is visszavillant rá a fo-
gaival, sőt a két repeső karjával is. 

« C I T R O M O S A R C Á P O L A S 
A citrom nedve ég olaja TERMÉSZETES »G«-VITÁMIN. Serkentőleg hat a vérker ingésre , emeli a 
bőrmlrlgyek kivátaaztáaát, ezáltal n i összes bőrszépséghibák meg javu lnak . Megóvja az a rcbőr t 
hidegtől , naptól, erdességtől . ráncosodá í tó l Az aretzom ruga lmas lesz. ÜDÍT FRISSÍT. Törv. védve . 
ClTROM-kencöi, zairoa, éj jelre, nagy tubus P 3.— CITROM-olaj arctiszti tásra, nagy üveg P 2.5* 

„ kenőcs, nedvdús, púder a lá , nagy tub. P 2— ,, ránetalanitó olaj , nagy üveg P 2.— 
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— Rögtön lent leszek! 
Lelkendezve forgott a tükörfalak előtt és egy pillanatig arra gondolt, 

hogy -ruhát vált. Hál' Istennek, van elég a falba épült szekrényekben. De 
túl ünnepélyes sem akart lenni. Maradjunk úgy, ahogy vagyunk. Végig-
simított magán, hogy véletlenül ne maradjon rajta egy cernaszál vagy 
selyemrojt, ami a műhelyben akaszkodhatott rá, aztán leszaladt az erősen 
kikopott lépcsőkön. Az első, rossz érzés azonmód elpárolgott a lelkéből és 
pajtási örömnek adott helyet. Akármilyen szándék hozta is ide, — és 
Vica egy egészséges, csinos fiatalember részéről nem találta egészen el-
ítélendőnek ezt a szándékot — a fiú megmutatta, hogy nemcsak vágy 
lakozik benne, de önuralom is. Mindössze két vagy három napot engedett 
el magának a kialkudott haladékból. 

Keményen megrázták egymás kezét, nem volt bennük semmi szertar-
tásosság. José fekete szeme tele volt vidám sugárzással. 

— Ugye nem várt? 
— Vártain, csak nem mára. 
— Mint okos kereskedő, lejárat előtt szeretek fizetni. Ilyen esetben 

cassasconto jár. 
— Nos, én aligha tudok visszatéríteni valamit a maga eddigi befek-

tetéseiből. De az autó miatt komolyan haragszom. 
.— Egyelőre azonban üljön bele. Hol ebédelünk? Mert mondhatom, 

alaposan megjött az étvágyam a repülőgépen. 
Betessékelte Vicát az autóba, aztán helyet foglalt mellette. A sofőr 

levett sapkával, vigyázzállásban várta a rendelkezést. 
A nyarat hazudó szép őszi napok egyike volt ez, a tűrhetetlen meleg 

nélkül, amely néhány (héttel ezelőtt még parazsat rakott az aszfalt alá és 
kemencévé változtatta a házakat. 

— A Jánoshegyi kilátóhoz! — mondta Vica. 
A pompás, új kocsi végigszaladt velük a szűik Váci-utcán. Szótlanul 

ültek egymás mellett, majdnem illetlen távolságban. José az asszonyt 
nézte, Vica pedig a hirtelen elébüik táruló Várhegy (szépségére szerette 
volna felhívni a fiú figyelmét. 

— Hát nem gyönyörű?! 
— De gyönyörű! — sóthajtotta a fiú és alázatosan lehajolt, hogy meg-

csókolja a mianneken kezét. 
Elsuhantak ia milliókarátos fényiben szikrázó Duna fölött, a Lánchídon. 

Egy darabig uigyanaizt az utat követték, ahol az éjjel Malonyay autója 
futott ia (boldogtalan Marionnal. Az Alagútban José közelebb húzódott a 
manekenhez, a karja súrolta Vica vállát és mind a ketten úgy érezték, 
hogy a súrlódási felületen lobot vet rajtuk a ruha. 

— Mi lesz velünk? 
Vica válasaát elnyelte a mellettük eirobogójautobusa dübörgése. Két 

oldalt, a gyalogjárón látomásszerű alakok hosszú sora suhant, az autó 
előkelő magasságából úgy hatottak, mint az .alvajárók. A manneken maga 
is álomnak tartotta az egészet. Alig néhány hónapja ilyenkor még kínos 
számifejtésekkel próbálta elosztani apadó erszényének tartalmát iaz else-
jéig előtte álló napok számával, most pedig, ha akarja, könyökig vájkál-
hat az ezresekben. Sohia többé nem kell tűvel megszúrni az ujja hegyét. 
Csak okosan kell válaszolnia arra a kérdésre, hogy »mi lesz velünk?« 

— Majd besizélünk róla — mondta, .amikor kiérték a napfényre. — Med-
dig1 marad? 

— Ameddig választ nem kapok az előbbi kérdésire. 
— Es iha nem döntök? 
— Akkor itt telepszem meg Budapesten. Legalább vigyázok magára, 

hogy senki el ne vihesse az orrom elől. 
— öh, nem nagyon kapkodnak értem! 
— Akkor itt barbárok laknak, vagy valkok, amit nincs okom feltéte-
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lezni. Mentől jobban nézem ezt a várost, annál jobbain csodálkozom... 
' Mondja, hogy lehet ilyen környezetben szerelem nélkül élni?! 

Két karját szenvedélyesen kitárta a Svábhegy bontakozó panorámája 
felé. 

— Ide kellene beutalni minden veszekedő szerelmespárt és egymástól 
elhidegült házasfélét, mint valami szanatóriumba. 

— Spóroljon a lelkesedéssel! Majd a (kilátónál! 
Többet nem beszéltek egymással, de José ujjai rákapcsolódtak a man-

neken kezére. A merészen felfelé ívelő utakon tündérviHlák mellett halad-
tak el, a kertekben lán@színű dáliák pompáztak, gyümölcsifák hajtották 
édes terméssel rakott fejüket az út fölé, a fűben feketerigók vadásztak, 
néha úgy látszott, mintha fejest akarnának ugrani a haragoszöld tengerbe, 
a menekülő bogarak után. 

A kilátó sorompókkal elkerített Vendéglője előtt néhány magánautó 
várakozott és két idegenforgalmi autóbusz. Valami osztrák társasutazás' 
vendégei ültek a vászonterítős asztaloknál és vidám juhhéval köszön-
tötték a várost, amely fölintegetett hozzájuk tornyaival és kupoláival. 
Vica néma t&zámvetést csinált magában, miig a szeme változatlanul mo-
solygott. Nem azon töprengett, hogy mit kap cserébe azért, amit itt kell 
hagynia. De mit hagy itt és milyen állapotban? Eszébe jutott, hogy 
Marion délelőtti távolmaradásának valószínűleg rnég'is nagyon súlyos 
előzményei lehettek. Idegesítette a gondolat, hogy mialatt ők itt ülnek 
ketten Jóséval az ismeretlen, de csupa jóval kecsegtető jövő küszöbén, a 
grófné bezárkózva fekszik a palotában és oktalan gyűlölettel gondol rá. 

— Rendelje meg az ebédet, — mondta — addig én elintézek valamit 
telefonon. 

— Kivel akar beszélni? — kérdezte féltékenyen a spanyol. 
— Marionnal. Meg kell neki mondanom, hogy maga itt van és vala-

mivel később megyek vissza a szalonba 
Átvágta magát egy tiroli ruhás csoporton és bement az épületbe tele-

fonálni. Föltárcsázta Marion számát. 
— Azonnal! — mondta a szobalány, amint megismerte Vica hangját. 
Két kínos perc mult elL 
— A méltóságos asszony azt üzeni, hogy nincs abban az állapotban, 

hogy Vica kisasszonnyal tárgyalhasson. 
»Jól sejtettem« — gondolta Vica. Elmúlt minden öröme. 
— Mondja Julis, mi van a méltóságos asszonnyal? Történt valami? 
A szobailány lefojtotta a hangját, a mannleken televíziós készülék (nél-

kül is látta a mozdulatot, ahogy a tenyerét védőén tartja a beszélő fölé, 
mintha attól félne, hogy a szomszéd szobából kihallgatják. 

— Nem tudok semmit, kezét csókolom. Sándor, a portás említette, hogy 
taxin jött haza éjszaka egykor.. . Nagyon idegesnek látszott... én szokás 
szerint csak reggel félkilenckor mentem be hozzá. Azt mondta, hogy fáj 
a feje és nem kel föl. Kérdeztem, telefonáljak-e a szalonba? Mondta, hogy 
nem... Nem volt a kíséretében senki, az biztos... A taxit is Sándor fizette 
ki . . . Tudtommal nem jelentkezett ő sem.. . Igten, ágyban van.. . 

— Julis, fiam, próbáljon hozzá mégegysaer bemenni. Mondja meg, 
hogy életbevágóan fontos dologiról akarok véle beszéltni... 

Megint elmúlott két perc. 
— Nê  tessék rám haragudni, Vica kisasszony, csak azt mondom, amit 

a méltóságos asszony irámlbízott: »Egyáltalán nem érdekli, amit Vica kis-
asszony közölni akar velie.« 

— Jól van, köszönöm. 

H E L Y I F O G Y A S Z T Á S g ^ f " 
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Sóhajtva tette le a kagylót. A salve nehéz lett a gondtól. Mi lesz ezzel 
a hisztériás asszonnyal, ha most itthagyja magára az éppen tipegni kezdő 
vállalkozás élén, amely eddig csak ette a pénzt, d© alig) adott valamit 
vissza. Az öreg Vadász a minap el ég őszintén feltárta előtte a helyzetet. 
Ha a palotát és a benne levő műkincseket eladják, talán marad annyi, 
amennyi forgótokének elég egy belvárosi divatszalonhoz. De nagyon me« 
kell fogni a garast. Mert Malonyayra nem lehlet számítani. Az egyetlen 
erkölcsi tőke Vica szakértelme és komolysága. A letört uzsorás határtala-
nul bízott a manekenben. 

Iparkodott vidámnak látszani José előtt, de a ©ond minduntalan be-
árnyékolta a tekintetét A felszolgált hiirtelensültböz is csak immel-támmal 
nyúlt. 

— Vica, kislány... mondja meg, mi bántja? 
— Öh, kislány! — próbálta Vica tréfával elütni a kérdést. — Em már, 

sajnos, ntem vágyók kislány, inkább az a haj, hogy maga a kisfiú! 
— En? — hiúzta ki a derekát sértődötten José. 
— Igen, igen! Amikor Marion először szóbahozta magát, azt mondta, 

hogy alig több huszonhárom évesnél. Tulajdonképpen ez a legfőbb kifo-
gásom ibecses személye ellen. Nem nagy kunszt elcstavarni egy huszonhá-
rom éves gyerek fejét. 

José nevetett 
— Ha tényleg nincs más kifogás ellenem, akkor határtalanul (boldog 

vagyok. 
Sportruhiájának (belső zsebéből kiihúzta b őribe kötött útlevelét amely 

háromnegyedrészben megtelt különböző országok határkirendeltségeinek 
és követségeinek bélyegző s 'bejegyzései vei. 

— Voila ! José Chenier..... Itt vannak az adataim... ihaja fekete, sze-
me fekete, orra rendes, életkora 28 év . . . Akarja, hogy ehihez néhány nem-
hivatalos adattal szolgáljak! 

— Halljuk. 
— Ez a kis könyv beszámol a fejem1 formájáról, az alakomról, ia sze-

mem színéről, de például a szívemről egy szót sem besizél. 
— Es milyen a szíve? 
— Határtalanul szerelmes! — mondta José és (nagy széliét húst tömött 

a szájába. 
— Állandóan — gúnyolódott Vica. 
José valaihogy megbirkózott a falattal 
— örökké! De csak egy hónap óta! 
A tréfálkozás azonban nem vezette le a maneken idegességét. 
— José, — mondta — itt imaigyon komoly dolgok vannak folyamatban. 

Lehet, hogy nagyon rosszkor jött, lehet, .hogy a legjobbkor... 
A fiú elkomolyodott. 
— Marian? 
— Igém— Attól félek, hogy rajtam fordul meg egész jövendő sorsa. 

Ha most egy hibás húzást csinálok, esetleg elrontom uz életét. 
— Eh bien! — lobbant föl José. — Magában szemiernyi önzés sincs*. 

Folyton Mairionnal törődik! Jegyezze meg, miár a nyelvtan is így tanítja: 
első személy, én! 

— Nincs igaza. Itt rólam is szó van, elvégre Marion nélkül sohasem 
találkoztam volna magával. 

— Hát akkor mesélje el, mi történt? Talán az én csipetnyi eszem is 
hozzájárul, hogy megtaláljuk a kivezető utat. 

— Nem, — csóválta a fejét Vica — ez a dolog csak rám és a grófnéra 
tartozik... Amibár lehet, hogy majd később, tálam már ma este Is elmon-
dom, miiről van szó. Mos»t azonban térjünk vissza a városba, mert lejárt 
az ebédidőm. 
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Fizettek és megkeresték a kocsit Amikor elindultak a város felé, a 
fiú hirtelen megszólalt. A hangjában tragikus árnyalat rezgett. 

— Mindent tudok! 
— Mit? — kérdezte ijedten Vica. 
— Hogy miért utasította vissza a kocsit... Narancssárga karosszéria 

és galambszürke soffőr. Hát ez csakugyan szörnyű! 
Szigorúan megkopogtatta a soffőr hátát: 
— Azonnal bemegy a szabóhoz és khakiszíinű egyenruhát rendel man-

gán ak. 
Ezzél, mint aki a világ legnagyobb gondját elintézte, hátradűlt a 

kocsiban és megelégedetten szemlélte a szép, budai tájképet. 
* 

Ez a nap már úgy volt megtervezve a sors könyvében, hogy vegyesen 
váltogatta egymást a jó és at rossz. Kártyás-nyelven intermittnek nevé-
zik ezt a folyamatot. Alig bújt be Vica a munkaruhájába, telefonon hív-
ták. Nem kis meglepetésére a férje hangját ismerte fel. 

— Szeretném, ha ma este velem vacsorázna. 
— Lehetetlen — mondta Vica ijedten. 
— Talán fél, hogy kompromittálom? 
— Hagyjuk a tréfát... Ma este már programom van. 
A festő hangja gúnyos árnyalatot váltott. 
— Malonyay úrral? 
— Nem vele, ámbár ez igazán nem tartozik senkire, rajtam kívül. 
— No, ami azt illeti, talán mégis... 
— Például? 
— Rám... vagy Wolkenbergnére... Apropo! Remélem, tudja már, 

hogy Marion és Malonyay szakítottak?... Valószínűleg azzal is tisztában 
van, hogy ki miatt? Reggel óta az egész város erről beszél. 

Vica hangját elváltoztatta a düh és a keserűség. 
— Azért Mvott fel, hogy ezt közölje velem?! 
— Mondtam már, hogy vacsorázni szeretnék magával valahol, egy 

csendes helyen, ahol nyugodtan megbeszélhetünk' egyetmást. 
— Tudtommal nincs mit megbeszélnünk. 
— Sajnos van... (A festő hangja fenyegetővé vált) Legalább is, amíg 

az én nevemet viseli! Nem fogom tűrni azt a ledér életmódot, amit foly-
tat.. . És figyelmeztetem, hogy bárhol meglátom Malonyayval vagy más-
sal, világraszóló botrány lesz belőle! 

Vica válasz helyett visszatette a kagylót a helyére. Most már végkép 
összezavarodott minden... Legokosabb volna huszárvágással elintézni az 
egész ügyet. Mindössze egy telefonba kerül. Mostantól számított két óra 
múlva Jóséval túl lehetnek a határon. »Utánam az özönvíz!« — mondta 
magának dühös elkeseredéssel... Ha elmegyek az útból, Marion és Ma-
lonyay könnyebben megtalálják egymást. Hogy később mi lesz, az az ő 
dolguk, A férje pedig adja be a válókeresetet. Okosabbat úgy sem tehet. 

Már rajta volt a keze a beszélőkészülék fogóján, amikor mást gondolt. 
Nem hagyhatja cserben Mariont, amikor ezzel az önző cselekedettel jóvá-
tehetetlen bajok okozója lehet. Ha most búcsú nélkül elmegy, az egész 
pesti szabószakma Marionon fog nefvetni. Kétségtelen, hogy a nagy izga-
lommal várt W. V. szalon azonnal összeomlik és mindenki azt mondja 
majd, hogy Vica volt az, aki a grófnét a vagyona roncsait elnyelő vállal-
kozásba beugratta, aztán ugyancsak Marion révén szerzett milliomos 
baráttal kereket oldott... Ilyen körülmények közt becsületügy helyt-
állni. Hogy a férje mit gondol róla, azzal nem törődik. Hogy a pletyka 
összeboronálta Malonyayval, azt is ki lehet védeni valahogy, elvégre az 
elsőrendű vádlottat, őt magát, nem hallgatta ki senki ebben az ügyben. 
Majd megfelel ő magáért a pesti pletyka ítélőszéke előtt. Itt azonban 
elsősorban a W. V. szalonról van szó, amelyet részben ő hívott életre. 
Ennek a szalonnak, amellyel olyan nagyralátó művészi tervei voltak, nem 
szabad elpusztulnia. Inkább lemond José szerelméről is. 

(Folytatjuk) 
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A 5ZERkE5ZTŰ» ÜZENETEI 
T-ackas Iíhcc postája 

Két szív problémája. Sajnos, 
ez nem ké t szív problémája . 
Csak az egyik szivé. A másik 
ezt a problémát már megol-
dotta azon a bizonyos tavalyi 
má jus i napon, még pedig elég 
kegyet lenül . Nagyon nagy 

. . . t
 h i b a - e z » probléma 

meg- fonmáll, hogy ez a másik szívnek még 
mindig problémája, — de viszont belátom, hogy 
ennek az egyszerű kons ta tá lásáva l még nincs 
segítve a ba jon . De mégis megvigaszta lhatom: 
tapasztalataim azt muta t ják , hogy ez a »vissza-
térő« hangula t nem olyan veszedelmes. Sőt: 
t ipikus dolog. E g y szerelem elmúlása vagy 
legyünk őszinték — miről van itt szó? — egy 
szenvedély k i lobbanása nem megy egyszerre, 
olyan képet mutat ez, mint a láztábla képe, 
folszökik, mélyre száll, végre egészen elcsitul. 
H a ön tisztában van azzal, hogy szenvedni kell 
és még fog média szenvedni, akkor máris 
könnyebben fog a dolog menni a véglege« lelki 
megnyugváshoz és szívbeli lecsendesüléshez. 
— Rádió. Megvan ennek a maga ú t ja -módja , 
éppen úgy. mint bármely más kézira tnak, 
amelyet például színházihoz vagy szerkesztő-
ségbe nyú j tanak >be. 1. Az ember m e g í r j a a 
kéziratot . 2. A foéziratpaplrosnak csak az egyik 
oldalára ir, 3. Lehetőleg jót ír, érdekeset és 
újszerűt (ez a legfontosabb!) . 4. Ha a Rádió-
ban való előadásra szánja a kéziratot, akkor 
beküldi a Rádió igazgatóságához, a Sándor-
utcai stúdióba. Ez aztán igazán egyszerű. 
Olyan egyszerű, hogy szinte csodálkozom, hogy 
ehhez én kellek és hogy ez önnek magától 
nem jutott az eszébe. — Sport, D. L. Igaza 
v a n a mamának , semmit sem szabad túlzásba 
vinni. Azt ő se ál l í t ja , hogy a sport nem egész-

• dóval «V, ref. dalárda műkedvelői szép előadásban 
mutatták be a »Vén gazemberét. Szereplők: Nagy Zol-
tán, Nagy Zoltánná, Balogh Matyó, Fehér Jenő, Bocz 
Ernő, Szabó Mihály, Kecskés Mózes, Adámovits V1-
mos, Huszár Béla, Zöldi Zoltán, Rubián Oszkár, 
Györffy Károly, Ihm Gizi, Pásztor Árpád, Erese Mi-
los, Adámoviis Vilmosné, Kolozsvári Árpád, Molnár 

József és Unger Ernő voltak 

séges és nem kívánatos . Az én dolgom Igen 
egyszerű és vi lágos ez» esetben, ehhez igazán 
nem kel l az én »tapasztalatom«, minthogy a 
válasz kézenfekvő. Tehá t : «portoljon vigan 
tovább, de nem szabad forszírozni a dolgot, 
nem szabad túlhaj tani . Össze ke l l egyeztetni a 
két dolgot, hogy a mamának az óhaj tása is 
tel jesüljön, mert h lgy j e el, a mamák szeretet-
teljes aggoda lmának , ösztönös, féltő szereteté-
nek mindig igaza van. — Tantiém. Sokkal 
egyszerűbb volna — meg sem Írni azt a da-
rabot, csak a tantiémet zsebrevágni . — D. 
Ilona. Tessék az egyik levelet a Nemzeti Szín-
házihoz, a másikat a Magyar Színházhoz bekül-
deni. — Csorna, K. L. Ne vegye rossz néven, 
de kéziratok megbirá lásával nem foglalkozha-
tom. — L. Tibor. Hogy utazzon-e el? E r re 
nézve nem tudok határozott választ adni. A 
tapasztalat azt muta t ja , hogy ez te l jesen indi-
viduális. Az egyik embernek — mondjuk igy: 
as egyik szívbeli ügynek — jót tesz a távol-
ság , a más iknak nem. Én például i lyenkor — 
többször megpróbál tam elmenni, de mindig 
hazarohantam. Különben, ha az ember f igyel-
mesen elolvassa az »Erlkönig«-et a költő 
zseni jében er re a problémára is talál választ, 
csak úgy mint Horat ius s t ró fá jában , amely-
ben e* foglal ta t ik: »Post equltem sedet a t r a 
cura <c E® pedig m a g y a r u l azt jelenti, hogy: 
»A lovas mögött ott ül a sötét gond.« — T . 
Ybanez: Ne vegye rossznéven, de az ef fé le Í rás 
nem érdekel minket . Azaz — jobban mondva 
— érdekel privátim, de lapunk szempontjából 
érdekte len. — I lma. Köszönöm a szíves 6» ked-
ves sorait egész szerkesztőségünk nevében. — 
— F. K Ezt a mondást körülbelül igy formál-
ha tnánk : »Aki mindig a múl tba néz vissza, 
annak nem jut ideje a. fontosabb dologra, előre 
tekinteni a jövőbe!« Vagy ta lán igy : »A műit 
mindig szép, de a jelen mindig fontosabb. — 

Fihn. D. T. Nem tudok én, 
kedves, ebböí a kis amatőr-
gyorsfényképből ítéletet al-
kotni. De m é g ha tudnék is, 
akkor sem alkotnék. Mlert az 
én vé leményem itt teljesen 
tlluzoniuts, anny i közöm van a 
filmhez, hogy — imádom a jó 
filimet. Tuniádni fogom magá t 
ts, iha jól fog a fi lmen ját-
szani. Viszont, ihogy ez mikor 
lesz — azt én nem tudom meg-
mondani. De úgy hiszem — 
más sem. — G. Z. A szerkesz-
tőségi órák ala t t nagyon szí-
vesen 'látom. — Manque. H a 
rahVban csalhatat lan volna az 
a rulettszisztéma, akko r ön 
nem a k a r n á nekem bemuta tn i 
és n e m kellene hozzá »minimá-
l/te amy agi támogatás«, hanem 
aiz volna e p i l lanatban a leg-
nagyobb gond ja , hogy egy kas -
télyt vásárol jon négyezer hold 
pr íma szántófölddel — egy 
tagiban. — Példányonként vá-
sárló. A G. Z.-nek szóló üze-
net önmek is szól. De, h a sza-
bad megjegyeznem, n a g y el-
foglaltságom miat t könnyebb 
volna nekem, ha levélben ír-
nák m e g óha j tásuka t . — Afo-
rizmák. Nagyon ötletesnek és 
nagyon ú jnak kel l a® efféle 
Írásinak lenni. — D. Kávéház, 
ö n összetéveszt engem valaki -
vel. Nem szoktam ismeretlen 
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embesí&k asztalához üzenetet küldeni. Van ne-
k e m hétről-hétre éppen «Léig' üzenni valóm. — 
Szeretem-« őt? Nem probléma. Nem is fontos. 
Bizonyára .szereti, — de csak egy nagyon ke -
veset. Mort ön annyira szereti sa já tmagá t , 
hogy más .érzésre nincs se türelme, s e m ideje, 
sem idege. - Talán? Nem, nem talán, egé-
szen biztosan, ö n felej teni fog és megnyu-
godni. Csakhogy: nagy út van még odáig. Ha 
ezzel a távolsággal , az idő distanciával 
t isztában v a n : sokka l könnyebb lesz a gyó-
gyulás . — Edmée. A dolog úgy van, hogy 'élp-
pen az intel l igent emberek kompl iká l j ák leg-
jobban. az életüket. Egysze rűen élni, ahogyan 
az rendeltetett — ez a legnagyobb bölcsesség. 
Primitiv, egyenesvonalú életprogram, éppen 
azért nem tud j ák á l ta lában megvalósí tani a 
mai emberek, mert anny i r a primitív. — K. M. 
E g y strófával felelek csupán. Igy s iói : »Nem 
az a nagy bána t , mely j a jba fúl « amelyre 
könnyes lesz a szem, d e az, amelyet hordunk 
szótlanul, egy életen á t , mosolyogna, csen'deaen.« 
— Nándi. Tessék elhinni, jobb nekem levelet 
írni. I gy szoktam meg, kissé átgondolom a 
dolgokat, meg aztán őszintén megval lom: én 
író vagyok és a toll a kenyerem, nem pedig 
az élőszó. — L. Margit. Nagyon jól és kedve-
sen emlékszünk önre. Babay ú r is. én is. Szí-
vesen üdvözöljük. — I. Miklós. Az ön leve-
léből ki tűnik, hogy tudja az utat . Olyan helyre 
kell fordulnia, ahol — ha tehetségesnek talál-
ják — mindjár t gyakor la t i lag is használhatnak 
önnek. Például : va lamelyik szinházigazgatóság. 
— László M. Kedves levél, amely nem kíván 
semmit , nem vár semmit , csak kedvies, szív-
ből jövő üdvözletet küld, amit mi is egész 
szívvel viszonyunk. — V. I. Óhaj tása szerint 
történt. — Dolcisslmo. A hangu la t : csak han-
gula t . Ez m é g nem poézis. — Printemps. Ha 
egy nő két úr között nem képes választani , 
akkor — egy h a r m a d i k r a várt Sajnos, hogy 
est a kel lemet len véleményt kel l közölnöm, én 
örülnék legjobban, h a nem volna igazam. — 
Anonyma, Vannak ilyen ösztönök, ilyen meg-
érzések. — F. Andor. Előbb az ál talános is-
meretet kell megszerezni. Nagyon sokat kíván-

nak manapság az íróembertől. — N. Etelka. 
Mind a ké t Írónak szánt levelet tessék szer-
kesztőségünkbe beküldeni . — »Achmed.« Öröm-
mel és készséggel állok rendelkezésére. — 
Gyermekdal. Hátha. Extázis. Éjjel. Egyedül. 
Elmélkedés tavasszal. December 24. Átadtam 
a kézira tokat irodalmi munka tá r sunknak . 

A szerkesztői üzenetekben csak mindenkit 
érdeklő kérdésekre válaszolunk. Aki vá-
laszbélyeggel ellátott borítékot küld, annak 

készséggel válaszolunk levélben. 

S Z Í N H Á Z . »Mark.« A költő tizenhétéves, 
gimnáziumi tanuló. Cime: Nagymező-utca 30. 
— Gr, Stefánia. Négy éve játszik színpadon, 
csak néhány hónapig jár t sziniiskoiába, A 
»Tüzmadár«-ban debütált , n a g y s ikerrel . — 
Kezdet. Nem kell előkészítő tanfolyam. Jelent-
kezzék valamelyik színi iskolában, 

F I L M . Érdeklődő. Clark Gable elvált fele-
ségétől. Hét évig é l té ig együtt . Most sokat be-
szélnek közeli házassági terveiről . — Garbo-
rajongó: i . Cime: Metro-Goldwyn-Mayer Stu-
dios, Hollywood Beverly Hills, 2. Valószínűleg 
küld autogrammot . — P. Géza: A filmötlet el-
helyezésére csak ptályázat kere tében van lehe-
tőség. Egyébkén t n e m vásáro lnak ismeretlen 
témát a f i lmgyárak . — A bolyongó lány. E l -
felej te t te címét is közö ln i^ Ké r jük , i r j a meg , 
hová k ü l d j ü k a kéziratot" "és a választ. — 
Vrsaci. Egge r th Márta c íme: Ufa F i lm A. G., 
Berl in Krausenst rasse 30—34 beim Dönboff-
platz. v a g y : Hotel Kiepura Krynicza Polen-

K É Z I R A T O K . S. S. Lajos. Nagyon ügyes , 
sok készségre valló versek . A leközlés mér-
tékét még egyik sem üti meg. — »Lantella.« 
Határozot tan formás, jólfésült i rás . At lagon-
f el üli, de m é g n e m hibát lan. — »Hóvirág.« 
ösüinte, jólesően kereset len írájsék. Mégsem 
versek és mégsem költészet. — V. Bora. Ezek-
ből még n e m tudunk következtetni , hogy fe j -
lödésképes-e. — »F. Borbála — K. P. L.« Ked-
v<q eszmefuttatás, jól fogalmazott , épkézláb. 



Plasztikai sebészet" 
a Park Szanatóriumban! 
VI. , A r é n a - ú t 8 4 - b . — T. : 1 2 - 6 5 - 3 5 
A r c ( r á n c ) f e l v a r r á s , e m l ő p l a s z -
t i k a , f ö l - , o r r - , h e g k o r r e k c i ó k s t b . 
P r o s p e k t u s a z i g a z g a t ó s á g n á l 

A. farkasdl Katholikus Ifjúsági Egyesület műkedvelői siker-
rel1 játszották el az »Érik a búzakalász« című operettet. Sze-
replők és rendezők: Wenczel fodrász; Sotter Ella, Oláh Fe-
nenio, M át hé István, Tóth Lajos, Cs.ffáry Jenő, Szabó Mária, 
Jancsó Gyula, Babóthy Fereno, Iványi Károly, Takáts La-
jos, Czuczor Lajos, Iványi Ida. Lan Istvánné, Loczner Gusz-
táv plébános, őzv, Lunné: H arm at h Zseni, a Vígszínház volt 
művésznője, főrendező; Pintér Mária, Ember Károly, SzaVay 
Irma, Oláh Vilma, Iványi Károly, Fehér Ilona, Ember Márta, 

Oláh Margit, Csiffáry Ernő 

K O N Y H A . Dr. Haraszti G.-né. Legutóbbi 
szerkesztői üzenetek között nyomdahibából a 
halászléxeceptnél zs i r helyett rizst szedtek. 
Remélhetőleg ön is észrevette ezt a hibát . . — 
Frommerné, Fehérvár. Osokoládémáz elkészí-
tése a következő. 18 deka reszelt csokoládé, 9 
evőkanál forró viz, 3 deka va j . Ezt k is lábas-
ban addig keve r jük , mig a kellő sűrűséget 
megkap juk . Cukrot nem szabad beletenni , mer t 
ettől fénytelen lesz. A többi receptet csak a k -
kor küldhetem el , ha válaszbélyeget küld, mert 
itt helyszűke miatt nem lehet leközölni. — 
Havas Imrémé, Siófok. A kér t receptet legköze-
lebbi s zámunkban közöljük. — Balog E - n é . 
1 kiló babhoz V« kiló nagyszemü gerstli t ve-
szek. É n kis fehér babból készítem a sóletet, 
mert jobblzű. 'Két l ibacombot, 1 kiló ftistölt-
húst, hagymát , kevés foghagymát . Előző este 
készí t jük el és másnap délben fogyaszt juk. A 
hagymát egéísz keveset megpirí tom, bőven pi-
ros <édes papr iká t teszek bele és összekeverem 
az elkészített babbal és gerstlivel. Természete-
sen már nem a tűzön. A felét a bab és geíst-
11« hagymás keveréknek kiveszem a fazékból, 
körbe r akom a húsféléket , 1—2 gerezd foghagy-
mát, most megint a babot és gerstl i t éis föl-
engedem annyi vizzel, hogy jól ellepje. 2—3 
jól megmosott hé jas tojást is tehet bele. Fedő-
vel l e t aka rva másnap reggel i* hideg helyen 
így t a r t j a . Reggel megnézi, ha a vizet be-
szívta a bab, akkor még annyi vizet töltünk 
nái, hogy jól el lepje az régészet. Sütőben leta-
k a r v a 5—6 óra feltétlenül kell neki. Némely-
kor a fazekat rázogat juk , de nem k a v a r j u k . 

KOZMETIKA Fiatal-
asszony. Tavassza l & bőr érzé-
kenysége egyénenként fe vál-
tozik. Éppen ezért sokszor 
neon szabad á tmenet nélkül « 
mosdást abbahagyni és zsírok-
ka l tisztítani a bőrt. Néha 
ellég a szappan változtatása, 
máskor elég iá vi« hőfokát 
változtatni ahhoz, hogy az arc-
bőr faggyumlr igye i elég zsirt 
termel jenek és a bftr eredeti 
szépségét (feljesen vissza-
nyer je . — 1937. Kifelej te t te le-
velé-böl, hogy száraz vagy zsi-
ros-e gyermekének a h a j a ? 
Ezt roppant könnyű eldönteni. 
H» a h a j fénytelen, matt , 
könnyű és a ha j szá lak el-
állóak, akkor a h a j száraz. Ha 
mosás után p&r napra a h a j 
átfémyesedik, átzsirosodik, ak -
kor zsíros. Ezek mellett szí-
veskedjék megismételni mimd-

. . . azokat , amike t mostani leve-
lében_ fat és közölni címét. - Tin«. Májfolto-
'kat 'házLkeaeliéssei eitttotetai nem lelhet, csak 
szakorvosi 'beavatkozással. Ahho®, hogy az el-
tűnjön, ismerni kell. a hör érzékenységét , a folt 
erősségét és nagyságá t . — Miskolci. Ne vá-
gtassa te ha já t , mert ezzel n e m segít, söt árt , 
mert k imerí t i a ha j szá laka t növesztő hajsze-
mölcsök et s h a a h a j a megnő, nség rosszabb 
ál lapotba kerül , ha nem kezeltet i . — Mit te-
gyek? A h a j ápolásta az influenza ala t t keresz-
tüJviheteflen. Az egyet len tennivaló a napi fé-
sülés és kefélés. A fejbörmegbetegedésne ,áis haj -
hul lásra ha j l amosakná l az influenza utóhatása-
kén t nagyfokú hajhul lás jelentkezik. Ennek le-
küzdésére csak inf luenza után lehet gondolmi 
s erre vonatkozó tanácsot csak szakorvos ad-
hat, mer t i lyenkor tel jesen egyéni iháziápolást 
igényel a ha j . A fertőzés a mérgezés nagysá -
gától" és a® egyén 'hajlamaitól f ügg . — Kőszeg. ' 
Ne mossa meg h a j á t esak ké the tenkén t egyszer 
ugyanazzal a szappannal , ami t eddig használt . 
— Vidéki érdeklődő. A szőrszálak végleges k i -
ir tását , bármennyi re sürgő® is «z, ném lehet 
gyorsítani . Azokat véglegesen kipuszt í tani dfia-
termiás e l járássa l lehet, szakorvosi kezeléssel. 
2. Mindem körülmények között a ján la tos nem-
csak a szőrszálakat kiir tani , hanem bel-
sőleg gyógyít tatni , lamit megfelelő kivizsgá-
lás után megfelelő injekciós k ú r á k k a l el lehet 
érni. — Kesergő nő. Teljesen m e g é r t j ü k elke-
seredését és nem nevet jük kS érte. A tyúkszem 
egy ike a legkínzóbb betegségeknek és miután 
orvosa is azt a j án l j a , hogy műtéttel ke l l eRá-
volit&nl, fogadjon szót, csinál tassa meg , mert 
eos oly mélyen van, ami t setm kivágatn i , s-em 
szerrel eltüntetni nem tud. Ha műtét té) ezt el-
intézteti ezen a helyen nem lesz vele több pa-
nasza. Mindenesetre * ortopédorvossal vizsgál-
t a s sa felül, nézéssé m e g egyben, hogy minos-e 
talpsüllyedése. — Carmen. Csak műtéttel leibet 
a nagymel leken segíteni. — Jupiter. Levelét 
megkaptuk , de ősimét elfelej tet te l a k á s a címét 
közölni s igy diszkrét természetű kérdése i re 
csak ha elmét közli, a k k o r kü ldhe tünk levelet . 
— Rózsa. Fordirl'jon sürgősen szakorvoshoz. 

Szanatóriumi Kozmetika 
Mell- és arcplasztika műtéttel és mUtét nélkül, 

belső theráplás eljárással 

Dr. GlQcK szanatórium 
V I . , Benczur-utca — A ráncok 
új, mQtétnélkQli szabadalmazott el-
távolftása. Plasztikai sebészet, arc-
ápolás, szőrtelenftés — Teleton-
1-137-32, 1-123-82. — Prospektus-
sal az igazgatóság szolgál 
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U H I C T Ä I Êk I f v é g l e g e s k i i r t á s a e z i d ő s z e r l n t a l e g k o m o l y a b b 
n Mm S 9 Mm M L n l m g y o r s , b i z t o s e r e d m é n n y e l . A n g o l m ó d s z e r r e l . 
Schadek Antalné k o z m e t i k a i i n t é z e t e , B u d a p e s t , IV., V á c i - u . 9 - 1 . ( C o r s o m o z i h á z ) 

Hódítás 
Irta: Bónyi Adorján 

Vígjáték 3 felvonásban. 
A darab előadási joga . k izáró lag dr. Marton 
Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV.. 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az emgedélynélkiHi 
előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t.-c. 
Copyright 1937 by dr. Alexander Marton, Budapest. 

Szinrekerlllt a NEMZETI SZÍNHÁZBAN (először 
1937 jan . 15-én) » következő föaz-ereplftkkel: 
Vailéria . . . j Bajor Gizi 
A fia ta lember . . . . . . J ávo r Pá l 
F r a n k e n . . . . . . . . . Táray Ferenc 
Grál Gál Gyula 
Barend Tapolczay 
Hairry . Apáthy Imre 
Wandorweldmé Bs rky Lili 

I L S O F E L V O N Á S 
(Szín : Vidéki városházán a kultúrtanácsnok szo-
bája. Melegebb és barátságosabb, mint egy hivatalos 
szoba. Azzá teszi a falakon néhány finom metszet, 
amelyek közt kissé elütón hat a polgármester, egy 
öreg úr nagy arcképe. Baloldali asztalon, mely 
körül három szék (bőrkarszék) van, finom fehér 
csipketeritő. Jobboldalon áll az Íróasztal, rajta 
telefon, egy börkeretes állókép. Karszék mellette. 
Jobbsarokban hátul spanyolfal, mögötte mosdó, 
ruhafogas, esetleg kis ruhaszekrény. Ettől kissé 
jobbra oldal falon beépített kis Wertheim-szekrény. 
Mellette hátsó falon széles ablak, mely egyemeletnyi 
magasságban a Főtérre néz. Baloldalon hátul 
ajtó, mely előszobába nyílik. Balfalon elől ajtó, 
kis tanácsterembe vezet. Mindkét ajtó párnázott. 
Kinn napfény és reggel van, kilenc óra, tavasz.) 

Flórián (öreg altiszt, azon dolgozik, hogy két 
nagy virágcsokrot nagy igyekezettel beleszorongas-
son egu vizeskancsóba). 

Titkár (tisztán öltözött, csinos fiatalember, 
nyitott előszobaajtón jön be, póstával, sok irat-
tal, meay egyenesen az irósztala felé). 
' Flórian (munkaközben) : Jóreggelt kívánok, 

titkár úr. 
Titkár (oda se néz) : Jóreggelt. (Kezdi szét-

rakni az iratokat az Íróasztalon.) Maga mit csinál 
ott, Flórián? 

Flórián ! Kézbesítek, könyörgöm. 
Titkár (odanéz) : Ne vicceljen. Micsoda virág 

az? 
Flórián (dolgozik, a virág nem akar a kancsóba 

beleférni) : Kézbesítendő ide. A pártok küldték. 
Ma pont három éve, hogy a tanácsnok őnagy-
sága tanácsnok lett. A veres rózsa a polgári 
párttól jött, a fehér meg az agrár párttól. 
A szocik nem küldtek. (Szuszogva dolgozik.) 
Lehet, azt el se fogadtuk volna. 

Titkárt Három éve már? (Nézi a virágot, 
mintha a helyükön valakit, valaki kedveset látna.) 
És nincs egy váza a városházán? 

Flórián (a virág belefért, elégedetten nézi) : 
De egy van. A Grál tanácsnok úr szobájában. 
Azt nem hozhatom ki. Évek óta szivarvégeket 
tart benne. 

Titkár (rakosgatja az iratokat) : Jobb lenne, 
ha az egész virágot kivinné. A tanácsnok nem 
szereti az ilyesmit. 

Bajor Gizi é s Jávor Pál 
(Vajda M. Pál felv.) 

Flórián (szétálló bajuszát dörzsöli) : Bocsánatot 
k é r e k , n e k e m t e l j e s í t e n i k e l l a h i v a t a l t . 

Titkár: Meglátja, hogy összeszidja. 
Flórián : Negyedik esztendeje szolgálok én 

itt kérem a városnál. Ez az idő nagyobbrészt 
azzal telt el, hogy szidtak. Ez már az én hiva-
tali beosztásom kérem. 

Grál (Öreg tanácsnok. Fakó, pedáns, ellenséges, 
cvikkeres. Divátjamult öltözet, hóna alatt össze-
csavart ernyő. Ahogy belép az előszoba ajtón, 
ott megáll és ráförmed Flóriánra) : Maga töké-
letlen vén gazember, maga haszontalan tekergő, 
nincs senki az előszobában, mit ácsorog itt? 
Ellophatnák az egész városházát maga felől. 

Flórián (flegmával) : Visszahoznák azt kérem. 
Megnéznék a kasszát, üres, oszt visszahoznák. 
(Kiballag.) 

Grál : Ne szemtelenkedjék I (Körülszimatol.) 
A kultúrtanácsnok még nincs itt? Hogy lehet? 
(óráját nézi.) Pont kilenc. Egyszer sikerült meg-
előzni? A szorgalmast, a fáradhatatlant, a . . . . 
(Hirtelen, megdöbbenve.) Mi az ott? Az a virág ! 

Titkár (csak úgy munkaközben köszönt oda, 
tovább dolgozott, most felnéz rá csendes útálattal) : 
A pártok küldték. ' 

Grál : Doktor Vanderweld tanácsnoknak? 
Ugy. Szóval a pártok. (Gúnyosan és felhábodva.) 
Ez új szokás. Tudtommal hivatalnok nem fogad-
hat el ajándékokat! Pláne pártoktól 1 (Izga-
tottan beljebb jött, a padlón kopog az ernyőjével.) 
Ezt illett volna előbb iktatni. Milyen felületes-
ség a pártoktól, hogy nem az iktatóba küldték. 
Azdktatóból kézbesíteni kellett volna a személy-
zeti osztálynak, ott kiosztották volna egy 
referensnek, a referens jelentést tesz az osztály-
vezetőnek, az osztályvezető megadja az utasí-
tást az elintézésre, jegyzőkönyvet vesznek fel 
az ügyről és aztán kézbesítik ide a jegyzőköny-
vet, kedvező döntés esetén a virággal együtt ! 

Titkár : Miután a virág közben már elhervadt 
volna. Mint azok az ügyek, amelyek ezt az utat 
járják. (Az ajtó felé néz.)' Jön a tanácsnok 1 



Valéria (angol ruha, kis kalap, aktatáska) : 
Jóreggelt, jóreggelt. (íróasztalhoz megy, leteszi 
táskáját. Grálra néz.) Valami baj van? 

Grál (a virágra mutat, uésztjóslóan) : Ezt a 
virágot a pártok küldték kegyednek. 

Titkár ( Valériához) : Ma három éve, hogy 
méltóztatik mint kultúrtanácsnok... 

Valéria (közben letette a kalapját. Ránéz a 
virágra) : Marhaság. Az emberek nem akernak 
leszokni róla, hogy a nőt lássák bennem. (Fogja 
a virágot és az egészet belevágja a papírkosárba, 
úgy, hogy a csokrok úgy állnak a papírkosárban, 
mint egy vázában.) 

Grál : Ezt talán mégsem lehet, hogy csak 
úgy felküldenek ajándékot a városházára egy 
főtisztviselőnek ! 

Valéria (már az íróasztala foglalkoztatja) : 
Ugvan kérem. 

Grál (megigazítja cvikkerét, fel van háborodva) : 
Köztünk mérhetetlen világnézeti különbségek 
vannak. (Indul kifelé.) 

Valéria; Hála Istennek. 
Grál (visszafordul. Gyönyörrel) : Ugye, kegyed 

azzal szokott dicsekedni, hogy az új autó-
sztrádát kegyed verekedte ki a városnak. 

Valéria : Hát van benne részem. 
Grál s Már ehhez többször gratuláltam kegyed-

nek. Ma ismét gratulálok. Tudniillik ma reggel 
hétkor egy idegen autó megint elütött valakit. 
Egy öregasszonyt. 

Valéria (ijedtén) : Meghalt? 
Grál : Azt kérdezze meg a kórháztól, ahová 

bevitték. Ezeket kegyed szabadította a nya-
kunkra, ezeket az autón száguldó gyilkosokat, 
akiket kegyed egyébként idegenforgalomnak 
nevez. De fő, hogy kegyednek legyen egy új 
osztálya, amit vezethet. Idegenforgalmi hivatal ! 

Valéria: Letartóztatták az illetőt? 
Grál (gúnyosan) : Már hogy tettek volna olyat 1 

Csak nein sértenek meg ilyesmivel egy drága 
idegent, aki szerény városunkban forog és köz-
ben. kéjjel gázolgat? 1 Majd eljárást indítanak 
ellene. Megsúgok valamit : egy kövér fővárosi 
bankár volt a babájával, azóta már fent van a 
babuskával a hegyek között. 

Valéria : Ez engem nem érdekel ! 
Grál : De ezt a részletet is jegyezze fel a 

kegyed által alapított idegenforgalom leg-
dicsőbb lapjai közé. (Diadalmasan kimegy.) 

Titkár: Ha szabad megjegyeznem, a tanács-
nok úr egy undok lény. 

Valéria: Nana... (Komolyan.) Kérem, érdek-
lődjék majd a kórházban az után az elgázolt 
öregasszony után. 

Titkár: Igenis. Lent a földszinten festenek 
egy szobát. Azt hallom, Staff úr. 

Valéria: Staff? Ki az? Az a segédhivatali 
tisztviselő? 

Titkár : Igenis. Grál tanácsnok úr emiatt már 
éppen fegyelmit akar indíttatni ellene. 

Valéria (felveszi a telefont) : Kérem, kisasszony. 
Staff úrnak szóljon le, kéretem. Pósta? 4 

Titkár (eléje teszi az asztalvégről) : Van egy 
ajánlott is. Donneréktől. 

Valéria (nagyon izgatott lesz) : Kérem, és ezt 
csak most mondja? ! (Feltépi a levelet, lázasan 
olvassa. Felujjong) : Nagyszerű ! Végre 1 Tudja 
mit írnak Donnerék? A szakértőjük még ma itt 
lesz és felülvizsgálja az olajkutakat I Értesítse 
erről azonnal a tanácsnok urakat, aztán a lapo-

k a t és telefonozza meg a pártelnök uraknak is ! 
Titkár : Igenis ! 
Staff (szürke hivatalnok, elöszobaajtón jön. 

Hóna alatt papírba csomagolt holmit cipel) : 
Jóreggelt kívánok. Hívatni méltóztatott. 

Valéria: Igen, Staff úr. 
Titkár (kimegy) . 
Valéria : Maga egy szobát festet lent a föld-

szinten, igaz? 
Staff: Saját költségemre, könyörgöm, saját 

költségemre. 
Valéria : Na dehát... miért? Micsoda szoba az? 
Staff: Az allevéltáros szobája, könyörgöm. 
Staff: Es mi köze magának hozzá? 
Staff : Bizalmasan tudom, ott fekszik az 

allevéltárosi kinevezésem a polgármester úr 
asztalán. Ha a szabadságáról hazajön, aláírja. 

Valéria : És maga már festeti a szobát? 
Staff : Tizennyolc éve várok már erre a kine-

vezésre, könyörgöm ! Halványzöldre festik, 
kérem, felül kis rózsákkal, angyali kis rózsák-
kal fent köröskörül, könyörgöm. Csodaszép lesz. 
(Gyorsan kibontja a papirost, kivesz egy nagy név-
táblát.) Mit tetszik ehhez szólani? Szép? 

' Valéria: Az ajtóra? 
Staff: Ugy van, könyörgöm. (Gyönyörrel 

olvassa.) Staff Olivér allevéltáros. Ez én vagyok, 
kérem, ott bent a frissen festett szobában, 
ízléses tábla, nemde? 

Valéria: Már kifizette ezt a táblát, Staff úr? 
Staff (rémülten) : Talán csak nem lesz baj a 

kinevezésem körül? Tetszett valamit hallani? 
Valéria : Nem hallottam semmit, csak azt 

látom, hogy ez a tábla nagyobb, mint a polgár-
mester úré. 

Staff (bámul a táblára) : Ó, igazán, nagyobb, 
csakugyan, bocsánat. (Ijedten csomagolja be a 
táblát.) A boldogságomhoz mértem a táblát, 
bocsánat, nem a rangomhoz... ne tessék elmon-
dani, könyörgöm, hogy -majd megsértettem a 
polgármester urat ! 

Valéria : Idefigyeljen. Emiatt a szobafestés 
miatt fegyelmit akarnak indítani maga ellen. 

. Staff (kétségbeesve) : Ellenem? Fegyelmit? 
Mert boldog voltam... és mert nem győztem 
már tovább várni... kinek vétettem én azzal, 
könyörgöm? (Majdnem sír.) 

Valéria : Senkinek. Éppen azért, mondja csak 
nyugodtan azt, hogy maga előzetesen tőlem 
kért engedélyt arra a szobafestésre. 

Staff (bámul rá) : Ezt mondjam? De hisz ez 
nem igaz 1 

Valéria (ráförmed) : De maga tőlem kért 
engedélyt ! 

Staff : Igenis. (Elragadtatva, csupa hála.) 
Kezétcsókolom. 

Flórián (belép). 
Staff (kihátrál, hajlongva, de kint megnézi az 

ajtón a táblát, visszadugja a fejét, elragadtatva, 
alázatosan) : Én sokkal kisebb táblát fogok 
csináltatni, az ajtómra, mint itt a kisasszonyé. 
(Kimegy rögtön.) 

Flórián (jelent) : A méltóságos Franken úr 
van itt ! > 

Valéria (meglepetéssel) : Kicsoda? 
Flórián : A méltóságos képviselő úr, kezit-

csókolom. 
Valéria (feláll) : 0 , hogyne, kéretem azonnal. 
Flórián (kimegy, ajtó nyitva marad). 
Valéria (várakozva indul az ajtó felé). 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
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Franken (ötven felé járó, finom, elegáns, töré-
keny úr. Választékos, kissé hervadt. Bejön elô-
szobaajtón). 

Valéria (mindkét kezét nyújtja feléje) : Milyen 
kedves meglepetés ! Féléve nem láttam. 

Franken (nagyon finoman kezet csókol) : Maga 
örül nekem? Ez boldoggá tesz. 

Valéria (leülteti, 6 is leül) : Mikor érkezett? 
Beszéljen, mit csinál nálunk? 

Franken (nézi melegen) : Szóval, már ott tart, 
hogy félév után idejövök és maga dirigálja az 
egész várost? 

Valéria (nevet) : ó , az nem egészen úgy van ! 
(Cigarettával kínálja, az asztalról, maga is rá-
gyújt.) öreg polgármesterünk szabadságon van, 
a reumáját gyógyítja Pesten. Azóta én dolgo-
zom itt a legtöbbet. Van egy ügyem, ami óriási ! 
Majd elmondom! Olyan boldog vagyok... na 
de azért is, hogy egyszerre ilyen váratlanul 
magát is látom. Éppen ma. (Telefon cseng. 
Odasiet, felveszi.) Igen. Mit szól hozzá, tanács-
nok úr? Itt a levelük. Remek. Ugye most már 
elhiszik nekem, hogy ez egy nagy ügy ! Jó, 
majd beszélünk. Viszontlátásra. (Visszajön.) 
Szóval maga itt van, ilyen váratlanul. 

Frankén : Nem váratlanul. Maga elfelejtette 
mi van ma? 

Valéria ; Mi? Lássuk csak? Maga az életem 
minden nagy pillanatában ott volt mellettem. 
Érettségin, doktorrá avatásomon, itt a beikta-
tásomon. Mi van ma? 

Franken : Mikor magát ide hat évre meg-
választották, azt mondtam, három év múlva 
eljövök, mert kérdezni akarok valamit. Emlék-
szik? 

Valéria: Igaz. Hogyne. Nos? (Telefon meg-
szólal. Ránevet Frankenra.) Borzasztó. Hivatal-
ban vagyunk. (Odamegy, felveszi a telefont.) 
Dirk rendőrfogalmazó? Kapcsolják, kérem. — 
Halló. Jóreggelt. Mi az? — Sürgős? Olyan na-
gyon sürgős? — Kényes? — Velem kapcsolat-
ban? — Már megijedtem. Hát ha gondolja... 
Jó, legyen szerencsém. Tíz percen belül. Jó. 
(Leleszi a telefont. Visszajön.) Tehát? Halljuk? 
Mit akar kérdezni tőlem? 

Franken : Az érettségin nem kérdezhettem, 
kis lány volt. A beiktatásán se, tele volt ambí-
cióval. Most már talán. Szeretném elvinni ma-
gammal, Valéria. Azt hiszem, régóta sejti, hogy 
szeretem. 

Mindenem megvoltr 
csak hiányzott a 
SZERELEM ! ^ 
Romantikára vágyó, 
esőkszomjas asszony\ 
tragikus sorsa. 

»Mindenem megvolt, amire egy nő vágy-
hatik: pénz, ékszerek, drága toalettek, min-
den, — kivéve a szerelem. Luxushotelekben 
éltem, de végtelenül szerencsétlen és élet-
unt voltam. Soha nem kérte meg a keze-
met senki, — és én tudtam, hogy miért: 
szörnyű volt az arcbőröm 1 Bőröm tele volt 
fekete pontocskákkal — mitesszerekkel — 
és kitágult pórusokkal. Sok mindent pró-
báltam meg, de nem használt. Egy ismert 

párizsi gyógyszerész ta-
nácsára megpróbáltam a 
fehér, nem zsíros Toka-
ion krémet. Néhány nap 
ranlva bőröm már üdébb 
és tisztább lett. Egy hét 
múlva, miután eltűntek 
a kitágult pórusok és a 
feíkete pontocskák, bőröm 
fehér, lágy és bársonyos 
lett. Nem sokkal ezután 
szívem választottja el-
vett feleségül. 

A fehér, nem zsíros Tokaion krém fr iss 
krémhabot és praedigerált oliva-olajat tar-
talmaz. Ezek az anyagok behatolnak a pó-
rusokba és szinte kihalásszák a feíkete pon-
tocskákat, amelyeket szappan és víz nem 
tudna kioldani. A fehér Tokaion krém 
többi alkatrésze táplálja és megi f j í t j a a 
bőrt, megszűkíti a Ikitágult pórusokat és 
még a sötét, durva arcbőrt is három nap 
alatt fehérré, üdévé és bársonyossá vará-
zsolja. Még éltesebb nők is elérhetik azt 
a friss és bájos arcbőrt, amelyre minden 
fiatal lány büszke lehetne. Visszakapja 
pénzét, ha az utasítás szerinti használat 
nem hozná; meg a joggal várható eredményt. 



Valéria (rábámul, nagyon meg van lepve) : 
Nem. Ezt nem is álmodtam. 

Skorell (számfejtő, nagybajszos, sörtés ember, 
írással jön, kopogtatás után) : Bocsánat. (Meg-
hajlik Franken felé.) Skorell számfejtő. (Valéria 
felé.) Csak pillanatra zavarom. Nagyon sürgős. 

Valéria (örül, hogy ebben a nehéz percben jött 
valaki) : Ml baj van, kérem? 

Skorell (rettentő fontoskodó és szigorú) : Azon-
nal bűnvádi feljelentést kell tennünk a Turista-
szálló bérlője ellen. (Jegyzetébe néz.) Átvizsgál-
ván negyedévi elszámolását, egész precízen két 
korona 16 fillér hiány mutatkozik kárunkra. 

Valéria s Kereken? 
Skorell s Pontosan. Kérem megindíttatni a 

bűnvádi eljárást, sikkasztás vétsége forog fenn 
kétségtelenül. 

Valéria : Ez az egész? 
Skorell : Nem, kérem. (Jegyzetét nézi.) Az 

idegenforgalmi propaganda füzet ügyében tett 
árajánlat nem elfogadható. Átvizsgálván szá-
mításukat egész precízen 1 korona 64 fillér 
tévedés mutatható ki. 

Valéria : A vendéglős fizesse ki azt a differen-
ciát. A füzetre tegyenek új ajánlatot. 

Skorell s Méltóztassék figyelembe venni, mind-
két fél be akarta csapni a várost I 

Valéria : Kedves számfejtő úr, én nemsokára 
itt milliókban tárgyalok. Tudja mit, ez a két 
tétel az idegenforgalminál Összesen négy korona. 
(Kiveszi ridiküljéből a pénzt, odaadja.) Tessék, 
pótolja. Hadd higyje mindkét fél, hogy sikerült 
nekik becsapni a várost. 

Skorell: Kérem, kérem (Nézi a pénzt.) ezt nem 
tehetem... Ha filléreknél nem csípjük el kérem 
a tolvajokat.... 

Valéria : Akkor mi lesz azokkal, akik ezresek-
kel csapnak be? Tudja mit? Kezdje egyszerre 
az ezresekkel és a tízezresekkel. Ha a nagy 
tolvajoknak mind kitekerte a nyakát, akkor 
nem bánom, térjünk rá a kis tolvajokra. 

Skorell (az ajtóban) : Kérem, én egy életet 
áldoztam a fillérekre. Most vénségemre nem 
kezdhetek ilyen nagyvonalú életet, ezresekkel 
és tízezresekkel. (Kimegy.) 

Franken : Ilyen emberekkel van körülvéve, 
szegénykém. Várjon csak. Eddig hagytam, 
hadd dolgozzon. De azt hiszem, elég volt. 

Valéria s Elég? Nem, nem. Miért? 
Franken : Itt már mindent elvégzett, amit 

elvégezhetett. Árvaházat, gyermekotthont, misz-
sziós akciók, járványkórház, tüzelősegélyek, 
ebédakciók, autó-sztráda. Még állítólag olaj-
kutakat is fedezett fel a város határában. 

Valéria (hevesen) : Nem én ! Egy állástalan 
fiatal geológus. Egy helybeli asztalos fia. Nem 
akart szóbaállani vele senki. Hozzám jött. Én 
mellé álltam, kiverekedtem a pénzt a fúratásra 
és igen, két helyen tört fel az olaj 1 és nézze 
(felkapja a levelet az íróasztalról) a legnagyobb 
pénz az országban, a legnagyobb tőke már 
küldi ide az emberét ! 

Franken (ránéz) : Igen. És hallom, az egész 
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város megőrült. Mindenki aranyhegyekről álmo-
dik. Val&ia, ebből még nagy csalódás lehet. 

Valéria : Ne mondjon ilyen szörnyűségeket ! 
Franken s És ha Donnerék szakértője azt 

állapítja meg, hogy az egész ügy jelentéktelen 
dolog, semmit sem ér? 

Valéria : Az lehetetlen ! 
Franken : Az egyetlen olaj tröszt az országban 

a Donneréké. Ha nekik nem kell, az államnak 
sem fog kelleni, még egy szappangyárnak se 
fog kelleni, mert akkor ez semmit sem ér. 

Valéria: Vállalom a felelősséget! 
Franken : És ha sikerül? Tegyük fel, meg-

indul a munka. Évekig, évtizedekig szóló nagy 
munka? Azt mind végig akarja csinálni? És 
közben így élni? így, egyedül, az édesanyjával? 
Mikor ilyen fiatal és ilyen gyönyörű? Hiszen 
maga soha az életben nem volt boldog ! 

Valéria (izgatott) : Azt maga nem tudhatja, 
mi nekem a boldogság. 

Franken : Szeretem. 
Valéria (lehunyt szemmel) : Maga egy nőhöz 

beszél... akit én, azt hiszem, mélységesen el-
temettem magamban. 

Flórián (bejön elószobaajtóri) : Memling ügyvéd 
úr, Gossert úr, meg Barend úr vannak itten, 
könyörgöm. 

Valéria (megkönnyebbül, hogy félbeszakad ez a 
nehéz beszélgetés. Feláll, Frankenhcz) : A párt-
vezérek. (Flóriánhoz.) Vezesse az urakat a kis 
tanácsterembe. 

Flórián (kimegy). 
Valéria : Megbocsát. Most kezdődik : egy 

álom valóra válik. 
Franken : Én is azért vagyok itt, hogy egy 

álom valóra váljon. 
Valéria : No, ne nézzen úgy rám. Tudja mit? 

Este jöjjön hozzánk vacsorára. Anyám nagyon 
fog örülni. Akkor aztán... (Kezét nyújtja, mo-
solyog.) Nézze, maga három évig gondolkozott, 
hogy feltegyen nekem egy kérdést. Azt kívánja 
tőlem, hogy én percek alatt megadjam rá a 
feleletet? 

Franken (nézi, melegen) : .Jó. (Kimegy.) 
Valéria (kinyitja a baloldali ajtót) : Tessék. 

( Urak bejönnek.) 
Memllno (ügyvéd. Mohó, tekintélyes, ravasz. 

Pártelnök). 
Barend (gazdag fűszeres. Pártelnök. Ambíciója 

a szónoklás és politika). 
Gossert (anekdótázó, vadászgató, álmos, öreg 

birtokos. Pártelnök). 
1. Tanácsnok (szikár, rideg, hatalmaskodó. 

Pénzügyi tanácsnok). 
2. Tanácsnok (cvikkeres, ideges. Műszaki ta-

nácsnok). 
Valéria : Jóreggelt. (Mindenki köszön.) 
Gossert (betelepszik egy fotelbe külön és azonnal 

ásítani kezd) : Éjszaka vadásztam. Jaj, de 
álmos vagyok. 

Memling: Megkaptuk az értesítést. Gratulá-
lunk önnek, magunknak és a városnak. 

Barend (szónokol) : A megfeszített várakozás 
csendjében, mint a diadal üdvrivalgása, úgy 
hangzott számomra ez a hír. Jönnek Donnerék ! 
Jön a pénz !• 

Memllno (gúnyosan) : ön nagy szónok, 
Barend úr. 

Barend (szerényen): Csak amennyire fűszer-
kereskedői multam engedi. 

Gossert (már szundikál). 
Valéria : Üljenek le, kérem. 
Memling és Barend (észreveszik a csokrot a 

papírkosárban. Tágranyílt szemmel bámulnak a 
papírkosárra). 

Valéria (észreveszi czí. Zavartan) : Köszönöm 



a virágot. (Kikapja a virágot a papírkosárból és 
hirtelen nem tud megtisztelőbb helyet, berakja a 
mosdón a lavórba. Visszajön, odaadja a levelet.) 
Tessék, itt a levél, olvassák el. (A levél a követ-
kezők alatt kézről-kézre jár.) 

Memling (elolvasta, tovább adja a levelet) : 
A levél világos. 

Barend (elolvasta, tovább adja a levelet) : 
Grammra egyezik legvérmesebb reményeink-
kel. 

Gossert (odaadják neki a levelet, ijedten jelnéz. 
Levelet olvasatlanul továbbadja) : Ez olyan dolog, 
mint a múltkori esetem, hogy megyek a pus-
kámmal fogolyra, hát... (Nem engedik kibeszélni.) 

1. Tanácsnok (elolvasta, tovább adja a levelet. 
Nagyképű) : Megjósoltam, hogy Donnerék sza-
ladni fognak az üzlet után. 

2. Tanácsnok (elolvasta és visszaadja a levelet) : 
Sose forszíroztam volna a kútfúrást, de már 
akkor biztos voltam a legnagyobb sikerben az 
egész vonalon. 

Barend (feláll, ünnepélyesen) : Már bocsánat, 
én voltam az, aki a közgyűlésen, mondhatnám 
fulmináns beszédben szálltam síkra a fúratás 
költségeinek megszavazásáért. 

2. Tanácsnok (rendreutasltólag) : Miután én 
műszakilag vitathatatlanná tettem, hogy itt 
nagy ügyről van szó. 

Gossert (felrezzen) : Mi az? Mi az? 
Barend : Az olaj kútról beszélünk. 
Gossert : Hja, az olajkút. Arra én hívtam fel 

a közfigyelmet. Mert azon a helyen két kilo-
méteres körzetben huszonnyolc évi vadászgatás 
alatt sohase láttam vadat. Miért kerülte a 
vad azt a környéket? Ezt én mondtam ki elő-
ször, uraim. (Lehunyja szemét, alszik.) 

Memling (legyint) : Sohase lett volna az 
egészből semmi, ha a mi pártunk lapjában, 
amely elvitathatatlanul a város vezető sajtó-
orgánuma, nem Indítok olyan kampányt a kutak 
mellett. 

1. Tanácsnok (türelmetlenül hallgatja őket, 
most ellenmondást nem túrón) : Mint pénzügyi 
tanácsnok, szinte a semmiből teremtettem elő 
a fúratás költségeit. Bűvészet volt, uraim. 
Enélkül a bűvészet nélkül itt állnánk ma, kér-
dezem? 

Valéria (félrehajtott fejjel, magában mulatva, 
cigarettázva, hallgatja 6ket). 

Memling (feláll) : Térjünk a tárgyra. Legfon-
tosabb, ha elintézzük a személyi kérdéseket. 

Valéria : Milyen személyi kérdéseket? 
Memling (csudálkozva) : Ugy gondolom, mind-

annyian egészséges ösztön emberei vagyunk. 
Barend : Részemről igen. Eltekintve egy kis 

gyomorsavtól. 
Memling : Egészséges ösztön szerint a befek-

tetett tőkét kamatoztatni kell. Mindnyájan 
alaposan belefeküdtünk az olajkutak ügyében. 
Ki ezzel, ki azzal. Most állapítsuk meg, személy 
szerint, a várható eredményt. Itt egy óriási 
nagy üzemről lesz szó, tehát rengeteg sok új 
állásról. Magunk közt vagyunk, beszéljünk nyíl-
tan. Részemről egy főmérnöki állásra reflek-
tálok, unokaöcsém számára, aki most végzett, 
jelenleg állásnélküli mérnök a fővárosban. 

Valéria : Aha. 
Gossert (horkol). 
Memling (ráförmed) : Ne horkoljon, elnök úr. 

Itt most az állásokról van szó. 
Gossert (felriad) : Mi? Állásokról? (Figyel.) 
Memling : Erre a főmérnöki állásra okvetlen 

számot tartok. 
Valéria (egyikről a másikra néz, figyel). 
Gossert : Nézzük csak. A mi olaj forrásainkról 

van szó, csak nem fog csupa idegen alak elhe-
lyezkedni körülötte? Testvérem, rokkant őr-

nagy, jelenleg egy kis erdőmben erdészkedik. 
O kiválóan alkalmas lesz a leendő üzemnél, 
mondjuk alelnöknek, ilyesminek. 

Valéria (figyel). 
Gossert : Az olyan ember, kérem, hogy min-

denhez ért. Például rájött, hogy az erdei mohát 
tenyészteni lehet. Ez mióta a világ fönnáll, 
még senkinek sem jutott eszébe ! Ilyen ember 
az öcsém. Remek ember. (Alszik.) 

1. Tanácsnok : Apósomnak a szomszéd me-
gyében fakitermelő telepe van. Természetesen 
ő fogja megkapni az építkezésekhez szükséges 
faanyag szállítását. 

Valéria (figyel, cigarettázik). 
2. Tanácsnok (bólint) : Én a feleségem nő-

vérét akarom elhelyezni, özvegy, most mi 
tartjuk, elég teher, sajnos, bár kiváló gazdasz-
szony, nagyon erélyes, egyetlen cseléd nem 
bírja ki ket hónapig. Az a tervem, hogy őrá 
bízzák az új üzemnél a személyzeti osztály 
vezetését. 

Barend (szerényen) : Magam részéről... szeret-
ném az üzem kantinját saját kezelésbe kapni. 

Valéria : Egy pillanatra. Önök valámennyien 
tévednek. Mi fel akarjuk virágoztatni a városun-
kat. De a városunkat uraim, és nem néhány 
rokont és állástalan ismerőst. Száz és ezer 
munkáskéz várja a városban a munkát. Ezen 
a száz és ezer kis erecskén fog beszivárogni a 
pénz és a jólét a város életébe. Nem pedig 
néhány protekciós kényelmes elhelyezkedésén 
át. Nagyon sajnálom, nem érzek erőt és kedvet 
magamban, hogy ezekért az egyéni ügyekért 
verekedjek. 

Memling (általános elképedés után) : Félreért 
bennünket, kérem. Mi nagyon is tudjuk, hogy 
mi a város érdeke. Az, hogy a város első polgárai-
nak, akik ezt a várost képviselik és védik, ott 
legyen a bizalmi emberük az ilyen nagy üzem 
legfontosabb pozícióiban. Hogy mi egyéni 
érdeket hajszolnánk? Kérem, ezt visszautasí-
tom ! 

Valéria : Ez virágnyelv, ügyvéd úr. Pontosan 
tudom én, miről van szó. És ezért én nem 
verekszem. 

Titkár (bejön hátsó ajtón, jelenteni akar). 
Vnlériâ i Tessék 
Titkár: Beszéltem a kórházzal. Annak az 

elgázolt öregasszonynak egész könnyű a sérü-
lése. • 

Valéria : Hál Istennek. 
2. Tanácsnok : Az elgázolt öregasszonynak 

könnyű lehet. De annak a villanyoszlopnak nem, 
amit ugyancsak ma reggel, nyolckor, mikor 
hivatalba jöttem, döntött ki egy másik autó. 
(Gosserthez.) ön is látta elnök úr. Azt az autót. 
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Gosserl : Az autót?. Hja Persze. Az idegen 
autók. 

Memling î Fantasztikus, ezek mit művelnek. 
2. Tanácsnok : Ugy nekiszaladt a villany-

oszlopnak, még az autó is összetört. 
Barend : Magam is autót tartok, velem még 

sose történt baj. 
1. Tanácsnok: Na, az az öreg tragacs ! 
Barend : Az kiváló autó, kérem ! Tizenöt éve 

használom, ebből látszik, hogy kiváló autó ! 
Memling (2. tanácsnokhoz) : Megint persze 

egy kiránduló autó volt. 
2. Tanácsnok : Fővárosi autó. Azok rohan-

nak úgy mindig. 
1. Tanácsnok: Egyszer nem ártana valame-

lyiknek jól az orrára koppintani. 
Valéria : Tényleg nem ártana. 
Titkár: Az apácarend főnöknője van kint. 
Valéria : Kérem, vezesse a kis tanácsterembe. 
Titkár (kimegy a hátsó ajtón). 
Valéria (urakhoz) : Pár perc alatt végzek. 

(Kimegy a baloldali ajtón.) 
Memling (kis csend után) : Nem verekszik 

értünk, azt mondja. 
Gossert : Furcsa nő. Elment? Furcsa, makacs 

nő. Olyan, mint nekem volt egy hajtóm... 
Memling (közbevág) : Eszes nő, de azért 

mintha kissé túlzottan kezében tartaná ezt az 
olajkút ügyet. 

1. Tanácsnok : Holott az egészből semmi 
sem lett volna nélkülem. 

2. Tanácsnok : És mindnyájunk nélkül, kol-
legám. 

1. Tanácsnok : De mindenekelőtt nélkülem ! 
Én kérem leszállítottam a kórházban a fej-
adagokat, a csatornatisztítók és utcaseprők 
bérét, fölemeltem a városi vámot, leépítettem 
tizenhat díjnoki és hasonló állást, háromezer-
kétszáztlzenhat végrehajtást vezettettem az adó-
hátrálékosoknál, lukszusadót vetettem ki a 
kenyérre — de a pénzt előteremtettem. Ilyen 
önfeláldozó munka után mégis őnagysága az, 
aki az egész város szemében az olajügyet jelenti. 
Mert Istenem, ő volt az, aki véletlenül szóba 
állt egyszer azzal a nyavalyás geológussal. 

Gossert (felhorkant álmában) : Ugy van. 
Memling : A nők mindig hajlamosak a zsar-

nokságra. 
1. Tanácsnok; Kérem, énnekem ő ne.diktál-

Ion, mit szabad és mit nem szabad. Én tudom, 
:i vagyok és kl az apósom. (Az asztalra csap.) 

Gossert (felijed). 
2. Tanácsnok : És ki az én sógorasszonyom. 
Memling : És az én kiváló unokaöcsém. 
Gossert: És ki az én öcsém, mi? (Ásít, most 

elalszik, hosszú időre.) 
Barend : Ez közgyűlési többség most itt, 

uraim. Résen állni, uraim, őnagysága nem 
fogja meghiúsítani jogos terveinket. 

t . Tanácsnok: Az ő olajkútjai 1 Mindig úgy 
beszél, az ő kútjai. Nohát nem az ő kútjai ! Az 
én kútjaim. Igenis, az én kútjaim ! Én Izzadtam 
kl őket. Emberfeletti teljesítmény, uraim : két 
olajforrást klverejtékezni. Az üres pénztárcák-
ból. Az semmi neki. Az minden, uraim ! 

Barend: Mindamellett... nem lehet leta-
gadni... kiváló nő. 
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1. Tanácsnok: De szembefordulni velünk, 
ez mégsem illik. Majd én, majd bízzák rám 
az urak. (2. tanácsnokhoz.) Jössz, kedves kollé-
gám? 

2. Tanácsnok : Bizony, dolgom volna. (Indul.) 
1. Tanácsnok: Csak ügyesen, uraim, csak 

ravaszul, ó t csak hagyjuk meg abban a hitben, 
hogy leszerelt bennünket. És nem erőltetjük 
a dolgot, ő csak reprezentáljon szépen ebben 
az ügyben tovább is. Nő, csinos nő, kitűnő a 
modora... csak folytassa ő le nagy vonalakban 
a tárgyalást Donnerékkal. Mikor aztán ő végzett 
általánosságban, akkor jövünk mi. A csatát 
mégis csak mi nyerjük meg. Magunknak. Uraim. 
(Kimegy másik tanácsnokkal hátsó ajtón.) 

Memling : Ez hát rendben lesz. (Izgatottan.) 
Most pedig beszéljük meg a fogadtatás rész-
letelt. 

Barend : Ez nagyon fontos, tényleg. A fogad-
tatás ! 

Valéria (bejön baloldali ajtón) : A tanácsnok 
urak? 

Barend : Dolguk után mentek. (Izgatott, most 
elemében kezd lenni.) Kérem, a levél szerint 
úgy-e a gyorsvonattal érkezik Donnerék embere. 
Tehát vagy a déli gyorssal jön, vagy az estelivel. 

Valéria (türelmetlenül nézi 6ket). 
Memling : Fogadni kell az állomáson ! 
Barend (hevesen) : Diadalkapu kell 1 Kül-

döttség az állomáson, zenekar, kislányok virág-
gal, szónok 1 

Valéria (mérgesen) : Diadalkapu ! 
Barend : Minden ember hiú. Egy szép beszéd 

mindenkit meghat és meghódít. 
Memling : Nem baj, ha látja az illető, hogy 

ml tudjuk, itt milyen nagyszabású dologról van 
szó ! Hogy bennünket nem lehet becsapni 
majd. 

Barend : Én vállalom az egész fogadtatás 
elintézését. 

Memling : Estére lehetne rendezni v a ' a m i 
hangversenyt a tiszteletére a Kaszinóban. 

Gossert (felriad) : Mi, az? Miről van szó? 
Memling : A Donnerék szakértőjéről beszé-

lünk, aki ma érkezik. 
Gossert : Á, valaki érkezik? (Felfrissül.) Hol-

napra össze tudok hozni neki egy csinos kis 
körvadászatot. (Ez nagyon tetszik.) Ugy van. 
Az illető vadászni fog. Garantálom. 

Valéria (nagyon mérgesen) : Az az úr dolgozni 
jön ide, uraim I 

Barend : Maradjunk mindenesetre a diadal-
kapunál. Én az üdvözlőbeszédet is vállalom, 
kérem. Őrülten kell sietni a déli gyorsig, nagy 
munka... de azért én vállalom, kérem I 

Memling : De honnan tudjuk meg, hogy kit 
kell üdvözölni? 

Barend : Ez igaz. Ez igaz. Megvan ! Van 
nekem egy unokaöcsém. Harry. Helybeli újság-
író. Ügyes kölyök. Az két állomással elébe 
utazik a gyorsvonatnak, ő kiszimatolja a vona-
ton, melyik utas a Donnerék embere. És akivel ő 
együtt száll ki a gyorsvonatból, mi tudni fogjuk, 
hogy ez az illető. Nem jó? 

Memling : De. 
Gossert : Kitelefonálok a gazdaságba, hogy 

küldjenek be egy szekér fenyőgalyat és két 
szekér kis parasztlányt. A fenyőgalyat levágva, 
a lányokat ünneplőben. Nehogy az à buta intéző 
fordítva csinálja. 

Valéria (haját borzolja mérgében). 
Barend (tüzesen bámul a levegőbe) : Állj meg 

egy pillanatra e város küszöbén, nagy idegen ! 
Gossert (meghökkenve) : Tessék? 
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Barend (büszkén mosolyog) : Csak a beszéde-
met fogalmazom, kérlek. 

Flórián (bejön előszobaajtón, jelent) : Rumler 
úr van itt. 

Memling (felpattan:) Pfuj. A radikális párt 
elnöke. Köszönöm. 

Memling s Nem szívok egy levegőt ezzel a 
demagóggal. Még emlékszem, mikor a házam 
falát vakolta. (Búcsúzik.) Kisztihand. 

Gossert : Egy ember, akit a hajtóim közé se 
vennék be ! 

Barend : Rumler úr ! Én mint fűszeres mon-
dom, Rumler egy olyan tízdekás, aki azt hiszi 
egy kilót nyom. (Széles gesztussal.) Városunk 
nagyrabecsült vendége, te ! (Rámosolyog Valé-
riára.) Ne aggódjék, szép beszéd lesz. (Kimegy 
Gösserttel előszobaajtón.) 

Rumler (bejött, rögtön utánuk, gúnyosan néz 
vissza a becsukódó ajtóra. Kiabálóan öltözött, 
nyers, erélyes, beképzelt, meglehetős fiatal ember.) 
Természeti csoda vagyok, úgy látszik. Meg-
jelenésemmel elűzöm a férgeket. 

Valéria (hellyel kínálja, cigarettával) : Rá-
gyújt? 

Rumler : Köszönöm, csak a magamét. (Zsebé-
ből cigarettát vesz elő.) Ezt szoktam meg, még 
kőműveslegény koromban. Különben ez magá-
nak büdös lenne. (Visszateszi a cigarettát.) 

Valéria (odaadja a levelet) : Ezért kérettem. 
Rumler (elolvassa, leteszi, néz a nőre) : Tegnap 

azon gondolkoztam, szürke szeme van-e magá-
nak, vagy kék. Most látom, inkább szürke. 

Valéria (nem hallja meg) : A lapja folyton 
támadott ebben az ügyben. Hogy szó sem igaz 
Donnerékből. Csak panamázunk. Megint va-
lami új hitelt akarunk kivasalni a város 
agyonnyúzott tömegeiből 

Rumler : Az újság olyan mint a kard. Tok-
jába dugva megrozsdásodik. Mért ijed meg 
tőle? 

Valéria Î EZ a levél azt jelenti, hogy hatal-
mas munkástömegek fognak keresethez jutni. 

Rumler : Igen. (Nézi a nőt.) Most egy kicsit 
élvezem ezt. Ritkán van alkalmam. Együtt 
lenni, egyedül, ilyen nővel. Urak kitenyésztett 
kedvence. 

Valéria (haragosan) : Kérem, hagyja ezt a 
modort. 

Rumler (nyersen) : Jó, beszéljünk másról. 
Akarja befogni a számat? 

Valéria: Halljuk, mire aspirál? 
Rumler : Ah, az még korai. Majd ha meg lesz 

az üzlet, beszélünk erről is. Egyelőre — elin-
tézte azt a másik dolgot? 

Valéria î A kormánytanácsosságra gondol? 
Rumler î Persze. Én is szociálpolitikát csi-

nálok, maga is. Maga másképp, mint én csi-
nálnám. Megmondtam, addig támadom, míg 
ezt el nem intézi. Maga a polgármester bizal-
masa. 

Valéria (nézi ártatlanul) : Mért hord ilyen 
feltűnő nyakkendőket? 

Rumler (meghökken, megigazítja nyakkendő-
jét. Nevet) : Én alulról jöttem. Mindent ki 
kell használni, hogy feltűnjek a magamfajta 
fickók közt. 

Valéria : Mért hord nappal lakkcipőt? 
Rumler (behúzza a lábát) : Ezért. És ezért 

tartok itt, mert a magam fajtája közt minden-
nel mindég feltűntem. 

Valéria : Ehhez tartoznék a kormánytaná-
csosság is? 

Rumler : Tapogatózott már? Akkor hang-
fogót teszünk a lapunkra. 

Valéria : Szóval, ez a levél nem számít. Ez 
nem hangfogó. Csak a tanácsosság. 

Rumler : Nézze, elárulom, eredetileg egészen 
mást akartam kérni magától. Egészen más . . . 
politikai j u t a l m a t . . . a nőtől. De az kettőnk 
közt maradt volna, már pedig a sikereimnél 
nekem szükségem van a nagy nyilvánosságra. 
Ezért kell inkább a tanácsossag. 

Valéria : Nem fogja megkapni. 
Rumler (feláll) : Nem? Miért? 
Valéria : Csak. Egyszerűen : csak. 
Rumler : Aha, értem. Most megsértettem 

a női hiúságát. Hogy inkább a tanácsosságot 
választottam. 

Valéria s Szegény ostoba ember. 
Rumler : Agyő. Ne legyen meglepve, ha 

lapunk legközelebb kitátja a száját, akkor ha-
rapni is fog. * 

Valéria ,!(kezet nyújt) : Szóval, már kezdhe-
tem beoltatni magamat a Pasteurrel? 

Rumler (tetszik neki a visszavágás) : A csu-
dába 1 Talpraesett ember maga. (Elereszti a nő 
kezét.) És ekkora keze van csak, mint egy gye-
reké» 

Dirk (fiatal, jól megtermett, kedvesképű rendőr-
fogalmazó. Valériával egykorú lehet. Kopogta-
tás után bejön az előszobaajtón) : 0 , bocsánat. 
Ez az öreg csacsi azt mondta, nem zavarom. 

Valéria s Nem is. 
Rumler: Jóreggelt, rendőrség. (Indul ajtó 

felé.) Ne mentegetődzék. Hozzá vagyok szokva, 
hogy maguk mindig feloszlatnak. Nem baj, 
itt úgyis végeztünk. (Visszanéz az előszoba ajtó-
ból Valériára.) Egyelőre. (Kimegy.) 

Valéria (kezet nyújt Dirknek) : Mi az, János? 
Gyerekkori barátom. Csak akkor látom, ha 
baj vân? 

Dirk : Előre bocsátom, hogy gazdám, a taná-
csos úr kiszálláson van a tanyákon, tehát hozzá 
nem terjeszthetem az ügyet. 

Valéria : Dehát én nem vagyok a maga felet-
tes hatósága, János. 

Dirk : De ez az ügy egy kicsit idegenfor-
galmi ügy. 

Valéria: Halljuk. 
Dirk : Egy idegen autót tartóztatott fel egy 

rendőröm. 
Valéria : Ah. Ez ütötte el az öregasszonyt? 
Dirk : Nem, az reggel hétkor egy másik 

autó volt. 
Valéria : Akkor hát ez döntötte ki a villany-

oszlopot? 
Dirk: Az nyolc óra tájban történt, az a 

kocsi összetört. Ez az új eset most kilenc óra-
kor zajlott le. 

Valéria (mérgesen) : Hát mi történt?-
Dirk: Egy nagy zöld amerikai sportkocsi, 

amelyben egy fiatalember ült, legalább kilenc-
ven kilométeres sebességgel vágtatott be a 
városba a Főtér felé, A vezető figyelembe se 
vette két rendőrőrszem jelzéseit. Egy moto-
ros rendőr aztán utóiérte és a Főtér sarkán 
elcsípte. 

Valéria : Hallatlan, kilencven kilométerrel 
száguldani egy városban. Elvetemült emberek 
vannak a világon. 

Dirk : Maga pedig mekkora nagy táblákat 
rakatott a város végén az út mellé, hogy »A vá 
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ros belterületén a megengedett legnagyobb sebesség tizenöt kilométer*. 
Valéria : Az ilyen száguldó hóhérra rá kel-

lene húzni a büntetőtörvénykönyv összes parag-
rafusait. 

Dirk : Igen. Mikor a rendőr leállította, az a 
fiatalember benyúlt a zsebébe, kivett egy ötve-
nest és azt mondta : itt van öregem, tegye 
csak el és hagyjuk békén egymást, mert sietek. 

Valéria : Hallatlan ! Meg akarta vesztegetni 
a rendőrt ! 

Dirk : A rendőr erre azonnal előállította a 
kocsival együtt. Na, most azért jöttem, kérem, 
hogy mit csináljunk vele. 

Valéria ! Nem értem. Gyorshajtás, hatósági 
közeg megvesztegetése, tettenérés : ez igazán 
kedvező alkalom arra, hogy a rendőrség elret-
tentő példát szolgáltasson. 

Dirk : Csakhogy az a fiatalember úgylát-
szik, utóbb megijedt, hogy a dolog ilyen ko-
molyra fordult es most egyáltalán még igazolni 
sem hajlandó magát. • 

Valéria (kicsit idegesen) : Ejnye, János . . . 
iszonyatos sok dolgom van és most ilyen marha-
sággal ! . . . Hát én magyarázzam meg magá-
nak, hogyan kell megállapítani valakinek a sze-
mélyazonosságát? 

Dirk : Maga félreért, kedves Valéria. Én 
ezekhez az eszközökhöz nem akarok nyúlni. 
Arra gondoltam, hogy vannak idegenforgalmi 
szempontok, amiken maga, Valéria különös 
gonddal őrködik. 

Valéria : Azzal még nem ártunk az idegen-
forgalomnak, ha maga jó szigorúan kezd be-
szélni azzal az alakkal. 

Dirk : Próbáltam. Csak ül a kocsijában. 
Mindenre vagy káromkodik vagy nevet egyet 
s azt mondja : nem. 

Valéria: Bolond? 
Dirk : Olyan kötekedő, szemtelen, elbiza-

kodott alak. Ismeri az ilyen autónszáguldó 
pimasz fickókat. Mert van egy szép kocsijuk. 
Aztán ha bajba kerülnek, akkor még nekik áll 
följebb. Azt hiszik, hogy ilyen vidéki városban 
mindent lehet, egy kis hencegéssel kivágják 
magukat. 

Valéria (mérges) : Hol van most az a fiatal-
ember? 

Dirk : A rendőreim őrzik lent a kapitányság 
előtt az autóján. 

Valéria : Tudja mit? Hozza fel. Majd én meg-
táncoltatom egy kicsit. 

Dirk: Kitűnő. Olyan fiúnak látszik, akire 
az én kardcsörtetésemnél sokkal nagyobb ha-
tása lesz, ha maga alaposan keresztül néz rajta. 
Hozom. (Kimegy az előszobaajtón.) 

Valéria (kikísérte ajtóig, kiszól) : Ki van ma 
délelőttre bejelentve? 

Flórián (bejön egy papírlappal) : A titkár úr 
ide felírta. 

Valéria (nézi a listát, halkan olvassa magának): 
Tizenegy óra, ez árvaházi ügy lesz, féltizen-
kettő, kertészeti felügyelő, háromnegyed tizen-
kettő, népkonyha vezetőség. (Sóhajt.) Na jó. 

Flórián : Azonfelül itt ül egy asszony. De 
az nincs bejelentve. 

A'aléria: Miféle? 
Flórián : Szegényes. Nagyon csendes. Azt 

mondja, ráér. 
Valéria : Hát az a szegény asszony azonnal 

jöjjön be. 
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Flórián : Igenis. (Kimegy, ajtót nyitva hagyja.) 
Nellné (megviselt, elég fiatal asszony, kopott 

öltözetű. Bejön, megáll ijedten) : Kezétcsókolom. 
Valéria (Íróasztala mellett ül) : Jónapot. 

Jöjjön közelebb. 
Nellné : Nagyon röstelem, kérem. 
Valéria: Üljön le. Mit óhajt? 
Nellné : Köszönöm. (Leül, félénken néz rá.) 

özvegy vagyok. Nevem Wangern Julianna. 
Uramat Nell Józsefnek hívták. Tavaly halt 
el, én idevaló vagyok, van egy kisfiam. Három 
éves. Eddig bejártam házakhoz, takarítás, súro-
lás, mosogatás, akadt valami. Most egy hete 
már semmi sincs. Mindenem elfogyott. Ma 
reggel már kenyeret sem tudtam adni a gyerek-
nek. Ne tessék haragudni, mielőtt kiálltam 
volna a sarokra koldulni, feljöttem. Hallottam, 
a nagyságos asszony szívén viseli a szegények 
dolgát. 

Valéria : Wangern Julianna? Az édesapja 
öreg tanító volt itt? 

Nellné : Igen. Én tanítóképzőt végeztem. 
Gyorsírást is tudok és angolt. Gyermekkerté-
szetet. (írásokat ad át.) 

Valéria: Tanítóképzőt... És ki akart menni 
az utcára?... Tanítóképzővel, angollal? (Be-
pillantott az írásokba, visszaadja.) 

Nellné : Ha a gyermek éhes, az emberben 
megszűnik minden büszkeség. 

Valéria (nézi) : Ez borzasztó. Diplomával í 
Nellné : Akár meg se lenne. Mindenfelé pró-

báltam, mindent. Nincs semmi összekötteté-
sem, egyetlen protektorom. És állás? Ma? 

Valéria (megnyom egy csengőgombot asztalán): 
Mióta tart ez? 

Nellné : Másfél éve. 
Flórián (bejön) : Csengetni tetszett. 
Valéria : Titkár urat kéretem. 
Flórián (kimegy). 
Valéria : Hol lakik? 
Nellné : Egy öreg fazekasmesternél. Ismerte 

jól apámat. A műhelyében adott egy sarkot. 
Szegény ember, többet nem kérhetek tőle. 

Titkár (bejön, jegyzőblokkal kezében) : Tessék. 
Valéria : Kérem, titkár úr, mult hónapban 

felvettek egy nőt a gyermekgondozóba főápoló-
nőnek. Az a nő nyugdíjas özvegy. 

Titkár : Igen. (Halkan.) Grál tanácsnok úr 
rokona volt. 

Valéria (halkan, haragosan) : Tudom. Negy-
venezer ember lakik a városban, abból ötezer 
Grál tanácsnok úr rokona. Az mind állást akar. 
(Határozottan.) Az a nyugdíjas holnap átadja 
a helyét özvegy . . . (Ránéz Nellnére.) 

Nellné (feláll, izgatott) : Nell Józsefné. 
Valéria : Nell Józsefné, Wangern Juliannának. 

Képzettsége : tanítóképző, gyermekkertészet, 
tud gyorsírást, angolt. 

Titkár (feljegyezte az adatokat) : Igen. Azonnal 
értesítem a gyermekgondozót. (Kimegy.) 

Nellné (áll, bámul Valériára, alig bír szólni): 
Ez lehetséges? Nem álmodom? 

Valéria (asztalon fekvő retiküljéböl pénzt vesz 
elő) : Etesse meg jól a gyereket. Majd megadja 
a fizetéséből. Szép gyerek? 

Nellné: Kékszemű. Mindig nevet. O még 
nem tudja szegény mi az élet. Nevet. (Mosolyogj 
Most már én is... (Lehajol Valéria kezére.) Hogy 
köszönjem meg? (Kezet akar csókolni.) 

Valéria (nem engedi) : Na. (Megszorítja a 
kezét.) Majd megnézem, hogy jól érzik-e ott 
az új helyen magukat. 

Nellné (kifelé menet) : Istenem, párnán, 
ágyban fog aludni megint a kisfiam. 

Valéria (az ajtó előtt állnak) : Ez csak így van 
rendjén. Tűzre kellene vetni a világon minden 
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ágyat és párnát, lia kisfiúknak nem jutna be-
lőlük. 

Nellné (búcsúzik) : Isten áldja meg. 
Valéria (vezeti baloldali ajtó felé) : Erre jöjjön, 

6 asszony. Itt közelebb éri a lépcsőházat. És 
ía már vannak az előszobában, ne lássák, hogy 
magát soronkívül fogadtam. (Kimegy vele a kis-
tanácsterem ajtaján. Szín félpercig üres.) 
(Egymásután jönnek be bal hátsó ajtón : Dirk, 

Fiatalember, majd Flórián.) 
Dirk (fiatalemberhez) : Tessék itt várakozni. 

Mindjárt jön a tanácsnok. Beszélni szeretne 
önnel. Négyszemközt. (Kimegy bal hátsó ajtón.) 

Fiatalember (egykedvűen húzgálja lekeszíyúit, 
nézegeti a szobát, leteszi a kesztyűket, sapkáját szó-
rakozottan Valéria asztalára). 

Flórián (nézegeti öt, tötyög körülötte): Szolgája. 
Fiatalember (ránéz). 
Flórián (megfog egy széket, kínálja) : Szék. 
Fiatalember s Látom. 
Flórián s Le lehet rá ülni. 
Fiatalember : Nem lehet rá leülni. Sietek. 

Hol az a tanácsnok? 
Flórián : Majd jön.^Biztos, dolga van. Annak 

mindig sok dolga van. 
Fiatalember : Brávó. 
Flórián (bizalmasan) : Nézze, ha valami sür-

gős dolga van, segíthetek. Értem én itt minden-
nek a csínját-bínját. A legöregebb hivatalnok 
vagyok itt. 

Fiatalember (ránéz, hátbavágja) : Maga az 
első barátságos pofa itt ebben a városban. 

Flórián : Bajban van? 
Fiatalember : Ugy látszik. 
Flórián (bizalmasan) : Tegyek valamit az 

érdekében? 
Fiatalember (ránevet) : Na mégse hiszem, 

hogy ez sikerülne magának. 
Flórián : Mért, kérem? Nem olyan akárki 

vagyok én, kérem. Teszem azt . . . (Legyint.) 
Persze az úr nem hallott semmit a mi olajkút-
jainkról 1 

Fiatalember (ránéz) : Olajkutakról? 
Flórián : Az ám. Most az egész város ebben 

fő, kérem. Iszonyúan nagy dolog az, kérem. 
Nahát, azt is én csináltam, például. 

Fiatalember s Ne mondja. 
Flórián : Mert kéremalássan, idejött egyszer 

egy fiatal olyan mémökforma ember vagy mi, 
— az találta meg az olajügyet — de már minde-
nütt kidobták vele, itt be ákart jönni a tanács-
nokhoz. Most már kérem, mi történik, ha én 
nem eresztem be? Ha én is kidobom? Puff, 
ma nincs olaj. De én beengedtem az illetőt a 
tanácsnokhoz. Nahát kérem. Az egész olaj 
nekem köszönhető. (Ábrándozva.) Igaz, hogy 
egy ötöst adott megelőzőleg a mérnök úr. 

Fiatalember (szórakozottan hallgatja, zsebredu-
gott kézzel. Nadrágzsebében pénzt csörget). 

Flórián s Az okos ember volt. Tudta, hogy 
olykor nem kell sajnálni egy kis befektetést. 

Fiatalember (rámosolyog, abbahagyja a pénz-
csörgeiést, de nem ad neki). 

Flórián (sértődötten nézegeti. Nyílik a baloldali 
ajtó, Flórián ijedten inal kifelé baloldali hátsó 
ajtó felé). 

Valéria (jön be a baloldali ajtón. Azonnal 
észreveszi a Fiatalembert, egyetlen futó pillantás) : 
Jónapot. 

Fiatalember (kis fejhajtással) : Jónapot. 
Valéria (Flórián után szól) : Várjon csak. 

( Wertheim-szekrényhez megy, kinyitja, kezd onnan 
iratokat előszedni.) Segítsen csak ezeket az ira-
tokat átvinni a kis tanácsterembe. (Rakja az 
iratokat az öreg szolga kezébe.) Csak őrültül 

vigyázzon. Ugy vigye, mintha aranyból lenne, 
hallja. 

Flórián : Papír ez kérem. Nem törik össze. 
Valéria : De ezek az olajkutak aktái, hé ! 
Fiatalember (leikapja a fejét, odanéz). 
Flórián : Helyes. (Kimegy iratokkal baloldali 

ajtón, az ajtót nyitva hagyja.) 
Valéria (maga is utánamegy egy-két nagy tér-

képfélével. Útközben, amint elmegy Fiatalember 
mellett, félvállról odaszól) : Tessék helyet fog-
lalni. 

Fiatalember (nézi) : Szabad rágyújtani? 
Valéria (menetközben) : Tessék. Ott a ciga-

retta az asztalon. (Kimegy baloldali ajtón, ajtó 
nyitva marad.) 

Fiatalember (megnézi az asztalon a cigarettát, 
elhúzza a száját, aztán rágyújt a maga tárcá-
jából.) 

Valéria (visszajön Flóriánnal. A Wertheim-
szekrényből két kis üvegei vesz elő, odaadja.) : Ezt 
tegye az asztal közepére. Vigyázzon ! Hogy 
fogja azt az üveget 1 Mintha csak befőtt lé 
volna benne ! 

Flórián (gyanakodva nézi az üveget) : Hát 
minek nézzem? Mégha egy kis borocska lenne. 

Valéria s Ez olaj, szerencsétlen! A mi ola-
junk I El ne ejtse ! A világ minden boránál 
többet ér. 

Flórián (megy balra) : Már akinek. (Megy 
baloldali ajtó felé, közben megbotlik fiatalember 
készakarva kinyújtott lábában). 

Valéria (ijedten) : Jesszusom! Mit csinál? 
Flórián (mérgesen visszanéz fiatalemberre). 
Fiatalember (mosolyogva néz rá, pénzt csörget 

a zsebében). 
Flórián (dühösen kimegy baloldali ajtón). 
Valéria (még valami iratot vesz ki a Wertheim-

ből, leül vele íróasztalnál, olvassa. Kis csend). 
Fiatalember (feláll, odamegy, megkocogtatja a 

nő vállát) : Halló. Sokáig kell még itt várni? 
Valéria (végignézi) : Nem gondolnám. (Elfor-

dulva olvas tovább.) 
Fiatalember (leül, nézi) : Az orra remek. 

Okos, vékony, szép, érzékeny orr. Világokat be 
lehet járni, míg egy ilyen kifogástalan orrot 
talál az ember millió orr között. 

Valéria (felnéz. Ez az ember hozzá beszéli To-
vább nézi munkáját). 

Fiatalember : A száj se rossz. No Istenem, nem 
tartozik éppen az érzéki szájak közé, de jó, 
friss, kemeny. Nincs rúzs rajta? Lehet, nincs 
is rúzs rajta. Vagy olyan finoman kezeli? 
Biztosan jó friss, éles, egészséges kis fogai van-
nak a szájában, nem? Maga majdnem sápadt. 
Érdekes, olyan tüzes sápadt. Gusztusos. Jó az 
a sima haja is. Csinos teremtés. Asszony? 
Vagy kisasszony? 

Valéria (teszi a szórakozottat) : Tessék? 
Fiatalember s Maga. Magát kérdezem. 
Valéria : Nem értem. Nem figyeltem oda. 
Fiatalember : Bár aránylag elég kellemes 

magát nézni (Feláll, az íróasztalhoz megy.), 
mégis, nem mondaná meg, meddig kell még 
várni, míg bejutok ahhoz a tanácsnokhoz? 
(Leül az íróasztal innenső oldalán.) 

Valéria : Nem kell várni. Én vagyok az. 
Fiatalember (bámul a nőre. Aztán hangosan 

felnevet). 
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Valéria : Olyan mulatságosnak találja ezt? 
Fiatalember : Hát Istenein. Erre nem számí-

tottam. Legalább is szokatlan. Egy ilyen ta-
nácsnok a városházán I 

Valéria s Mondja, mért nem akarja megne-
vezni magát? Egy dzsentlmen összeakad a 
rendőrséggel, legkevesebb megmondja, kicsoda. 
Ez nem okos, amit maga csinál. 

Fiatalember (gyönyörködve nézi) : Angyali. 
Tudja, láttam már egynéhány úgynevezett 
vezetőállásban levő nőt. Például Amerikában 
New Yersey-ben egy fegyházgondnoknőt. Fejjel 
nagyobb volt nálam és ha egy fegyenc ránézett, 
a fegyenc kéthetes hidegleléssel került a rabkór-
házba. Ismertem Michigan-ben egy női rendőr-
bírót, annak épp csak a szakáll hiányzott az 
arcáról, brrr. Mit meséljek. Maga az első nagy 
állásban lévő nő, aki elragadó. Ez remek meg-
lepetés. 

Valéria : Köszönöm. Azonfelül a nevem Dr. 
Vanderweld Valéria. Maga azonban még nem 
mutatkozott be. 

Fiatalember : Doktor? Első pillanatra láttam, 
hogy nem átlagnő. Néztem : titkárnő. De az 
nagy pazarlás lett volna ilyen kis városban, 
egy ilyen titkárnő ! 

Valéria : Figyelmeztetem, hogy még mindig 
nem mutatkozott be. (A fiatalember sapkáját 
felveszi az asztalról és odadobja neki.) 

Fiatalember : Elismerem, úriemberek szokása. 
De talán úriember sem köteles bemutatkozni 
ott, ahová erőszakkal cipelik. Ugyan, ha tud-
tam volna, ki elé kerülök, nem lett volna szük-
ség erőszakra. (A sapkát visszateszi az asztalra.) 

Valéria : Tudja, mi a véleményem a dologról? 
Valaki kihágást követ el, marakodik a rendőr-
séggel, a következmények elől pedig inkognitóba 
bújik : ez gyávaság ! (Az asztalról a fiatálember 
sapkáját oda dobja.) 

Fiatalember (felsóhajt) : Ha maga csak kis 
titkárnő lett volna, elfoglaltságom miatt, sajnos 
le kellett volna mondanom arrói, hogy a kis 
titkárnővel holmi kalandba keveredjek. De 
ilyen komoly, nagy, tiszteletteljes állás, ez impo-
náló és izgató. Rá fogok szánni annyi időt, 
amennyi kell és bebizonyítom magának, hogy 
nem vagyok gyáva. Veszedelmesen hideg nő-
nek néz ki, de én neki megyek a dolognak, mi 
még remekül össze fogunk melegedni, nagyságos 
asszony, vagy kisasszony, elhiszi? (Visszateszi 
az asztalra a sapkát.) Mit néz rám? Mint egy 
gyilkosra. 

Valéria (mérges, felháborodott) : Az is. 
Fiatalember : Ez asszonyi túlzás, tanácsnok 

úr. 
Valéria : Aki expresszvonat sebességével szá-

guld egy népes város utcáin, abban megvan a 
szándék, hogy gyilkoljon. A véletlenen múlik, 
mikor sikerül ez neki. Már volt rá eset, sajnos, 
elég. 

Fiatalember : Zord, jogászi okoskodás. Nem 
áll jól ahhoz az édes kis képéhez. 

Valéria (dühösen) : Rendre utasítom ezért 
a hangért. (Felveszi az asztalról a sapkát és be-
dobja a papírkosárba.) Mért nem akarja meg-
nevezni magát? 

Fiatalember : Nem elég megnyugtató, ha 
becsületszavamra kijelentem, hogy életemben 
még egy csirkét sem gázoltam el? 

Valéria : Nem érdekelnek a csirkéi. A váro-
somról van szó, az én polgáraim testi épségéről, 
az én városom rendjéről. Nem látta a város 

Ideál harisnya^ 

végén a nagy táblákat, sehol az országban nin-
csenek ekkora figyelmeztető táblák ! 

Fiatalember î Nem jók. 
Valéria: Nem? Mért nem? 
Fiatalember : Ha szabad tanácsot adnom, 

sokkal okosabb lenne a város végén akkora táb-
lákon kirakni a maga arcképét. Esküszöm, 
minden autós leállana és gyönyörködne. 

Valéria (mérgesen); Micsoda marhaság I... 
(Idegesen játszik a ceruzájával.) Miért viccel 
itt ? Meg akartam kímélni a kellemetlenségek-
től. De maga sajnos, nem komoly ember. 

Fiatalember: Megjegyzem, néha "én se vagyok 
sokkal jobb véleménnyel magamról. 

Valéria : Itt nagyon pórul járhat. Hallom, 
meg akarta vesztegetni a rendőrt, csakhogy 
meg ne büntessék. 

Fiatalember: Szó sincs róla. Gyors elintézés 
embere vagyok : azonnal odaadtam a pénzt, 
annyira becsültem a pénzbüntetést, mit kell 
ezen sokat tárgyalni, sürgős dolgom van. De 
a rendőrség nem akarja belátni, hogy én csak 
fizetni akartam. 

Valéria : Nehéz is elhinni valakiről, aki még 
csak igazolni sem hajlandó magát. (Szórako-
zottan felveszi a férji kesztyűjét az íróasztalról.) 

Fiatalember : Bolond leszek, ők ragaszkodnak 
ahhoz, hogy vesztegettem. Én meg ragaszkodom 
ahhoz, hogy nem akarok belekerülni vesztege-
tési ügybe. Az már kicsit vérre megy. Nincs 
igazam? 

Valéria : Nincs. (Játszik a kesztyűvel.) 
Fiatalember : Képzelje el... képzeljen el valami 

nagy dolgot... hogy sietek az autómon, például... 
éppen az esküvőmre... vagy a szomszéd kerü-
letbe, ahol most fognak beiktatni kerületi 
főnöknek, szóval képzeljen el valami nagy 
dolgot, amivel teli vagyok és akkor itt bele 
akarnak rángatni ártatlanul ilyen csúnya bot-
rányba. Nahát bennem aztán kicsit emberükre 
találtak. 

Valéria : Hö, hö. Majd elválik. (Felhúzta a fél 
kesztyűt, roppant nagy neki. Nézi.) 

Fiatalember : Legalább mi ketten ne beszél-
jünk egymással ilyen komolyan, kérem. (Nézi 
a kesztyűt a nő kezén.) Jó kesztyű, mi? Az enyém. 

Valéria (ijedten lerántja a kesztyűt és az asztalra 
dobja). 

Fiatalember (nyúl a kesztyű után, felveszi az 
asztalról) : Szabad? (Miközben a papírkosárba 
dobja.) Ruhatár 1 

Valéria : Sohasem hallotta még hírét ható-
ságnak? t 

Fiatalember : Dehogynem. De sose álmodtam, 
(gesztus Valériára) hogy a hatóság ilyen kelle-
mes intézmény. Ha ezt tudom, már előre keres-
tem volna az érintkezést a hatósággal. 

Valéria : Nem vagyok hatóság 1 Legalább 
is most magával szemben. Halottam, mi tör-
tént, nem szeretem a botrányt, közbeléptem, 
hogy magát észretérítsem. De ha nem megy... 
folytassa a dolgot a rendőrség. (Feláll.) 

Fiatalember (feláll) : Szóval vége a kihall-
gatásnak? Kár. Elhallgattam volna akármeddig. 

Valéria : Most már magyarázza meg a rendőr-
ségnek, hogy mért rohant úgy. 

Fiatalember : Mondom, borzasztó fontos és 
sürgős dolgom van. Csodálkoznék, ha meg-
mondanám. 

Valéria > Csodálkozásra, sajnos, nincs időm. 
A rendőrségnek se. 

Fiatalember : Gondolja? Nekik nem is akar-
tam elmondani. Ha maga nem kíváncsi rá. 

Valéria : Magánügy kérem, nem érdekel. 
Fiatalember : Jó. Csak egyet sajnálok, hogy 
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nem maga az a hatóság, akivel itt bajom akadt. 
Valéria : Tekinthet annak is, ha úgy gondolja, 

hogy így könnyebben elintézhetjük az ügyét. 
Fiatalember s Pompás. Akkor fel vagyok 

oldva bizonyos társadalmi és illemszabályok 
alól. Máskép viselkedik az ember egy úrinővel 
szemben, akit csak negyedórája ismer és más-
képp egy hatósággal szemben, akivel nem kell 
bizonyos ügyekben feszélyeznie magát. 

Valéria : Miben nem kell feszélyeznie magát? 
Fiatalember : Például a hatóságnál az ember 

azonnal rátérhet a tárgyra. Gyors, sima, egye-
nes elintézés. (Megkapja a kezét, magához húzza.) 
Fogom, megcsókolom, mert percek óta egyéb 
vágyam sincs, csak ez. 

Valéria (felháborodva küzd) : Megőrült? 
Fiatalember (karjaiban tartja) : Hallja 1 Mi 

van abban? Hatóságot megcsókolni? Mond-
hatnám alázatos állampolgári kötelesség. 

Valéria (eltartja magától, liheg az izgalomtól): 
Maga egész idő alatt nem vett engem komolyan?! 

Fiatalember : De ez halálosan komoly, hogy 
meg akarom csókolni. (Belenéz az arcába.) Ejnye. 
Hogy néz rám? Még tán sose csókolták meg? 

Valéria (kiszabadítja magát, felindult, felhá-
borodott) : Várjon csak. (Siet az előszobaajtóhoz, 
kitárja, kiszól.) Kérem, fogalmazó úr... 

Dirk (bejön). 
Valéria (nagyon mérgesen és felháborodottan): 

Fogalmazó úr, tessék ezt az urat legszigorúbban 
lebüntetni. 

Dirk (összecsapja a sarkát) : Gyorshajtásért. 
Valéria : Igen. Gyorshajtásért. És hatósági 

közeg megvesztegetéséért... Azonfölül... 
Fiatalember (vidáman, kíváncsian figyeli őket): 

Azonfölül... 
Dirk (kíváncsian) : Azonfölül? 
Fiatalember s Van egy jobb tippem. Hatóság 

elleni erőszak kísérletéért. 
Dirk (csodálkozva) : Hatóság elleni erőszak? 
Valéria (gyorsan) : Fogalmazó úr, most azt 

teszi, amit tenni akart. Tessék őrizetbe venni, 
míg ki nem derül, hogy kicsoda. 

MÁSODIK 
(Szín : Valéria szobája otthon. Modern, okos 
szoba. Három nagy alacsony fotel áll középen, kis 
asztal körül. Hátsó fal közepén igen széles ablak, 
nyitva, virágzó orgonabokrokat látni, lenyúló 
falombot és annak résein át a csillagos eget. Az 
ablaktól jobbra és balra a fal csupa könyvállvány. 
Jobboldalon a könyvállványba íróasztal van be-
építve, kis karszékkel, álló lámpával. Jobb falban, 
csaknem talpig tolóajtó : most nyitva van. E mö-
gött az ajtó mögött van Valéria hálószobája, amely-
ből legfeljebb egy finom szekreter látszik. Ebben 
a szobában sötét van. Ettől balfal mellett pianino. 
Balfalon középen ajtó, a hall és a veranda felt. 
Az ajtón túl, kis asztalon telefon. Mikor a függöny 
felmegy, a félig nyitott balajtón szűrődik csak be 

némi fény. Kis csend.) 
Vanderveldné (hangja kintről) : Jöjjön. (Be-

jön balajtón, felgyújtotta a villanyt. A mennyezf.ti 
lámpa gyúl ki. Kedves, finom, fehérfejű öreg-
asszony.) Ez pedig Valéria birodalma. 

Franken (bejön mögötte, szélnéz) : Kedves. 
Vanderveldné : Ez a dolgozószobája. 
Franken: Még itthon is dolgozik? 
Vanderveldné : Sokszor hajnalokig. (Jcbbra 

megy.) Itt alszik. Megbocsát, itt is ablakot 
nyitok, szereti a levegőt. (Bemegy a jobboldali 
szobába.) 

Franken : Csak meglátszik, hogy nő lakik itt, 
akármilyen talpig férfi Valéria a hivatalában. 
A zongorája. Meg szeret játszani? 

Dirk (fiatalemberhez) : őrizetbe veszem. Addig 
mindenesetre, míg felettesem, a tanácsos haza 
nem érkezik. 

Valéria : Helyes. Nagyon jót fog tenni ennek 
az úrnak. 

Fiatalember (nagyot néz, vidáman) : Maguk 
le akarnak engem csukni? 
( M emiing, Barend, 1. Tanácsnok, 2. Tanácsnok 
jönnek az előszobaajtón. Mind ünnepélyesen, 

izgatottan és csalódottan.) 
Memling : A vasúttól jövünk. 
1. Tanácsnok: Donnerék embere nem jött 

meg. (Fáradtak, szóközben leülnek. Egyik is, 
másik is : Nem jött meg. Fujtatnak, homlokukat 
törölgetik. Nem veszik észre az idegen Fiatalembert.) 

Barend : Álltam ott a szónoklattal, kérem, 
és erre csupa undok helybeli utas I 

Memllng ; Már majd megfőttem ott a napon, 
kérem ! 

Barend : Pedig micsoda diadalkapu, igaz, 
uraim? 

Memling : Kislányok virággal ! 
1. Tanácsnok : Tűzoltózenekar ! 
Barend : Dalárda 1 
2. Tanácsnok: Részemről a dalárda kar-

mesterének három hangerősítő fröccsöt fizettem 
restiben 1 
Memllng : Maga is? Én is fizettem kettőt. 
Barend : A vonat berobogott, beszédem a 

számon... 
1. Tanácsnok : De az illető úr nem jött. 
Memling : Ugy látszik, az esti gyorssal jön. 
Valéria: Hát kérem... (Észreveszi a háttérben 

álló és mosolyogva figyelő Fiatalembert. Ráförmed.) 
Mi az, kérem? Maga még mindig itt van? Mit 
áll itt? 

Fiatalember (behúzza arcába sapkáját) : Tudja, 
ha m_dt mondanék valamit, a kutyafáját ! 
(Nevet.) Ez olyan jó vicc, amit maguk csinál-
nak, hogy... Csak csukjanak lel (Dirk fogal-
mazóhoz, karját nyújtja, indul ajtó felé.) Szabad? 

Függöny. 

FELVONÁS 
Vanderveldné (visszajön) : Soha. A zongorá-

nál mindig álmodozó lesz. Azt hiszem, a zene 
meghatja. Azért kerüli a zongorát. Valéria 
nem szereti a meghatottságot, semmit, ami 
gyöngeség. Üljünk le, Péter. (Leülnek.) Ez 
borzasztó. Tisztelem az erőt, tekintélyt, ko-
molyságot. De hogy semmi mást ne szeressen 
valaki ! Borzasztó ! Gyújtson rá, Péter 1 

Franken: Itt? 
Vanderveldné : Nyugodtan. O is dohányzik. 

Ez rossz érzés, Péter : azt hiszem, napról-
napra jobban elvesztem a lányomat, Péter. 

Franken : A munka? (Cigarettatárcájával 
együtt kihúzza a kesztyűjét, amit most letesz szó-
rakozottan az asztalra. A cigarettatárca vissza-
kerül a zsebbe, a kesztyű ott marad az asztalon.) 

Vanderveldné : Elveszi tőlem. Ez szomorú. 
, Pedig nekem minden csak ő. Azt hittem min-

dég, "hogy mi ketten több vagyunk egymásnak, 
mint anya és lánya. Azt hittem, hogy majdnem 
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egy ember vagyunk mi ketten. Ő a tehetség, 
a hivatás és csupa hit, akarat. Én pedig körü-
lötte a szeretet, a gond, a szívem melege rásüt, 
mint a nap. De ő mind kevesebbet vágyik erre 
a napfényre. 

Franken : Ugyan. 
Vanderveldné s Mondja, megérthetem én öt? 

Másfajta, mai teremtés, más vágyakkal, ren-
geteg érdeklődéssel minden iránt, ami engem 
nem érdekel. Talán ez a hiba. Látja, például 
milyen udvariatlan. Én szégyellem. Meghívja 
magát, aztán ide telefonál, hogy csak vacso-
rázzunk meg, dolga van, később jön haza. Én 
nem számítok, nekem az lett volna feltűnő, 
ha pontosan hazajön vacsorára, de mégis magá-
val szemben, aki olyan kedves hozzánk. 

Franken : Mit tettem én? 
Vanderveldné : Például bérbe adta nekünk 

ezt a villát és olyan olcsón. És mindig minden-
ben, kedves volt. Nagyon hálás vagyok magá-
nak. Maga a legtisztességesebb ember, Péter. 
És a legkedvesebb csaló. 

Franken t Ejha 1 
Vanderveldné : Igen, nézem magát, hiszen 

maga semmit sem akar Öregedni. 
Franken : Én is szeretném néha ezt hazudni 

magamnak. De nem megy. öregség jele : már 
kezdem érezni, hogy nagyon egyedül vagyok. 

Vanderveldné : Mint én leszek maholnap, ha 
ez így megy tovább azzal az átkozott hivatallal, 
ami elveszi a lányom tőlem. 

Franken : Szeretném hinni, hogy vissza-
kapja. Mert én ma délelőtt, amikor nála vol-
tam, megkértem a kezét. (Kis csönd.) 

Vanderveldné (csupa öröm) : Megkérte? Pé-
ter I Ez nagyon szép. Ezt köszönöm. Soha na-
gyobb öröm az életben nem érhetett volna. 
Maga a legkülömb ember, Péter. És 6 mit 
mondott? 

Franken : Semmit. Hogy jöjjek ide vacso-
rára és majd itthon este . . . 

Vanderveldné (zavartan, aggodalmasan) : Ugy. 
Semmit se mondott. Na, azt nem kell úgy 
érteni, Péter. Bizonyosan nagyon meglepte. 
És talán nélkülem sem akarta. Nagyon várat-
lan volt neki, bizonyosan, ugye? 

Franken : Lehet. De az is lehet, hogy őneki 
már nincsen magánélete, nincs olyan élete, 
amibe belefér egy férfi. Egy férfi, aki eszten-
dők óta szereti, csak nem szólt róla és aki fél 
megöregedni, mielőtt elérhetné azt a legszebbet, 
amit kerget. 

Valéria (jön balról) : Jóestét. Maga már biz-
tosan elátkozott. (Kezet jog erősen Frankennal.) 
Higyje el, annyi dolgom volt. Röstellem. 
(Megcsókolja Vanderveldnét.) Szervusz, édes. 

Vanderveldné (nagyon melegen öleli meg) : 
Te. Te. Épp ma este. 

Valéria (egyikről másikra néz, megsejti, hogy 
Peter már megmondta a leánykérést. Szeretné a 
dolgot elodázni, mig lehet. Lerakja holmiját, tás-
kát íróasztalra, ruhafélét a másik szobába és köz-
ben folyton beszél). Rém fáradt vagyok. Kép-
zeld, anyus, mára volt jelentve a Donnerék em-
i,ere l Már diadalkaput is emeltek a pályaud-
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varon. Nem az én ízlésem, de nem akartam a 
kedvüket venni. És sajnos, nem jött meg. 
Érthetetlen. Mi jöhetett közbe? Pedig mi min-
dent jelentene ezl? Uj telepek, gyárak, üze-
mek, munkásházak ! És munka, anyus, munka, 
kereset I Mikor annyi tétlen, éhes, sovány kéz 
várja a munkát Î És a kenyeret ! Nem volna ez 
gyönyörű? (Leül a harmadik fotelbe.) 

Vanderveldné : A munkát 1 Amiből viszont 
neked már kevesebb is elég lehetne I 

Valéria : Ó, dehogy 1 Most maga beszéljen, 
Péter ! Mi újság a parlamentben? 

Franken s Uj viharcsengőket szereltek fel. 
Tu dia, nagyon borús az európai égbolt. Hát mi 
felkészülünk. Már van egypár viharcsengőnk 
hozzá. 

Valéria (bólint, nevetve) : Jó. 
Vanderveldné (csenget) : Hozatom a vacso-

rádat. 
Valéria : Én már ettem a városházán. Fel-

hozattam egy kocsmából. 
Vanderveldné (Péterhez) : Látja. Ilyen. Kocs-

mából eszik, az én konyhám mellett 1 Elveszett 
ember a lányom, Péter 1 

Valéria s De anyus. (Péterhez.) Tudja, Péter, 
tulajdonképp, ezen gondolkoztam, én milyen 
keveset tudok magáról. 

Franken (ez jól esett neki) : Mit mondjak? 
Kérdezzen. 

Róza (tiszta öreg cseléd, feketében. Balról 
bejön). 

Valéria: A feketét,, Róza ! 
Róza : Igenis. (Kimegy.) 
Valéria (Péterhez) : Nem tudom, hogyan él, 

mi a mulatsága, mit csinált mostanáig, hol 
járt, mióta utoljára láttam? 

Franken (nézi, halkan, jelentősen) : Készü-
lődtem valamire, tudja. 

Valéria (nem veszi észre a célzást) : A minta-
gazdasága? A halastó? Mi van a híres farmjá-
val? Igaz, hogy odatelepített állástalan diplo-
másokkal dolgozik? 

Franken : Igaz. Eleinte nehéz volt. De most 
már beletörtek. És kitűnően beváltak. Meg-
elégedett emberek. 

Valéria : Elhiszem. Maga jó ember. 
Vanderveldné : Na. Persze, hogy jó ember. 

Mért komolyodtál úgy el? 
Valéria (felrezzen) : Elkomolyodtam? (Próbál 

mosolyogni.) Dehogy. Csak azon gondolkoz-
tam, mennyire meglátszik valakin a születés, 
a nevelés. Milyen hallatlanul udvarias, finom, 
nyugodt ember maga, Péteri (Maga elé néz.) 
Nem olyan, mint ma az emberek általában. 
Arrogánsak, kötekedők, brutálisak. (Ránéz.) 

Franken (aggódva) : Dicsérni jöttem Caesárt, 
nem temetni? 

Valéria: Nem dicsérem. Nem szokásom. 
Róza (behoz nagy ezüsttálcán egy feketés ibriket, 

csészéket, leteszi az asztalra, aztán kimegy). 
Valéria (kitölti a feketét, közben) : Magamat 

is szidni szeretném. Néha azt hiszem, mindent 
tudok. És nagyratörő és nagyravágyó és nagy-
képű vagyok, néha azt hiszem. Pedig (iszik a 
feketéjéből) végre is milyen tapasztalatlan és 
tájékozatlan az ember. Most kényelmes karos-
székben jó feketét iszom... furcsa gondolatom 
támadt... Van, aki hideg cellában ül, még azt 
sem tudom, van-fe világítás például egy cellában? 

Vanderveldné (csodálkozva) : Miben? Miről 
beszélsz? 

Valéria: Egy börtön cellában. Egy őrizetes 
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ellában. Hgy rendőrségi fogdában. (Péterhez.) 

Maga mit gondol, van ott világítás? 
Franken : Nincsenek tapasztalataim ezen a 

téren. Nem tudom. 
Valéria (kortyolja a feketét) : Milyen szomorú 

lehet, ha még világítás sincs egy ilyen fogdában. 
Vanderveldné (nem érti, miről beszél, mérges): 

Furcsákat beszélsz. Mért jut épp ilyesmi az 
eszedbe? Tréfa ez? Péter igen komoly dolog-
ban jött ide. 

Valéria (leteszi a csészét. Rájuk néz) : Tudom. 
Vanderveldné: Akkor hát... beszéljünk erről, 

Valéria. 
Valéria (szótlanul néz maga elé). 
Vanderveldné (figyeli) : Nincs beleszólásom 

a sorsodba, kislányom, évek óta magad csinálod 
az életedet. De ez így nem mehetett volna már 
úgysem soká. 

Valéria (feláll, lassan ide-oda sétál a szobában): 
Mért? 

Vanderveldné : Mert ez mind szép, amit 
csinálsz, de közben elfelejtesz boldognak lenni. 

Valéria ( íróasztalának támaszkodva néz a 
semmibe) : Boldogság. Kérdés, egyáltalán van-e 
a világon? 

Franken : Mindent a rendelkezésére bocsátok, 
hogy megtalálja. 

Vanderveldné : Majd egyszer ijedten nézel 
a tükörbe, ha ez így megy tovább. És ijedten 
látod, hogy vége a fiatalságodnak. A város 
miatt, a varosháza miatt. 

Valéria (mozdulatlanul, hangsúlytalanul) : Én-
nekem van egy hitem, anyám, hiszek abban, 
hogy hasznos lehetek másoknak, a munkám-
ban hiszek, én dolgozni születtem. 

Vanderveldné : Amiből majd annyi marad, 
hogy egyszer talán elneveznek rólad egy kis 
utcát. A hálás utókor. Vagy hogy valami nagyot 
mondjak, kapsz egy szobrot. 

Valéria (kedvetlenül) : Ugyan. 
Vanderveldné : De én még sose hallottam, 

hogy valaki boldog lett volna, mint utca, vagy 
szobor. 

Valéria : Nem értesz engem. 
Franken : Mindebből csak egy ellen van ki-

fogásom. Valéria bármikor néz majd a tükörbe, 
mindig szép lesz. 

Vanderveldné : Attól félek, a hivatal neked 
csak menekülés. Elbújás. Mi elől? Nem tudom. 

Valéria : Gazdag vagyok, anyám. Enyém 
az egész város. Egy egész várost szerethetek 
úgy, mint ahogy anya szereti a gyermekét. 
Nem elég ez egy nőnek? 

Vanderveldné : Áltatod magad. És én nem 
ilyen boldogságra gondolok. Nő vagy, fiatal 
vagy... 

Valéria: Na... 
Vanderveldné: ...és én senki mellett se lát-

nálak nyugodtabban és büszkébben, mint Péter 
mellett. 

Valéria (a kesztyűt nézi az asztalon, odamegy, 
felveszi, babrál vele). 

Vanderveldné: Ez nekem... régi álmom. Sose 
szóltam neked róla. Péternek se. Azt hiszem, 
Péter elhozott neked minden szépet és jót és 
örömet, amit én valaha számodra megálmodtam. 

Valéria (szórakozottan felhúzza a kesztyűt az 
egyik kezére. Éppen jó.) : Ez a maga kesztyűje, 
Péter? Éppen jó nekem. (Lehúzza gyorsan a 
kesztyűt.) Milyen kis keze van. (Visszateszi a 
kesztyűt az asztalra, kis mosollyal.) Érdekes. 

Franken (a kesztyű után nyúl, megnézi, zsebre-
teszi). 
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Vanderveldné : Nézlek benneteket, öreg va-
gyok. Jó, hogy ezt megérhettem. 

Valéria (ránéz anyjára, kicsit meghatott) : Tö-
kéletesen igazad lehet, édes. Megengedem, bizo-
nyos szempontokból nem számít az az élet, 
amit most élek... el tudom képzelni, hogy egy-
szer csak elfordulok ettől az élettől, akárhogy 
szeretem is most, nem is fog fájni, könnyen fog 
menni ... de... (Megfordul, az ablak felé megy.) 

Vanderveldné és Franken (nézik izgatottan). 
Valéria : Az a nehéz perc is bekövetkezhetik 

ott a tükör előtt... minden nő úgy áll ott egy-
szer a tükör előtt... és a mostani életmódom 
után talán ez nagyon szomorú és vigasztalan 
lenne, elhiszem... de... Gondolkoztam én ezeken 
a dolgokon ma egész nap... én is szeretnék néha 
pihenni egy nagyot és édeset és valakinek az 
erős kezét fogni... egészséges ember vagyok 
végre is... és nem könnyű éjszaka egyedül 
bámulni bele az üres világba... 

Vanderveldné : Látod. 
Valéria: De... 
Vanderveldné: Itt nincs de, Valéria... 
Valéria (ránéz Péterre) : De az a baj, hogy 

(Odahajol le hozzá, nagyon lágyan, kedvesen) 
én nem szeretem magát. (Csend.) 

Franken (nézi, halkan) : Nem. 
Valéria : Ne értsen félre. (Kiegyenesedik. 

Meleg a hangja, megkönnyebbült, hál' Istennek, 
túl van rajta, kimondta.) Maga kedves nekem, 
csupa hála, ragaszkodás, melegség, ahogy ma-
gára gondolok. Csak éppen nem vagyok magába 
szerelmes. Nem is tudnék az lenni. Nem hiszem. 
Sohasem. (Anyjához megy, megsimogatja.) Ne 
haragudj, édes. (Halkan.) Nem tudok... hiába, 
nem bírok. 

Vanderveldné (nagyon szerencsétlen) : Ó, Iste-
nem, Istenem. 

Franken (felindult) : Nem szállok pörbe. 
Maga egész ember, Valéria és tudja, mit csinál. 
(Feláll, kezet fog Valériával.) Majd én... tovább-
megyek... mintha semmi sem történt volna. 

Valéria (kézfogás után bemegy jobbra a hálóba) 
Franken (kezet fog Vanderveldnével) : Azért 

a mi viszonyunk, a mi barátságunk remélem 
semmit, de semmit se fog gyöngülni. (Kezet-
csókol.) Én mindig... (Nem fejezi be, kimegy 
balra.) 

Vanderveldné: Kikísérem, Péter. (Kimegy 
utána.) (Egy-két pillanat múlva visszajön, át 
akar menni a színen jobbra. Közben) 

Dirk (rendórfogalmazó feje feltűnik a kertben 
az ablaknál. Beköszön): Kezétcsókolom, jóestét ! 

Vanderveldné : Nini, maga az I Régen nem 
láttam ! Mért nem jön be? Egy pohár konyakra. 

Dirk : Nem iszom, köszönöm. Nem szabad. 
A kislányom nagyon szigorú. 

Vanderveldné : Na. Hány éves? 
Dirk : Négy. Roppant szigorúan tart . Ha 

alkoholt érez meg rajtam, akkor nem ad lefek-
vésre puszit apukának. 

Vanderv'eldne (nevet) : Ilyen okos? 

Tartjuk igéretünket! 
Elsőrangú elszállásolást és étke-
zést olcsón' nyujtunk Önnek. 

Hotel »Central« Café-Restaurant 
D r â l i r l a u a a főpályaudvar közelében. Tele-
D l d l I M d Y a f 0 n : 1 8 - 1 1 . Igazgató S t a i t z 0 . 

Dirk : Inkább az a gyanúm, hogy összepaktál 
az anyjával. A mamájának a rossz szelleme 
beszél belőle. Mi lesz ebből, ha férjhez megy, 
képzelje ! Szegény jövendőbeli ura. Na, kezét-
csókolom, már megyek is, mert a kislányom 
már az órára is szigorúan ügyel. Hja igaz, 
Valéria itthon van? 

Vanderveldné (pillantással háló felé) : Igen . . . 
de azt hiszem, már lefeküdt. 

Dirk : Szerettem volna mondani neki vala-
mit. Egy autós fiatalemberről. Na nem baj. 
Majd elmondom neki holnap. Kezétcsókolom. 
(Szalutál és eltűnik.) 

Vanderveldné (beszól • jobbra) : Elment ez a 
szegény Péter. Sose fog visszajönni. 

Valéria (kijön, éjszakára öltözve, pongyolában) : 
Lehet. 

Vanderveldné : Azt hiszem, ma este elron-
tottad az életedet. 

Valéria (nagyon komolyan) : Anyám. Ott ült 
a lámpa alatt. Mielőtt kimondtam volna, jól 
megnéztem. Hiszen soha, egész életemben 
nem néztem meg úgy. Most megnéztem. Ha 
már párt akarok magamnak, az legyen fiatal. 
Keze, arca, szeme, az erős foga, a sűrű haja, 
a szája, a nevetése . . . 

Vanderveldné (meghökkenve) : Úgy beszélsz, 
mint egy bolond fiatal lány. 

Valéria (elfordul) : Hát nem is vagyok még 
nagyon öreg. (Rámosolyog.) 

Vanderveldné : Szegény, édes, szép kislányom 
te . . . (Átöleli.) 

Valéria (szomorúan, édesen) : De te most 
elhagytál engem, anyám. Az előbb, amikor az 
a dolog Péterrel meghiusult, te elhagytál a lel-
kedben. 

Vanderveldné : Ne mondj olyat 1 
Valéria : Megéreztem. Neked az fáj t , csalód-

tál, elfordultál, egyedül hagytál. 
Vanderveldné : De hiszen itt vagyok mellet-

ted. Majd megszakad a szívem érted. 
Valéria: Jó. (Kibontakozik az ölelésből. Más 

hangon.) Péterrel a dolog ne legyen probléma. 
Jól keresek, szépen eltartlak téged is, magam is, 
a szegénységből elég rendesen kilábaltunk . . . 
egyelőre ez a fontos, anyám. Menj aludni. 
(Megcsókolja.) Jóéjszakát, édes. 

Vanderveldné : De én . . . 
Valéria (viszi ki karonfogva) :. Aludj jól. 

(Csengetés kint. Néz ki az ajtón.) Mi az? Ki jön? 
Vendég, ilyenkor? 

Harry (élénk, talpraesett, kicsit szemtelen fiatal-
ember) : Kezétcsókolom. 

Valéria : Nézd csak, Harry, maga mit akar 
ilyen későn? < 

Harry ; Riporton vagyok. 
Valéria: Nálam? (Kezet csókol az anyjának.) 

Pá, mama. Jó álmot. 
Vanderveldné (kimegy balra). 
Harry : Becsületemre, megtisztelő, hogy 

azonnal megismer. Nem csodálnám, ha annyi 
dolga közt elfeledkezne arról, milyen is Barend 
Harry helybeli hírlapíró úr cifferblattja. 

Valéria : Ne szamáTkodjék. Gyerekkora óta 
ismerem. Nekem nem tua olvan neveletlenül 
nagyra nőni, hogy ne egy kis kölyök maradjon 
a szememben. (Leül.) 

Harry : Angyal. Zavarom? 
Valéria : Hát istenem, elég késő van. 
Harry : Úriember most venné a frakkját és 

eltávozna. Hm. Inkább nem vagyok úriember. 
(Leül.) Tudja, hogy én ma egész nap vasutaz-
tam. Kedves nagybátyám . . . 
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Valéria : Tudom. Magának kellett volna 
megállapítani a vonaton a Donnerék emberének 
a személyazonosságát. 

Harry : Nagybátyám által kiutalt külön 
zsebpénzzel a zsebemben. Ez rendkívül fontos 
egy tehetséges kezdő vidéki hírlapírónál. Sőt 
annál fontosabb. mert eddig én vagyok az egyet-
len ember a városban, aki a Donner ügyön 
kerestem. 

Valéria : Na jó, de talán csak nem akarja 
most megosztani velem, mint aki a zsebpénz 
és az egész Donner ügynek voltaképp az oko-
zója vagyok? 

Harry : Ez nagyon szép lenne tőlem, csak-
ugyan. De erről szó sinc§. Egészen mást aka-
rok. Én egy óriási riportot akarok. Életem 
első igazi nagv riportját. 

Valéria : Pont most jut eszébe? Késő éj-
szaka? És velem, nálam? 

Harry : Ügy van. Engem annak az autós 
fiatalembernek az ügye érdekel. 

Valéria (kedvetlenül) : Az . . . már befejező-
dött. Buta, kellemetlen kis eset volt. Egyálta-
lán nincs róla mit mondanom. Magának sem 
érdemes érdeklődni iránta. 

Harry : Nekem más a véleményem. Én itt 
igenis, valami érdekeset szaglászok. Egy nagy 
riportot. 

Valéria : Ugyan, ha mondom. 
Harry (fülét vakarja) : Már látom, nem tet-

szik a dolog. Kár, de ez engem nem zavar. Saj-
nos, az ujságiró a munkájában kénytelen néha 
kíméletlen lenni. 

Valéria (vállat von) : Énfelőlem csinálhat 
belőle nagy riportot, ha tud. 

Harry : Gondolom, fogok is. Szóval, nem 
támogat? Semmi felvilágosítás? Semmi, hogy 
mi történt ott a városházán? Egyáltalán miért 
vitték oda azt az embert magához? 

Valéria : Mondom, hogy nem érdekes az 
egész. 

Harry (zsebrevágja a jegyzőkönyvét) : Jó. 
Akkor hát én se mondok el semmit, amit viszont 
én tudok. 

Valéria (hirtelen) : Tud valamit? (Cigarettá-
val kínálja gyorsan az asztalról.) 

Harry : Aha, mégis csak érdekli 1 
Valéria : Nem robbanok szét a kíváncsiság-

tól, de ha éppen tud valamit... 
Harry : Hát kérem. Én este hallottam az 

egész autós esetet a fiúktól a kávéházban. A hely-
beli hírlapirodalomnak ott van a törzsasztala, 
tudja. A fiúk nagy flegmával tárgyalták az 
esetet, nekem azonban -tudj' Isten, szöget ütött 
a fejembe. Kaptam magam, elmentem a rend-
őrségre. Hát ez remek pofa ez az ember I 

Valéria: Beszélt vele? 
Harry : Azt nem. őrizetben ült, nem mehet-

tem be hozzá. Csak megtudtam egyet-mást. 
Kilenc pasas ült ma őrizetben. Képzelheti, a 
társadalom színe-java. Na most : a barátunk 
meghívta mind a kilencet ebédre. 

Valéria : Hogy? Ott a fogdában? 
Harry : Már úgy, hogy engedélyt kért és 

ebédet hozatott be nekik, de a Választófeje-
delemből. Hatfogásos ebédet minden zárkába. 
Ami legjobb volt az étlapon, buljon, kaszinó-

tojás, szárnyas, hátszín összes körítésekkel, 
satöbbi. A banda odavolt, teleették magukat, 
egész nap ordítva éljenezték a derék kollégát I 

Valéria (tetszik neki) : Bolond. 
Harry : Na és tudja nagy volt a létszám, 

összezárták barátunkat egy betörővel. Akit 
tegnap csíptek el egy vaskereskedés raktárában. 
De nagyon jól megfértek. 

Valéria : Jellemző. 
Harry : Tudja, mit csináltak? Kártyáztak. 

A betörő zsebében volt egy ócska pakli kártya. 
Legérdekesebb, hogy a barátunk teljesen meg-
kopasztotta a betörőt. Az már annyival tar-
tozik neki, hogyha kiszabadul és fizetni akar, 
végig kell fosztogatnia az egész várost. 

Valéria : Kedélyes. Kifosztani egy betörőt. 
Rávall. 

Harry : Ejnye, maga nagyon haragszik arra 
az emberre. 

Valéria: Ó, dehogy. Csak... nem vagyok 
éppen nagy véleménnyel róla. Szóval... ezt 
mind megtudta és ez lesz a riport? 

Harry : Még van tovább is. Onnan elmentem 
megnézni azt az autót, a garázsba, ahova a 
rendőrség beállította. Micsoda kocsi 1 Eskü-
szöm, leültem, egy félórát bámultam. Akkor 
egyszer csak megjelent a fiatalember. 

Valéria : Hát hogyan? 
Harry : Nyilván kiengedték. Megnézte kicsit 

az autót, kivett egy kis kézitáskát, elment. 
Mielőtt elszántam volna magam, hogy meg-
szólítom. Tudja hová ment? A Választófeje-
delembe. Szobát vett ki, felment a szobájába. 
Kíváncsi a nevére? 

Valéria : Maga megtudta a nevét? 
Harry : Nem tudtam meg a nevét. (Órá-

jára néz.) Tizenegy órakor fogom megtudni. 
Amikor az éccakai portás lép szolgálatba. Az 
barátom. A nappali portás utál. Egyszer össze-
verekedett egy kereskedelmi utazóval és én 
kiírtam a lapba, hogy a vigécnek volt igaza. 
Ezt sose bocsátja meg. Tehát most várnom kell. 
Égek a kíváncsiságtol. Maga nem? 

Valéria : Azért reggel megtelefonálhatja a 
városházára, ha valamit megtudott róla. 

Harry : Jó. Most rohanok. A reggeli laptól 
már lekéstem. De holnap a déli lapba kikanya-
rítom az ügyet. Nem haragszik, hogy zavartam? 

Valéria : Nem, nem. 
Harry : Egy újságírónak könyörtelennek kell 

lenni. Ha karriert akar csinálni. Én pedig aka-
rok. Kezétcsókolom. (Kezet csókol, elszalad balra.) 

Valéria (egyedül pár pillanatig. Leül a rádió 
mellé, begyújtja. Halk zene.) 

Róza (balajtón bejön tálcával, nagy kulccsal. 
Kulcsot az asztalra teszi. Tálcára rakja a fekete-
kávés edényt), 

Valéria : Bezárta a kaput a fiatal úr után, 
Róza? 

Róza : Hogyne, kezétcsókolom. 
Valéria : Oltsa el a nagylámpát. 
Róza (lecsavarja a villanyt, csak egy íróasztali 

álló lámpa ég) : Az ablakokat ne csukjam be? 
Valéria : Majd én becsukom, ha lefekszem. 
Róza : Egyebet nem tetszik? 
Valéria : Nem, Róza. Jóéjszakát. 

f | | f f | f | f i n n i n i n r l ^ p Európa legmodernebb is 
l ' y M l I I P 1 1 A K A 1 1 r legolcsíbb garizsa.VII, Kerttsz-
U l l l L U I U f i 11H II L utca 24-28. lelefon : 1-372-93 
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Róza : Kezétcsókolom. (Kimegy balra, ajtót 
behúzza.) 

Valéria (ül a rádió melleit, amely a későbbi 
jelenet alatt is halkan szól, finom és gyöngéd zenét 
játszik. Háttal van az ablaknak. Szünet.) 

Fiatalember (benéz a kerti ablakon, aztán köny-
nyedén felpattan kintről az ablakpárkányra és 
belép. Megáll, nézi Valériát. Megszólal) : Jóestét. 

Valéria (feláll, megdöbbenve, elképedve néz rá). 
Fiatalember (nagyon nyájasan) : Kezétcsó-

kolom. Én vagyok. 
Valéria (ijedten) : Hogy kerül maga ide? 
Fiatalember s Gondoltam, nem ragaszkodik 

hozzá, hogy mindig rendőr kísérjen magához. 
Valéria : Hogy jött ide be? 
Fiatalember : Az ablakon. 
Valéria s Ez felháborító ! Akár csak egy 

betörő. 
Fiatalember s Akárcsak az. (Beljebb jön.) 
Valéria (hátrál előle) : Mit akar itt? 
Fiatalember (mosolyog) : Nem olyan egy-

szerű elmondani. Megbocsát, egy pillanatra. 
(Szimatolva néz szét a szobában, lassan jön a 
szobán végig.) A hálóból csak a fürdőszobába 
nyílik az ajtó, ott egy nyitott ablak, itt egy 
ablak, na nem baj. (Nagyon kedves érdeklődéssel.) 
A mama már lefeküdt? 

Valéria (elképedve nézi) : Hallja... 
Fiatalember s Helyes, idős hölgyek korán 

térjenek nyugovóra. (Balajtóhoz megy, bezárja 
az ajtót, zsebrevágja a kulcsot. Rámosolyog Valé-
riára.) Most jól kettesben vagyunk. 

Valéria (fuldoklik a dühtől) : Micsoda arcát-
lanság I (Siet az ablak felé.) Én most... 

Fiatalember : Csak nem ugrik ki az ablakon? 
Vigyázzon, megüti magát. 

Valéria: Én most... azonnal... 
Fiatalember î Kiabálni kezd? Sikoltozni? Ó, 

ez nem állana jól magának. Komoly, előkelő 
tisztviselő, kiáll az ablakba és segítségért kiabál? 
Hova lenne a tekintély? Segítség, he, emberek, 
rendőr, ide 1 — mert valaki bejött a tanácsnok 
szobájába diskurálni. 

Valéria (hirtelen a telefon felé indul). 
Fiatalember (odanéz, 6 is lép egyet, lehajol, 

kihúzza a kapcsolót. Ezt csak a jelenet során, 
később ejti ki a kezéből) : Azt nem ! 

Valéria (megáll, rábámul nagyon izgatott) : 
ó maga . . . Ez komiszság I (A hálóajtóhoz 
siet, ahol csengő gomb van. Már nyúlna oda.) 

Fiatalember (gyors, halk) : Ne csengessen. 
Kímélje a mamáját. Mirevaló felizgatni? El 
tudjuk a dolgot intézni ketten is. Vagy nem 
érez magában — nagyhatalmú tanácsnok, ható-
ság — ekkora önállóságot? 

Valéria (nem csönget. Szembefordul ellensé-
gesen) : Mit akar? Ki vele. Ékszereim nincse-
nek, soha nem viselek. Van egy kevés pénzem, 

Eontosan nyolcszázötven korona, de az a bank-
an van. Hát mit akar? 
Fiatalember : Elég kevés. Ez az egész va-

gyona? 
Valéria : Tisztviselő vagyok, tehát tisztessé-

ges ember. 
Fiatalember (mulat) ; Se ékszer, se pénz. Hm. 

(Más hangon.) Adja vissza azt a kerek tizenkét 
órát, amit elvettek tőlem. 

Valéria (úgy néz rá, mint egy őrültre) : Mit? 
Fiatalember s Elvettek tőlem egy teljes napot. 

Adja vissza. 

Valéria : Adjam vissza? Én ? Kérem, én 
csak hivatalnok vagyok. Isten hatalmával nem 
rendelkezem. • 

Fiatalember: Mégis vissza fogja adni. 
Valéria : Ha tud rá módot, nagyon szívesen. 
Fiatalember : Tudok. Ma unalmamban ott 

a fogházban kisütöttem egy életigazságot. így 
szól : aki boldogan él, kétszeresen él. A boldo-

an eltöltött idő duplán számít. Én tizenkét 
rát elvesztettem az életemből, de behozom 

a veszteséget, mert a következő tizenkét órát 
boldogan fogom eltölteni. Olyan boldogan, 
hogy az igazán duplán számít majd. Ez a követ-
kező tizenkét óra most itt kezdődik magánál. 
(Leül a fotelbe, kényelmesen.) Most kezdődik, 
reggel végződik. Ezzel kvittek vagyunk. 

Valéria : Maga ott a fogdában eszét vesz-
tette. 

Fiatalember : Ne is vitatkozzék. Az elméle-
tem kitűnő. És kérem, ne gördítsen akadályokat 
eléje, mert én innen nem mozdulok és rendkívül 
szeretném az egészet úgy csinálni, meglássák 
rajtam, hogy uri nevelést kaptam. Tehát : 
finoman. 

Valéria (felháborodva) : Kicsoda maga? Hogy 
beszél velem maga? Azért, mert autón jár, jól 
van öltözve, lehet uri csatornatöltelék, lehet 
közönséges csirkefogó, lehet akármi ezen a 
világon ! 

Fiatalember : Úgy van. De ez nem változtat 
a tényeken. 

Valéria (összeszedi magát, szeretne fölényes 
lenni) : Nézze, ha arra számított, hogy megré-
mülök, elvesztem a fejemet, tévedett. A maga 4 
megjelenése, minden amit itt beszél : nevetsé-

Í[es. Jó, elhiszem, a cella rosszul esett, esetleg 
elháborította, de hogy odakerült, ennek én 

vagyok az oka? Egyesegyedül maga az oka. 
Fiatalember : Nehezen tudnánk leélni együtt 

egy életet. Máris különbözők a nézeteink. 
Valéria : Hogy egyszer hivatalos ügyben 

szembenálltunk, ez nem jogcím, hogy éjszaka 
egy nő lakásán . . . 

Fiatalember : P a r d o n . . . A tanácsnok la-
kásán. 

Valéria : De itthon nő vagyok 1 
Fiatalember : Hiszen éppen ez az egyetlen 

kellemes a dologban 1 
Valéria : Nem fog itt fej beverni a brutalitá-

saival ! Kis, vidéki nő, gondolta ! Megfullad, 
eszméletét veszti, ha ráront 1 Ó, hogyne ! 

Fiatalember : Kár 1 (Zsebébe nyúl.) Pedig két 
zsebkendőt is dugtam a zsebembe, ha sírni 
találna. 

Valéria (most odalép a könyvespolchoz és elő-
kap onnan egy revolvert, úgy jön előre, revolver-
rel a kezében) : Nem szoktam sírni, ostoba. 
És nem félek magától. (Leül, rászegezve a re-
volvert.) 

Fiatalember (érdeklődve előrehajol, nézi a pisz-
tolyt) : No. Nem rossz. De ebből a fajtából 
már van egy sokkal tökéletesebb gyártmány. 
(Zsebébe nyúl, kivesz egy revolvert.) Ez az új 
model jobb. Kisebbet szól és kétujjnyi deszka-
kerítésen át megöl egy embert. Parancsolja? 

Valéria (szörnyen meg van rémülve a másik 
revolvertől) : Köztünk nincs deszkakerítés. Majd 
ez is megteszi. 
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Fiatalember : Kérem. (Elteszi a revolvert.) 
Ezek úgyis csak formaságok. Szerencsésen 
átestünk rajta, szíves engedelmével tehát máris 
megkezdem annak a kellemes helyzetnek az 
élvezetét, amiben vagyunk. Nagyon ízléses, 
nagyon édes szoba, ahol elragadó esti világítás 
mellett szemben ül egy hölgy egy úrral. 

Valéria : Ha ilyen egy úr, én lemondok hölgyl 
rangomról. 

Fiatalember : A hölgy mégis szokatlan nagy 
mértékben érdekli a szóbanforgó urat. Édes 
csend, köröskörül. A világ ősi törvényei szerint 
ilyenkor az illető úr igyekszik kellemesen elszó-
rakoztatni illető hölgyet. Tehát beszélgessünk. 

Valéria : Mostanig mit csinált? Félóra óta be 
nem áll a szája. Pedig gyűlölöm a hangját. 

Fiatalember s Miért? Nem vagyok beképzelt, 
de a hangom egész kellemes. Kicsit nazális, 
tenor. 

Valéria : Nézze, engem nem t i sz te l . . . Jó. 
De anyám is i t t van a házban. 

Fiatalember«: Távol áll tőlem, hogy a kedves 
mama éjszakai nyugalmát zavarjam. Maga 
fogadhat látogatókat mamára való tekintet 
nélkül, nemde? Modern korban élünk. 

Valéria : Maga. Én azonban tisztességben 
élek. De hagyjuk ezt. Mondja, kicsoda maga? 
Ha már itt ü l . . . ilyen komiszul. . . Kicsoda? 

Fiatalember: Most már nem mindegy ket-
tőnkre nézve, hogy hívnak? 

Valéria : Mindegy. De ha megmozdul és vé-
letlenül elsütöm ezt a pisztolyt, mégis szeret-
ném tudni, ki volt az, akit lelőttem. (Leteszi a 
revolvert.) 

Fiatalember : Aranyos. H á t . . . ahogy a 
rendőrség már tudja, nevem Schmidt. Schmidt 
Ulrik. 

Valéria : Nézze Schmidt Ulrik, én egész nap 
dolgoztam, halálosan fáradt vagyok, most már 
menjen innen. 

Fiatalember (nézi) : Szerencse. Határozottan 
nagy szerencse. Egy se volt ilyen. 

Valéria: Micsoda? 
Fiatalember : Csak eszembe jutott : néhány-

szor ültem már így nővel együtt. Egy szobában. 
Annyi mindenféle akadt köztük — félelmes, 
ragyogó, aljas, édes, alamuszi, hálás, gonosz, 
vad, bolondos. De egy se volt ilyen. (Megnyalja 
a szája szélét.) Óriási falánk étvágyam kezd 
lenni erre a mostani együttlétre. 

Valéria : Kihajítanám az ablakon, de azt 
hiszem, én vagyok a gyöngébb. Vegye úgy, 
hogy kihajítottam. 

Fiatalember (felnevet) : Kedves, mikor ilyen 
szívesen marasztal. 

Valéria : Na, elég volt a tréfából. (Feláll.) 
Fiatalember : Elég volt? (összehúzott szemmel, 

szigorúan feláll.) Várjon csak. Délelőtt maga 
nevetett, mikor mondtam, hogy sürgős dolgom 
van. Nagy, fontos dolog. Pedig az volt. Életem 
legfontosabb útja volt. Ezzel az úttal kellett 
volna megmutatnom valakinek, akitől kicsit 
az életem függ, hogy érdemes rámbízni nagy és 
sürgős dolgokat. És rajtam kívül még igen sok 
embernek volt fontos az a dolog. Maguk elém 
álltak, paragrafusokkal, egy semmiségért és 
egyszerűen kivontak a forgalomból. Most ezek-
után füttyentsek egyet, mosolyogjak és álljak 
odébb? 0 , nem addig van az... (Elzárja a rádiót. 
Felindultan sétál az asztal túlsó oldalán.) 

Valéria : Senki se gondolhatta magáról, ahogy 
délelőtt viselkedett, hogy komoly ember. 

Fiatalember: Lehet. Félreértettük egymást. 
Talán kicsit furcsa a modorom. Na, mindegy 
már. Kicsit durva voltam előbb? Sajnálom. 
Maga nem használ parfümöt? (Szimatol.) Nem. 
Érdekes. Egy szoba mégis mennyire tele tud 
lenni egy nő Illatával, aki abban a szobában 
lakik. (Hirtelen forrón.) Kit szeret? Van vala-
kije? 

Valéria: Kérem... (Hátrál előle a zongora 
felé.) 

Fiatalember : Mondja, hogy nem szeret senkit. 
Rettentő örülnék neki. Nem is tételezem fel, 
hogy ilyen kis városban legyen férfi, aki méltó 
volna magához... De ez elképzelhetetlen hogy 
itt él egyedül, egy ilyen remek nő 1 

Valéria : Ehhez magának semmi köze I 
Fiatalember : Zongorája van. (Leül a pianino 

mellé. Leüt egy-két hangot.) 
Valéria : Ne nyúljon a zongorámhoz. 
Fiatalember: Jó, friss hangja van. Ismeri 

Amerikát? 
Valéria: Csak zavarja fel a házat. 
Fiatalember : Isten őrizz ! (Futtatja az ujjait 

a billentyűkön.) Nem járt még Amerikában? 
O, az nagyszerű világ ! Furcsa, erős, komisz, 
kedves. (Halkan kezd játszani egy songot.) Gsak 
angolul tudom a szövegét. Körülbelül így hang-

• zik, (Tépkedve mondja a halk muzsika 
mellett.) Anyám, te életet adtál nekem... most 
mondd, mit tegyek vele... hisz semmim sincs, 
semmi, de semmi se... Fiacskám, hát a kék ég-
bolt nem tied... tenyérnyi darabka bizony tied... 
és még van egy nagy kincsed, a szíved, a szíved... 
(Visszanéz.) Nem buta? Egy kocsmában tanul-
tam... egy speakeasy-ben. Egész közönséges 
emberek közt. Amerika... (Még egy sort játszik 
halkan.) És még van egy nagy kincsed, a szíved, 
a szíved. (Visszafordul.) 

Valéria (mozdulatlanul maga elé néz). 
Fiatalember : Csak nem ríkattam meg? 
Valéria: Ez szégyenletes és megalázó... 
Fiatalember (feláll, közeledik hozzá) : Micsoda? 
Valéria : Ez, amit csinál. 
Fiatalember : Könnyezik? 
Valéria : Dehogy. 
Fiatalember: Minél tovább nézem magát, 

annál jobban érzem... maga itt évek óta milyen 
egyedül van. 

Valéria : N e m igaz 1 
Fiatalember: De, de... amilyen vad volt, 

amilyen ellenséges és... ne haragudjon meg, 
amilyen ügyetlen volt itt ma egész este... 

Valéria : Dolgozó nő vagyok. Nem olyan, 
amilyenekkel magának lehetett dolga 1 

Fiatalember: Egy nő, akinek van valakije, 
aki szerelemben él, aki... szóval nem így csi-
nálta volna. Nem ilyen... vadmacska módra, 
ugrásra készen, ijedten meglapulva... Maga 
nincs tréningben, kérem. 

Valéria: Őrült 1 Menjen innen. Fejezze már 
be ezt â, 

Fiatalember: Betörést, úgy-e? Várjon csak. 
Hátha nem is egy ember akart betörni magá-
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hoz ide ma este? Hanem a vágy ! A vágya ! 
Valéria : A vágyam ! (Gúnyos igyekszik lenni.) 

Ami az ablakon át jön be éccaka ! 
Fiatalember : Ugy szokott. Váratlanul. Egyet-

len pillanat alatt. 
Valéria : Magafajta bolondoknál talán. Én-

nekem megépített életem van. Kéménv és szilárd 
és pontos és megingathatatlan és azt" nem lehet 
ilyen szemtelen kis rohammal... 

Fiatalember (nézi) : Maga csupa napsütés. 
Csak úgy árad magából a napsütés. És aktákra 
süt ez a nap. Hivatalra, szilárdan és pontosan 
megépített nem tudom mire — micsoda pazar-
lás — nem fél Istentől? 

Valéria : Ha itt térden csúszkálna — és olva-
dozna a szerelemtől — és nem tudom miket 
ígérne — még akkor se érne vele semmit — 
mert én úgy rendeztem be az életem, engem 
nem érhet meglepetés, öntudatos ember vagyok, 
mindenre felkészült, minden támadásra és 
minden veszedelemre. (Nevet izgatottan.) Maga 
ne akarja velem elhitetni, hogy más vagyok, 
mint amilyennek mai napig ismertem magami 

Fiatalember : Gondolom, vannak dolgok és 
vannak pillanatok, amikor minden nő egy-
forma. 

Valéria (izgatottan gúnyos) : Ha majd elmegy 
innen — remélem, minél előbb — akkor azt 
hiszem, azt fogja mondani : mégse minden nő 
egyforma. (Menekülő izgatottsággal.) Mert igen, 
hogyne, ki ne gondolna a boldogságra és ki ne 
várná, — de valamiképpen gyönyörűn — mint 
a nyíló tavaszt — amint lassan bontakozik ki 
(ránéz, haragosan) lassan, lassan 1 — mint egy 
édes ünnep — harangok kis játéka, amiknek 
hangja egyre erősödik az ember szívében — 
valahogy bizonyára így jön a boldogság, (Rá-
néz.) nem egy fenevad ugrásával 1 

Fiatalember s És mégsem az a fontos, ahogy 
jön ! Hanem hogy itt van I 

Valéria : De itt nincs ! Itt én vagyok — meg-
nyugtathatom : hidegen és nyugodtan én 
vagyok, hál' Istennek. 

Fiatalember : De egyáltalán nem hidegen és 
nem nyugodtan én is itt vagyok. Hála Istennek. 

Valéria (kétségbeesetten gőgös) : Mégse voltam 
soha jobban egyedül, mint most vagyok. 

Fiatalember : Hát igen. Ez az. Ilyen szép nő, 
egyedül. (Egész közelről.) Milyen fiatal, milyen 
egészséges, tele élettel, mint egy gusztusos, 
friss gyümölcs... ropogós, kemény, édes gyü-
mölcs... aki egyedül van... 

Valéria : Szavak, szavak, ostoba és felesleges 
szavak ! 

HARMADIK 
1. kép 

(Valéria szobája a városházán. Kora délelőtt van.) 
(Barend, M emiing, 1. Tanácsnok, 2. Tanácsnok : 
ülnek, állnak, a hangulat nyomott és izgatott.) 

Rumler (az ablaknál támaszkodva, összefont 
karral nézi őket. örül, hogy a városházán kellemet-
lenség történt). 

1. Tanácsnok s Tehát nézzünk szembe a rideg 
tényállással. 

Memling î Nézzünk. Donnerék megbízottja 
se délben, se este nem érkezett meg tegnap, 
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Fiatalember : Gonddal fésülködik, fenyőszagú 
vízben fürdik, körme hegyétől a szép szeméig 
ragyogó és szép ruhái vannak és tükre, párnája 
— meleg, széles ágya — és egyedül van. Sze-
génykém. De kedves, de nagyon kedves maga. 
És milyen szép. Mennél közelebbről nézem, annál 
szebb. (Egészen föléje hajol.) 

Valéria (fotelben ül, halkan, kétségbeeetten) : 
Ne nyúljon hozzám ... kivájom a szemét 1 

Fiatalember (arcához hajol) : Tessék. Kettő 
van. (Egészen hozzáhajol, átöleli, megcsókolja. 
Elég hosszú csók.) 

Valéria (hátrabukott fejjel, aléltan hagyja a 
csókot). 

Fiatalember (abbahagyja a csókot, mégegyszer 
hosszasan a nő arcába néz közelről, kiegyenesedik, 
arrébb megy.) 

Valéria (elaléltan feláll). 
Fiatalember (zsebredugott kézzel áll, nézi a 

nőt). 
Valéria (áll a szoba másik felében, nézi a férfit). 
Fiatalember (lassan a bal ajtóhoz megy, koto-

rász a zsebében, kiveszi a kulcsot, a zárba teszi, 
kinyitja az ajtót). 

Valéria (nem mozdul, figyeli minden moz-
dulatát. Halkan) : Mit csinál? 

Fiatalember s Szabadon engedem magát. 
Valéria : Engem? A saját lakásomban? 
Fiatalember: Igen. (Gesztus az ajtó, az ablak 

felé.) Tessék. (Kis csönd.) 
Valéria (nem mozdul). 
Fiatalember (lassan az asztalhoz megy, nézi 

a nagy kulcsot) : Talán a kapukulcs? (Fel-
veszi a kulcsot.) Köszönöm. (Lassan indul az 
ajtó felé.) 

Valéria (halkan) : Hova megy? 
Fiatalember (az ajtó előtt) : Elmegyek. Va-

lamit megéreztem az előbb. Ott a maga száján. 
Könyörtelenül éreztem. (Kis szünet.) Egy 
száj kell csak hozzá, két szem és az ember 
menthetetlenül... (Kis szünet.) (Nagyon me-
legen, csodálkozva.) Hiszen maga még nem csó-
kolt férfit. (Kis szünet.) (Egészen belülről.) 
Kár lenne magáért. Jóéjszakát. (Kimegy a bal 
ajtón.) 

Valéria (áll, nehezen lélegzik, végigsimogatja az 
arcát, igyekszik magához térni. Néz az ajtóra, néz 
a levegőbe, néz maga körül. Elmosolyodik. És mig 
lassan szinte belehull a fotelbe, édes kis felháboro-
dással és csodálkozással mondja a levegőbe) : 
Milyen szemtelen 1 

(Függöny) 

FELVONÁS 
tehát azon a napon, amelyen meg kellett volna 
érkeznie. 

2. Tanáesnok : Mi pedig programinszerűen 
itt ülünk, hogy tárgyaljunk. Megállapítom, 
hogy ez rendkívül nehéz feladat. 

Barend (szórakozottan) : Úgy van. (Ránéz.) 
Mért nehéz? 

2. Tanácsnok : Mert nincs kivel tárgyaljunk. 
1. Tanácsnok (óráját nézi) : Holott már kilenc 

óra elmúlt. Féltíz. 
2. Tanácsnok : Nemcsak az emberünk hiány-

zik, hanem őnagysága is. 



Memllng : Ez a meztelen igazság. 
Bumler (gúnyosan) : Holott tapasztalataim 

szerint az igazságnak se egészséges, ha meztelen. 
Jobb, ha beburkolózik egybe-másba. Lássanak 
hozzá, uraim ! Takargassuk, ahogy az itt 
szokás. 

Memling s Ez komoly ügy, kérem, ne viccel-
jünk. (Urakhoz.) Mért nincs itt legalabb őnagy-
sága? 

1. Tanácsnok : Gondolja, ügyvéd úr, ő talán 
meg tudná magyarázni, mért nem érkezett meg 
Donnerék embere? 

Memllng : Lehet, ő meg tudná magyarázni. 
Rumler : Legyenek nyugodtak. Egy nő min-

dent meg tud magyarázni. 
1. tanácsnok : Telefonja nem felel. Kiküld-

tem a lakására. Már elment hazulról. Állítólag 
idejött. 

1. Tanácsnok: De itt nincs. 
Memllng : Ez viszont hogy lehet? 
Rumler : Bocsánat, önök ne tudnák, hogy 

egy nő mindig megváratja a férfiakat? Éva 
kezdte Ádámmal. Ádám jóval előbb megérke-
zett a paradicsomba. Éva csak akkor jelentke-
zett, mikor Ádám már unalmában feláldozta 
egy oldalbordáját. Kérem, talán adjunk össze 
néhány oldalbordát? 

Memling : Ez a cinikus hang bántó. Mi 
igyekszünk a helyzet magaslatán állni. Itt a 
város sorsáról van szó, kérem ! 

1. Tanácsnok: Nagyon nyugtalanító, ami 
történt, kérem ! 

2. Tanácsnok : Helyesebben az, hogy semmi 
se történt. 

Memling : Semmi. Itt ülünk tétlenül, infor-
málatlanul, a legnagyobb zavarban. 

Barend (sóhajt) : Magamba temetve a leg-
szebb beszédet, amit valaha kigondoltam. 

Memllng : Tehát szögezzük le a tényállást. 
Rumler : Bocsánat. Szögezni, ez mesterember-

munka. Rám tartozik. 
Memling (mérgesen) : Rendkívül téved, ha 

azt hiszi, hogy alantas szellemességével most 
egy népgyűlést szórakoztat. 

Rumler : Uraim, milyen idegesek. Öröm 
nézni. 

Grál (berobog bal hátsó ajtón. Sürgöny van a 
kezében) : No, kérem. Hát itt van, kérem. 
Önök nem tudnak semmit, kérem. (Meglobog-
tatja a sürgönyt.) Vége. Fuccs. Befellegzett, 
kérem ! (Gyorsan, izgatottan.) Egy távirat ér-
kezett a fővárosból. Ma korán reggel. A polgár-
mesteri postához tették. Mint legidősebb ta-
nácsnok, felbontottam. A távirat Donneréktől 
jött. (Nagy izgalom. Szavak : A ! Lássuk t 
Na, úgy-e !) Ez van benne (olvassa) : Olaj-
üzletre nem reflektálunk. Donner érté. (Ledobja 
a sürgönyt az asztalra.) Tessék ! (Mind meg-
babonázva bámulnak a táviratra.) 

Rumler : Bravó ! (A sürgöny kézről-kézre 
jár.) 

1. Tanácsnok : A polgármesteri hivatalnak 
szól. 

2. Tanácsnok : Huszonegy órakor adták fel 
a fővárosban. Tehát tegnap este. 

Memllng : Akárhogy olvasom, ez Donner 
erté. 

Rumler : Engem nem lep meg. Ez az önök 
városi gazdálkodásának a diadala. Megérde-
melték. 

Barend : Nem értem. Az egész dolgot nem 
értem. 

2. Tanácsnok: Én se. Ki érti ezt? 
Memling : Tiszta rejtelem ez, kérem. 
Grál : Rejtelem. De egy dolog világos. (Dû' 

AtfsenJ ő esküdött ezekre az olajkutakra 
0 rántotta bele a várost emiatt óriási költsé-
gekbe ! ő izgatta fel a kedélyeket, ő traktál itt 
bennünket hetek óta, hogy olajkút így meg 
úgy, ő megmenti majd a várost. Hát itt van, 
szépen megmentette, tessék ! 

1. Tanácsnok : Kai-társam nyilván Vander-
veld Valériáról beszél. 

Grál : Ki másról ! ő, ő mindennek az oka I 
Az önök híres, zseniális kisasszonya ! Mindig 
megmondtam, de nem hallgattak rám. Most 
egyék meg, amit főztek. 

Rumler (veszi a kalapját) : Ez a meghívás 
rám nem vonatkozik. Politikai szakácsművé-
szetüket az urak mindig nélkülem gyakorolták. 

Grál : Évek óta tiltakozom ez ellen a nő 
ellen ! Senki se hallgatott rám. Kérem, öntsünk 
tiszta vizet a pohárba. Az urak mind meg 
puhultak, ha csak ránéztek erre a nőre. 

1. Tanácsnok : Kérem, kollega, kérem ! 
2. Tanácsnok : Csak kiki magáról ítéljen, 

kollegám. 
Rumler (kalappal kezében) : Annyi tény, 

hogy kellemesebb volt ránézni, mint (Grálhoz) 
kegyedre, tanácsnok úr ! 

Grál : Most itt az eredmény ! A város nagy 
üzlete megbukott. 

Barend : Donnerék szakértője itt se volt. 
Hát mért bukott meg az üzlet? Mért ez a sür-
göny? 

Grál : Mit tudom én? Rossz információkat 
kaptak, vagy őnagysága ostoba adatokat ter-
jesztett eléjük az ajánlatban 1 összezavarta 
valahol a dolgokat, hiszen nem is ért hozzá, 
csak mindenbe beleüti az orrát. Tegnap is 
kérem, míg az urak mind a Donner-emberre 
vártak, a vasútnál izgultak, az egész város 
izgult, addig őnagysága, mint a Donner-ügy 
főintézője, azzal szórakozott, hogy beleavatko-
zott már a rendőrség dolgába is és lecsukatott 
valami amerikai autós urat. 

1. Tanácsnok: Hallottam valamit erről, de 
ez most nem tartozik ide. 

Grál : őnagyságából elég volt ! Merjék azt 
mondani (lobogtatja a sürgönyt), hogy nem ő a 
felelős ezért ! 

Memling : Kétségtelen, ő a felelős ! 
2. Tanácsnok : Vitathatatlan ! Ez így az 

egész, ahogy áll — az ő ügye. 
Grál: Élvezheti tovább a város bizalmát, 

aki ily mérhetetlen kárt okozott? 
2. Tanácsnok : A kár tényleg megmérhetetlen. 
Memling : A dolognak lesznek konzekvenciái. 
1. Tanácsnok : A konzekvenciákat le kell 

vonni, ez tény. 
Rumler : No, ez gyors temetés, uraim. Kár-

őnagysága jó nő volt. (Felteszi kalapját.) Aján-
lom magam. A kivégzésre nem vagyok kíváncsi. 
(Az ajtóban.) Mindenesetre olvassák el az újsá-
gom holnapi számát. Ha a plafonigugrás üdít, 
önök igen fel fognak frissülni. Jónapot. (Kimegy.) 

Memling : Sötét útonálló. 
Grál : Térjünk csak vissza őnagyságára, 

uraim. Mit gondolnak, miért nincs itt? Mert 
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már sejti, hogy baj van. Csak valamit tervel, 
húzza, halogatja a dolgot. 

Barend: De csak nem értem és nem értem 
és nem, na, mi történt? 

Grál : Uraim, pokoli gondolatom támadt Î 
Memling : önnek könnyű. Olyan öreg, hogy 

már egészen közel áll a pokolhoz. 
Grál : Az ön rokonszenvére sose aspiráltam. 

(Urak felé.) Ki tudja, lehet, tárgyalt már Don-
nerék emberével, de látta, rosszul áll az ügy, 
elhallgatta előlünk. 

1. Tanácsnok : De hát akkor Donnerék nem 
irták volna a tegnapi levelet. Hiszen ezt a leve-
let láttuk mindnyájan. 

Grál : Például én se láttam. 
2. Tanácsnok: A levél világos volt. Teg-

napról beszélt, csütörtökről. 
Grál : Vagy a mult csütörtökről, nem? 

(Elképedés.) 
Memling : Hogy? Egy régi levelet mutatott 

volna nekünk? 
Barend : És engedte volna, hogy kivonulás 

vasúthoz, diadalkapu, parádé? Lehetetlen. 
1. Tanácsnok : Elképzelhetetlen rosszhisze-

műség. 
Grál : Kérem. Ha nem mondják vissza a 

feleségemnek, én teszek egy kijelentést : egy 
nőről mindent el tudok képzelni. 

Valéria (előszoba ajtón jön. Édes, könnyű, 
ruhában. Napfényes és álmodozó) : Jóreggelt. 
Hallom, kerc ,i.ek, várnak rám. Kicsit sétálni 
voltam. 

Grál: Sé... tál... ni? 
Valéria: Sajnálom, hogy várakoztak. Bo-

csánat, nem szokásom, de ma kicsit (szinte 
szégyenkezve) elbolondított ez a tavasz. Nem 
is képzelik, milyen gyönyörű a ligeten túl. 
Napsütés. 

Grál : Kegyed napsütésről beszél? 
Valéria (ránéz szelíden) : Tanácsnok úr min-

dent irigyel tőlem, tudom. De már a napot 
is az égen? 

Grál : Itt kérem, ma nincs napsütés. Itt 
minden beborult. 

Valéria (szétnéz) : Mi baj? 
2. Tanácsnok: Kerestük már rég telefonon. 
Valéria : Telefonon. (Eszébe jut az este, 

zavartan.) Jesszusom. Persze. Este óta ki 
van kapcsolva a telefonom. 

Grál : De mért, kérdezem ? 
Valéria : Hát ez már igazán magánügy. 
Grál : Mert bujkál előlünk, kérem. Kegyed 

nagyon jól tudja, miről van szó. 
Valéria : Nem értem. Mi baja a tanácsnok 

úrnak? 
Grál: Mi bajom?(Felháborodva az urak felé.) 

Még kérdezi, hogy mi bajom I 
1. Tanácsnok: Csak nyugalom. (Valériához.) 

Tegnap megbeszéltük, hogy ma reggel kilenc-
kor itt leszünk. 

Memling : Olajkutak, akták, üzleti tárgya-
lás. 

Valéria : Na igen. Ha a Donnerék szakértője 
megérkezik. De nem jött meg. 

2. Tanácsnok: Kedves Valeria... a hely-
zet tragikus. 

Valéria : Mert nem jött meg? Valami 
közbejöhetett. Megjön ma. 

Grál : Az ugyan már soha ! 
Valéria : Ugyan I Majd telefonálunk Donne-

réknak 1 Bosszúság, hogy nem jött, de egy 
nap már igazán nem a világ, 

1. Tanácsnok: Mi, sajnos, nem lehetünk 
ilyen optimisták. 

Valéria : Én az vagyok. 
Grál : Nahát akkor olvassa el ezt. (Oda-

adja a sürgönyt.) Ma jött. A polgármester 
címére 

Valéria (elolvassa a sürgönyt, megforgatja, 
nézi, rájuk bámul). 

Grál : Még mindig optimista? 
. Valéria : Nem értem. Ml ez? 

Memling : Az üzletet Donnerék lefújták. 
Valéria (a távirattal) : őrültség... Ez igaz?... 

Kábult vagyok... Ma egyáltalán... azt hiszem, 
kicsit kábult vagyok?... (Néz ide-oda tétován.) 
Ez a Sürgöny, ez igaz? (Zavartan mosolyog.) 
Nem, úgy-e ez tréfa? 

Grál : El akarja velünk hitetni, hogy ez 
kegyed számára meglepetés? 

Valéria : Mit, kérem? 
Grál : Kegyed erről semmit se tudott? 
Valéria : Kérem, én Itt állok, nem értek 

semmit, le vagyok sújtva... mit akarnak tőlem? 
Barend (szelíden) : Nem akarja bántani 

senki. Csak tisztázni kell a dolgokat. 
Valéria: Bántani? Engem? Miért? 
Grál (a sürgönyre) : Mert ez kegyed műkö-

désének az eredménye. 
1. Tanácsnok: Mit fog ehhez szólni a város, 

a tömeg? 
2. Tanácsnok : Felcsigázott reményekkel, 

tele várakozással. 
Memling : És most egyszerre mindennek 

vége. 
1. Tanácsnok : Végre is ez az olaj-ügy a 

maga ügye volt, Valéria. 
Memling : Kizárólag a kegyedé. 
2. Tanácsnok : Maga erőltette, maga fújta 

fel ennyire. 
1. Tanácsnok: Nekünk, ha jól megnézzük, 

semmi közünk hozzá. 
Memilng (Valériához): Kegyedtől indult ki. 

Én az egész olai-ügyben ártatlan vagyok. 
2. Tanácsnok : Én is. 
1. Tanácsnok : Én nemkülönben. Soha nem 

is tetszett a dolog nekem. 
2. Tanácsnok: Nekem se. 
Memling : Megbukott vele, kérem. 
2. Tanácsnok : Ezt bizony be kell ismerni. 
Valéria: Én? Én buktam meg? Én ártot-

tam valamivel? 
Grál : Itt az eredmény. Kegyeden a sor : 

mit hoz fel mentségül? 
Valéria (összeszedte magát) : Nem tudom, 

mi ez a sürgöny. Nem értem, mi ez. Itt 
valami tévedés van. 

Grál : Ugyan kérem. Itt most el kell szá-
molni. Eddig is túlságos jóindulatot élvezett 
a városnál kegyed. 

Valéria: Hogy beszélnek itt velem? (Nem 
mérges, inkább csodálkozik.) Mind úgy néz-
nek rám, mintha mindjárt a torkomnak akar-
nának esni... mi ez? ítélkeznek felettem? 
Maguk? Miért? 

1. Tanácsunk : Ez tény, kérem, ez a sürgöny. 
Valéria: És ha tény... és ha tegyük fel, 

valahol csakugyan valami hiba történt... 
lehet, elrontottam valahol az üzletet... bár 
erről nem tudok... de bocsánat, ezt az egész 
Ügyet én teremtettem, én hívtam életre és 
legfeljebb én ítélem halálra. Hát önök most 
ezért törvényszéket ülnek felettem? Szóljanak, 
kérem. (Csend, senki sem felel.) Évek óta 
nincs gondolatom, csak ez a város. Nincs 
életem, csak az íróasztalom. Száz és száz 
ügyet intéztem el, valamennyit jól, valameny-
nylt egész szívemmel, akármit bíztak rám, 
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ott nem volt baj, most egyszerre, egyetlen 
egyszer, egyetlen egy dolognál, tegyük fel, 
tévedtem, egyetlen egy dolog nem sikerült 
— ezért rögtön mindnyájan ellenem fordulnak, 
abban a pillanatban már halálos ellenség 
vagyok, azonnal gyűlölet és megvetés vesz 
körül? Ó, milyen rettenetesen kiábrándító ez, 
most aztán megismerhettem magukat, férfia-
kat és nem tudok mást mondani, ég az arcom 
a szégyentől, hogy bizalommal, gyanútlanul 
éltem maguk között, hogy szeretettel dolgoz-
tam magukkal, maguk helyett, hogy azt kép-
zeltem, azt az ostobaságot képzeltem, hogy 
mi, maguk és én, lélekben egyformák vagyunk. 
Sajnálom magukat, mert... talán soha nem 
fognak rájönni, hogy most milyen kimond-
hatatlanul szégyenkezniük kellene. (íróasztal-
nál, mérgesen.) Én nem titkolózom ! Nekem 
egyáltalán nincs titkolnivalóm 1 Nyilt dolog 
egész életem, akár mint itt az íróasztalom. 
Egész életemet, minden Ügyemet, minden 
iratomat láthatja mindenki, itt van, minden 
rendelkezésre áll. (Egymás után húzgálja ki 
a fiókokat és dobja az asztalra az iratokat.) 
Tessék, Idegenforgalmi ügyek, kulturális ügyek, 
szegény ügyek. (Ezzel az iratcsomóval együtt 
kirántotta a Fiatalember elsőfelvonásbeli kesz-
tyűjét. Rémülten tartja a kesztyűket a kezében, 
aztán elejti. Kis csönd. Halkan.) Bocsánat... 
hagyjanak most kérem magamra. 

Urak (fejcsóválva, hümmögve kimennek kis 
tanácsterembe vezető ajtón). 

Valéria (egyedül. Visszarakja az iratokat. 
Nézi a kesztyűt. Csönget.) 

Flórián (bejön előszoba ajtón) : Csengetni 
tetszett. 

Valéria t Mondja, nem keresett engem senki? 
Flórián: Dehogy is nem. A tanácsnok 

urak, az elnök urak... 
Valéria: Tudom. De azon kívül?... 
Flórián : Meg a titkár úr is. 
Valéria: A titkár úr majd akkor Jöjjön, 

ha kéretem. Más nem keresett? 
Flórián : Más nem, kezitcsókolom. 
Valéria (halkan) : Más nem. Na, jól van. 
Flórián (kimegy az előszobaajtón). 
1. Tanácsnok (bejön kis tanácsterem ajtaján) : 

Kérem Valéria. Várjuk. Ezt az ügyet el kell 
intézni. 

Valéria í Igen. Tudom. Megyek. 
1. Tanácsnok (visszamegy baloldali ajtón). 
Valéria (a kesztyűt gondosan elzárja az író-

asztal középső fiókjába. A fiókkulcsot gondosan 
elteszi az íróasztalon álló kis dobozba. Aztán 
kihúzza magát, nagyot sóhajt és bátran indul 
baloldali ajtó felé). 

VÁLTOZÁS. 

2. kép 
(Szín : Kis tanácsterem a városházim. Valéria 
szobája mellett. Középen hosszú zöld asztal, 
sorban mellette a székek. Az asztalon rendbera-
kott iratok, nagy vázlatok, térképek. A falon 
az ország címere, a megye térképe és polgármeste-
rek arcképei. Az asztal közepén, tálcán üveg 
víz, poharak. Egy kis asztalon telefon. Jobb-
falon elől ajtó, Valéria szobájába vezet. Jobb-
falon hátul ajtó, az előszobába vezet. Balra ablak : 

szép, napfényes reggel van.) 
Valéria (nyugodtan, bátran jön be jobbról). 
1. Tanácsnok : Parancsoljon, Valéria. (He-

lyet mutat.) Foglaljunk helyet, uraim. (Leül-
nek.) 

2. Tanácsnok : Intézzük el a dolgunkat nyu-
godtan, felindultság nélkül. 

Grál : Duzzogással, felháborodással nem is 
lehet kimászni a bajból, kedves kisasszony. 

1. Tanácsnok: Kérlek, ne kezdjük újból. 
Valéria : Csak tessék, uraim. Nem lehetnek 

többé hozzám olyan gorombák, hogy el ne 
bírjam. 

Memling : Csak hidegen, tárgyilagosan, ké-
rem. 

Grál : Nagyszerű. Végül még majd kegyed 
tesz nekünk szemrehányást. 

Valéria : Csak védeni akarom magamat és 
a pozíciómat. 

Grál : Nem zárkózunk el az elől, hogy ki-
vágja magát a slamasztikából. 

Memling : Ha tudja. 
Barend : Én nem féltem magát, kedves 

Valéria. 
1. Tanácsnok : Tartsunk sorrendet. Meg-

tanácskoztuk, ebből a bajból nem látunk 
kiutat. 

Valéria : Majd meglátjuk. Már telefonössze-
köttetést kértem Donnerékkel. Ha telefonon 
nem lehet tisztázni, azonnal utazom hozzájuk. 
Viszem az irataimat, az adataimat, viszem az 
igazságomat. 

Grál : önbizalomból egyes. 
1. Tanácsnok : De önbizalomból legfeljebb 

légvárak épülnek, nem üzletek. 
Valéria: Nem fognak elgáncsolni, míg Don-

nerékkel el nem intéztem ezt a dolgot 1 
2. Tanácsnok : Mi nem akarjuk elgáncsolni, 

csak éppen... 
1. Tanácsnok: Megingott a bizalmunk, ez 

érthető. 
Grál: Az ügyet tisztázni kell. (Valériához) 

De hogy éppen kegyednek, aki elrontottál? 
Vagyunk itt még néhányan, akikben több a 
megfontoltság, hidegvér, tapasztalat, mint ke-
gyedben, ez kiderült. 

1. Tanácsnok : Be kell látni, Valéria. Ez 
most már nagyon élére állított bizalmi kérdés. 

Valéria : Ha jól értem, el akarják tőlem 
venni a Donner-ügyet? 

Grál : Egyelőre a Donner ügy. Aztán 
majd... 

A fiatalember (derűsen, barátságosan bejön a jobb 
hátsó ajtón) : Jóreggelt (Az urak felzúgnak : Mi 
az, kéreml Hol az altiszti Ki engedte bel Itt 
tanácskozás folyik \) Donner Ottó vagyok. 
Nem zavarom a tanácskozást? (Óriási izga-
lom az asztal körül, mind felállnak : Kicsodát 
Hogyl Kérem 1 Tessék ! Tessék \) Ezek miatt 
az olajkutak miatt jöttem ! 

Memling : Isten hozta I 
1. Tanácsnok : Van szerencsém. 
2. Tanácsnok : Tessék, tessék 1 
Grál : Parancsoljon. 

(Sorra bemutatkoznak.) 
Donner (odalép Valériához) : Ml már ismer-

jük egymást, úgy-e? 
Grál (izgatottan) ; Ismerik egymást? Ho-

gyan? Lám csak 1 
Valéria (kezet nyújt Donnernek ): Maga... 

Az lehetetlen ! 
Bonner (mosolyog) : De bizony, Donner 

Ottó vagyok. À Donner részvénytársaság 
igazgatója. Apám — a vállalat elnöke. 

Valéria: Maga... Istenem... (Bemutatja az 
urakat.) A tanácsnok urak... a pártelnök 
urak... 

Bonner : Ezek szerint mindenki itt van. 
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Kitűnő. Akkor hát nyomban leülhetünk és 
végezhetünk az olajkutak ügyével. 
(Rohannak, hellyel kínálják, mindnyájan leülnek.) 

Donner : Rendkívüli érdeklődéssel siettem 
a városukba ezek miatt az olajkutak miatt. 
(Az urak összenéznek. Izgalom.) 

Barend (feláll, torkát köszörüli) : Városunk 
nagy vendége... 

Memling (int neki) : Bocsánat, pillanatra. 
(Donnerhez.) Szabad érdeklődnöm, most mél-
tóztatott érkezni? 

Barend (rosszkedvűen visszaül). 
Donner (Memlinghez) ; Ó nem. Már tegnap. 

(Urak közt izgalom.) 
Grál (megdöbbenve) : Tegnap? 
Memling : Hogy lehet? 
1. Tanácsnok : Melyik gyorsvonattal? 
Donner : Autón. Tegnap reggel. 
2. Tanácsnok : Na de Ilyet 1 
Memling : Ó, ez sajnálatos ! 
Grál s Ha tudtuk volna ! 
1. Tanácsnok : A levél gyorsvonatot jelzett. 
Barend : Megtettünk minden előkészületet. 
Donner s Ugy volt, hogy egy szakértőnk jön. 

Utolsó percben határoztam el, hogy magam 
jövök. Én pedig szeretek autón járni. 

Barend: MindameLett... (Feláll, szónoki 
póz.) Városunk nagy vendége, én ezen a 
helyen... 

Grál (feláll, leinti) : Kérem, elnök úr. Egy 
pillanatra... (Donnerhez.) Igazgató úr azt 
mondta, végezzünk az olaj-üggyel. 

Donner : Igen. 
Grál : Ezt nem egészen értem. Mert hiszen 

itt fekszik egy távírat, amelyet ma reggel 
kaptunk a Donner cégtől. (Odanyújtja a táv-
iratot.) 

Donner (anélkül, hogy a sürgönyre néznej : 
Tudom. Az van benne, hogy az üzletre nem 
reflektálunk. A sürgönyt én küldettem. 

Grál î Ugy értelmezzem tehát r hogy ez a 
sürgöny már pontot tett az ügy végére? 

Donner : Az volt a távirat célja. Tegnap 
este, gondolom fél tízkor, felhívtam innen 
telefonon a cégemet. Kiadtam az utasítást, 
küldjék el ezt a sürgönyt Ide ezzel a szöveggel. 

1. Tanácsnok (izgatottan) : Tegnap este... 
Memling : Miután tegnap reggel méltóz-

tatott érkezni. 
2. Tanácsnok : Vagyis úgy értsük, igazgató 

úr tegnap meggyőződött az olajkutak ügvéről? 
Grál (fenyegetően néz Valériára) : Anélkül, 

hogy erről nekünk, az érdekelteknek sejtel-
münk »ett volna. 

Donner (bólint) : Az urak valóban semmiről 
sem tudhattak. 

Grál (diadalmasan) : A város vezetősége 
valóban semmiről semmit sem tudott ! Néz-
zük, ki ebben a vétkes? 

Valéria (csendesen, nyugodtan) : Donner úr-
nak tegnap nem állott módjában az olajku-
takkal foglalkozni. 

Grál : De igen, kérem ! Most mondta 1 
Ez a szavainak és a táviratának az értelme ! 
Egy teljes nap állott rendelkezésére, nem hal-
lotta, kisasszony? 

Valéria : Nem állt egy teljes nap rendelke-
zésére, tanácsnok úr. Mert Donner úr a teg-
napot őrizetben töltötte. 

Grál : Hogy? Nem értem ! 
Valéria : Egész nap le volt csukva. 
1. Tanácsnok : Mi? 
2. Tanáesnok : Hogy? 
Memling : Kicsoda volt lecsukva? 
Grál : Donner igazgató úr, a Donnerék 

képviselője, egész nap le volt csukva, kérem?! 
Valéria : Igen. Gyorshajtásért, személy-

azonosság igazolásának megtagadásáért, ha-
tósági közeg megvesztegetésének kísérletéért. 
(Nagy csend.) 

1. Tanácsnok : Nahát kérem ! 
Memling : Ez aztán sikerült ! 
Grál ; Végünk van ! 
Donner : Hát ez igaz ! Kicsit nyakas, kö-

tekedő ember vagyok, összekaptam a rendőr-
séggel. Lecsuktak. 

1. Tanácsnok : Ez felháborító ! 
Memling : Ez sajnálatos tévedés ! Helyre-

hozhatatlan ! 
2. Tanácsnok : Azonnal jóvá kell tennünk 

a dolgot ! 
Grál : A város vezetősége ebben ártatlan, 

kérem ! Ez a teteje mindennek, uraim ! 
Valéria (csendes és nyugodt) : Tehát Donner 

úrnak tegnap nem állt módjában az olaj-
üggyel foglalkozni. Csak ezt akartam meg-
állapítani. 

Grál : Na és? 
Memllnfi : Miután az történt vele, persze, 

hogy azonnal elállt az üzlettől. 
1. Tanácsnok : Én is azt tettem volna a 

helyén. Mindenki azt tette volna. 
Grál (feláll, hevesen) : Jön ide kérem egy 

nagy üzlettel, igen, hozza a legnagyobb üzle-
tet ennek a városnak, akkor itt így fogadják, 
eléállnak, belekötnek, kellemetlenkednek, la-
kat alá teszik... ez vérlázító I 

1. Tanácsnok (Donnerhez) : önnek ezért 
teljes elégtétel j á r ! 

Memling : Meg fogjuk állapítani, ki a vétkes! 
Grál (fenyegetően Valéria felé) : És az illető 

le fogja vonni a konzekvenciákat 1 
Donner : Kérem uraim, hagyjuk a felesle-ges izgalmat. Mindez tegnap történt. Köz-

én elmúlt egy éjszaka... az ember alszik egyet 
a dolgokra... 

Barend (vidáman) : Ugy van, sok mindeli 
történhetik egy éjszaka alatt... (Valériára néz.) 

Valéria (urak felé) : Az illető le fogja vonni 
a konzekvenciákat. Természetesen. De ez 
magánügy. Hogy mi történt tegnap Donner 
úrral, ez is magánügy. De a Donner részvény-
társaság opciója és ez a város az olajkútjalval : 
ez közügy. Ne keverjük össze a kettőt. 

Grál (mérgesen Valériához) : Ne keressünk 
kibúvót, kérem. Nehéz lesz. (Donnerhez.) 
Azt méltóztatott mondani, az ember alszik 
egyet a dologra... ezt hogyan értsük, ha sza-
bad kérdenem? 

Donner : Ugy, amint látja. Hogy most 
itt vagyok mégis. 

Grál (felveszi a táviratot) : De a távirat? 
Donner : Az is itt van. De mindamellett 

bizonyos kérdéseket tisztáznom kell. 
Grál : Az olajüggyel kapcsolatban? 
Donner : Ugy van. 
1. Tanácsnok (izgatottan) : Méltóztassék. 
Memling : Méltóztassék kérdezni, felelünk. 
2. Tanácsnok : Mindenben állunk rendel-

kezésére. 
Grál : Talán még nem késő. Parancsoljon. 

Tessék. Itt vannak a kutakra vonatkozó 
iratok, összes adatok. 

1. Tanáesnok : Hitelesen és pontosan. 
Donner (szórakozottan ránéz az iratokra, 

lapoz köztük) : Ha el is vetek egy üzletet, 
tartozom a lelkiismeretemnek, hogy ismernem 
kell, legalább is. Hát kérem... milyen mély-
ségben is akadtak arra az olajra? 
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Urak (összenéznek, köhögnek, lázasan lapoz-
nak az iratok közt) : Azonnal... Hogyne... 
Milyen mélységben... 

Valéria (üzleti hangon) : Egyik kút kétszáz-
tíz méter mély, a másik kétszázhetven. (Az 
urak zajosan helyeselnek, ismétlik a két adatot.) 
Ilyen nagy mélységben talált forrás különösen 
gazdag szokott lenni. 

Donnert Ez is az? 
1. Tanácsnok s Ó, kérem, hogyne 1 
Grál : Óriási gazdag ! 
Val éri .1 (üzleti hangon) : Évente negyvenezer 

barrelt lehet majd kitermelni. 
2. Tanácsnok (hevesen) : Ugy van ! 
Memling (izgatottan ): Negyvenezret, kérem ! 
Donner: Tyűha 1 Az hatmillió literi Nem 

becsüli túl a dolgot? 
Valéria : Rideg számítások alapján beszé-

lek. Felhívom a figyelmét, hogy a talaj ho-
mokkő. 

Donner : Ugy. Az Jobb, mint a mészkő 
vagy márga. 

(Zajos helyeslés az urak közt.) 
Valéria : Nem romlik, meglepetésektől, ka-

tasztrófáktól nem kell tartani. 
Memling (hevesen) : Attól nem, nem, nem Î 
1. Tanácsnok (hevesen) : Ilyesmiről szó 

sem lehet 1 
2. Tanácsnok : Kizárt dolog ! 
Valéria (üzleti hang) : Az olajhoz az antikli-

náris szárnyban Jutottunk. A réteg harmad-
kori, nem paleozoós. 

Memling (hevesen) : Nem paleo . . . p u l . . . 
(nem tudja kimondani.) 

Donnert Érdekes. Az amerikai Penszilvánta 
is az. 

1. Tanácsnok (hevesen) : Az, szóról szóra az. 
Valéria : Az olaj sűrűségét nulla nyolc-

negyvenhatra mértük. 
Memling : Úgy van 1 (Felveszi és nyújtja az 

egyik kis üveget az asztalról.) Nulla nyolc . . . 
Berend (nyújtja a másik üveget) : Ez pedig 

a negyvenhat. 
Donner (nézi. Ugy mondja, mint a nő) : 

Nulla nyolcnegyvenhat. Milyen Izgatóan hang-
zik. 

1. Tanácsnok : Ugy-e kérem, úgy-e? 
Valéria (feláll, átjön Donnerrel szembe, ott 

leül, egyre melegebben, izgatottabban) : Óriási 
ipartelepre gondolok 1 

Donner (nézi, melegen) : Ipartelepre I 
Valéria : Az ország benzinellátá^a innen 

kerülne ki 1 Hatalmas autóüzem. Nagysza-
bású elektromos telep. Ellátná az egész felső 
országrészt. 

Donner (nézi, melegen) : Az egész ország-
részt 1 

Valéria : Az üzemek egybekapcsolása nagy 
megtakarításra és nagyszerű eredményekre 
vezetne. Okosan, ügyesen, szívvel és lélek-
kel egybefogva őket, gyönyörű jövőt látok. 

Donner (átül mellé) : Például... hogyan 
egybefogva őket? 

Valéria (odapillant. Üzleti hang) : Például 
a kazánokat kizárólag maradék mazuttal 
fûteném... 

Dunner (nézi, közbevág, lágyan) : Maradék 
mazuttal ! 

Valéria : Maradék mazuttal a frakcionált 
desztillációnál ! 

Don »er (nézi) : Unalmas munka. De érde-
mes volt kitalálni (forrón), mert mazuttal 
lehet fűteni. (Lágyan.) Szép gondolat. (Hir-
telen.) Maga vegyész? 

Valéria: Nem. Csak mióta megvannak a 
kutak, azóta foglalkozom a dolgokkal. 

Barend (lelkesen) : Meg kell adni, alaposan 
ért hozzá ! 

1. Tanácsnok : Igazán alaposan 1 
Memling : Magam is bámulom ! Tessék 

csak nyugodtan rábízni magát, igazgató úr ! 
Donner: Majd megpróbálom. (Nézi Valé-

riát.) Csodálatos... ez a hozzáértés... 
Valéria (magához szorítja az aktákat) : Ez 

szívügyem I 
Donner : Ritkaság, hogy egy szív ügyét 

ennyi okosság kísérje! 
Valéria : Semmiféle ügyben nem szoktam 

elveszteni a fejemet Î 
Donier : Nagyon érdekes, amiket mond. 

Tessék folytatni. 
Valéria : Nincs sok hozzátenni valóm. A 

legfontosabbat... a fontos adatokat elmond-
tam. (Izgatott.) Az ember dolgozik és akkor 
egyszerre csak felbukkan, itt van (tétova gesz-
tus az iratokra) egy ilyen óriási eset ! 

Donner (szerelmesen) : Egyszerre felbukkan, 
itt van 1 

Valéria: Olyan... véletlenül Jött, olyan 
váratlanul... megszűnt minden más ! 

Donner (nézi. mint előbb) : Meg. Minden. 
Minden más megszűnt. 

Valéria : Egyszerre ez lett az élet, álom, 
minden ! 

Donner : Ezzel így van az ember I Egyezer 
csak szembekerül egy Ilyen Izgalmas, várat-
lan dologgal... és akkor többé nincs más a vi-
)ác(OQ csak ez ! 

Valéria (mint előbb): Én jól tudom, mit 
jelent ez... mit ér az egész 1 

Donner : Persze I Hogy mit ér 1 
Valéria î Hogy egyszerre csak megváltoz-

tat maga körül mindent I 
Donner (nézi, szerelmesen) : Meg az I Min-

dent I 
Valéria: Az eredmény nagy boldogság le-

het i . . . ú j élet... boldog életi 
Donner (mint előbb) : Izgalmas, szép, forró, 

boldog élet ! 
Valéria (feláll, ránéz) : De hát a világért 

se akarok senkit rábeszélni... egyáltalán nem 
akarom befolyásolni... végre is talán nem maga 
az egyetlen... nem is olyan sürgős az egész. 
(Nagy ijedt izgalom az urak közt.) 

Donner: Kérem... (feláll) mindaz, amit 
hallottam... rendkívül nagy hatással volt 
rám. Elragadóan meggyőző volt... Furcsák 
vagyunk mi, üzletemberek. Tegnap még nem 
is tud az ember annak a létezéséről, amit ma 
már minden áron meg akar szerezni magának. 

Valéria : Feltéve, hogy az üzletembernek 
szerencséje van..» és amit meg akar szerezni, 
tényleg eladó. 

Memling (Donnerhez, izgatottan) : Mindezt 
úgy értsük...? 

Donner (az urak felé) : A szakértőjük meg-
hódított. Részemről az üzlet rendben van. 
(Nagy izgalom az urak közt. Telefon megszólal.) 

Memling (legközelebb áll a telefonhoz, fel-
veszi) : Halló. (Hallgatja. Aztán leereszti a 
hallgatót és odaszól Valériának.) A központ 
jelenti, kapcsolhatja a Donner részvénytár-
saságot. 

Valéria (ránéz Donnerre, a kezét nyújtja 
neki, lassan kiejti kezéből az iratokat. Nagyon 
jókedvűen mondia) : Köszönöm. Már kapcsolva 
vagyok. 

FÜGGÖNY 
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S Z E R K E S Z T I > D A R V A 8 R O B E R T 

Nem sürgős az ütés 
(3. folytatás) 

A.% ellenjáték vezetése problematikus 
sokszor abban a tekintetben, bogy a fel-
vevő által kijátszott f igurát fedni kell-e 
avagy sem. E kérdés egyszerűbb eseteit 
már megbeszéltük, most álljon itt néhány 
példa, melyek azt mutat ják be, hogy az 
ellenjáték kezében a fedés alkalmával bizo-
nyos dirigáló hatalom van: 

• A 8 3 2 

Dél egy körrel indított, Észak egy szan 
válaszára három treffet, majd a három 
szan bemondásra négy treffet mondott. 
Észak: 4 kőr. Nyugat a pi&<k királlyal 
indult, felvevő ütött az asztalon. (Keíet a 
9 est dobta.) Felvevő az asztalról a kőr 
dámát hívta. Kelet ne fedje! A fedéssel 
ogy újabb átmenetet teremt az asztalra és 
felvevőnek alkalma lenne a valószínűleg 
fontos treff impassz megjátszására. Fel-
vevő valószínűleg az adú impasszolással 
fogja folytatni, gondolván, hogy ami egy-
szer sikerült, sikerül másodszor is. Több 
átmenete nem lévén, a treffet kézből kell 
majd játszania. 

Ha a kiosztás olyan volna, hogy Nyugat-
nál van az adú király, jól játszik, ha az 
első impasszt nem fogadja el, ugyancsak 
az újabb rantré megakadályozása végett. 

• A 7 
<?DB 
0 AK63 
• AD742 

• 964 
< ? K 1 0 2 

0 DB97 
• KB 5 

A licit: 
Észak Dél 
1 treff 1 kőr 
3 káró 3 szan 

Nyugat pikk dámával indult, felvevő 
az asztalon ütötte az ásszal és a kőrdámát 
hívta. Kelet fedje a királlyal. Felvevőnek 

nyilvánvalóan csak egy kézi átmenete van, 
a pikk király. Ha a kőr dáma fedése után 
visszatér az asztali kőr búbra, és a part i t 
körre akarván játszani, kiszakítja sa já t 
pikk királyát, nincs már több kézbemenete, 
amikor a kőr 10-essel beütünk. Ha csak a 
második kőrt fednők, felvevő az ásszal ütve 
visszahívná a kőrt és két-három magas 
kézi kőrjéhez kényelmesen el jutna a pikk 
rantré út ján. 

A 96 2 

B 8 5 4 3 

Felvevő e sziínben kézbeni lejátszotta a 
kőr dámát, másodikba Kelet idegen színt 
dobott. Most felvevő a 10-est játssza ki. 
Nyugat ne fedje, különösen akkor ne, ha 
az asztalra más átmenet nincs. A felvevő 
tudja, 'hogy a bubi nálunfc van, mégis, ha 
impasszol, nem jut el az ászáért, ha pedig 
átüti magát, felszabadítja bubinkat. Ha 
volna még egy átmenet az asztalra, való-
színűleg akkor is jó a játékmódunk, mert 
csak egy alkalmat adunk a felvevőnek, 
hogy az asztalról impasszolhasson. 

Mindezek természetesen csak alapelvek, 
a jánl juk az olvasónak, hogy ha beütés, 
vagy kiengedés problémája előtt áll, min-
denesetre jól gondolja át a helyzetet, gon-
doljon vissza a licitre, nehogy az ütések 
kiengedésének1 túlzása miatt leessék ütései-
ről. Ezen kényes és finom helyzetekre 
vonatkozóan nem adhatunk generális útba-
igazításokat; a bridzs-játék szépsége és ér-
dekessége éppen a helyzetek változatosságá-
ban és sokféleségében áll. Egy jó (tanácsot 
adhatunk, amelyik sok bonyolult esetben 
útbaigazít: Ne üss, ha nincs hívásod. Néha 
egy rossz hívás több kár t jelent, mint egy 
ütés elvesztése. 

(Vége) 

VONALPRÖBA. 
Ötösben játszottak és éppen Fekete 

László volt a kimaradó. Amikor vége volt 
a robbernek, odaszólítják az asztalhoz, ő is 
játszik a következőben. Húznak a helyvá-
lasztásért, László a helyválasztó és habozás 
nélkül rámutat az egyik helyre:' 

— Ide ülök. 
Az egyik kibic megjegyzi: 
—- Ejnye de gyorsan határoztál, meg sem 

kérdezed, hogy melyik volt a jó vonal! 
A másik kibic ráfelel: 
— Könnyű neki, amíg kimaradt, a másiOs 

asztalnál vonalpróbákat tartott. 



A B U D A P E S T I 
B R I D Z S V I L Á G B A J N O K S Á G 

V E R S E N Y R E N D S Z E R E 
Magyarországnak jutott az a feladat, hogy 

az 1937. évre a bridas Európa-bajnokságát, 
sőt — ezévben először — világbajnokságát 
megrendezze. Amerika részvétele teszi szen-
zációssá és 'bridzstörténelmi jelentőségűvé 
ezt az eseményt, melynek időpontja június 
13—20, színhelye a pesti Vigadó. 

A veirsenyen részvevő országok válogat 
tott csapatai körmérkőzést fognak játsziani. 
20—24 leosztás egy-egy meccs, a résztvevők 
számához képest. Egy fordulónaki összes 
mérkőzéseit azonos kártyákkal .játsszák. 
Mindegyik csapat azonos körülmények, le-
hetőségek között v ív ja meg csatáit. 

Az egyes mérkőzések eredményeit a nem-
zetközi 12 meecspontos skálával!; számítják 
át. Ez a táblázat azt mondja, Ihogy ha egy 
leosztásban a. két szembenálló csapat ered-
ménye között a különbség 

0— 30 pont az 1 meccspontot ér 
31— 60 »» 2 „ 
61— 100 tt 3 M 

101— 189 M 4 ff 
190— 299 9» 5 »» 
300— 399 »» 6 
400— 499 7 1» 
500— 599 8 •» 
600- 749 »» 9 M 
750—1499 »» 10 ' »» 

1500—1999 » 11 »» 
2000- »» 12 ft 

Ha a mérkőzések 24 leosztásra mennek, 
0 vagy 1 meccspontkülönbség eldöntetlen, 
2—6 különbség kis győzelem és 7-től nagy 
győzelem. 

Eldöntetlen esetén mindegyik csapat ja-
vára i r ják az áltaia nyert pontokat és ter-
hére a veszített pontjainaki kétszteresét. 

Kisgyőzelem esetén a csapat javára írrják 
az általa nyert pontokat, plusz hat győzelmi 
prémiumot és terhére a vesztett pontjainak 
kétszeresét. A vesztes csapat terhére Írják 
a vesztett pontjainak számát. 

Nagy győzelemnél az elszámolás ugyanaz, 
mint k is győzelemnél, csupán a győzelmi 
prémium tizenkettő. 

A győzelemért írható plusz-pontok maxi-
mumai hetvenkettő. 

A vereségért járó minuszipontiok nincse-
nek maximálva! 

Eldöntetlenért a csapatok 1—1 győzelmi 
pontot kapnakí. Kis győzelemnéil a győztes 
1 győzelmi ipontot, a vesztes 0-át. Nagy győ-
győzieleannél a győztes 2 győzelmi pontot 
kap. 

Mindegyik csaipat azonos nagyságú kezdő-
pontszámmal kezdi a versenyt, ennek ma-
gassága: az egy csapat által játszandó par-
tik számának háromszorosai. 

Az a csapat, amelyik a maximálisan el-
érhető győzelmi ipontoknak legalább felét 
megszerzi, a félen felül szerzett minden győ-
zölimi pontért végszaldójának 1 százalékát 
kapja, mint bonust. 

Pl. az egy ilk csapat a 30 elérhető győzelmi 
pontból 19-et megszerzett. Végszaldója 933. 

Bonus 933:100X4=37, összeredménye tehát 
970. 

Győztes az a csapat, amelyiknek össz-
eredménye végül a legnagyobb. 

A Magyar Bridge Szövetség ezt a számí-
tási rendszert a ján l ja alapul venni. A kö-
zelmúltban játszott próbaverseny ezt mu-
tatta a legigazságosabbnak. 

BRIDZSFELADVANY 
• 10 

106 
0 7 5 

. » A 2 

• - Ê 

Nv K 
0 8 2 O D 4 3 

• D97 P • K 4 3 

• 75 

<?72 

0 AK6 
+ -

Szanzadú-játék. Dél indul és 7 (hét) ütést 
csinál. 

BRIDZSFELADVANY 
• D 8 7 6 

075 

• K 10 8 

• AB ü [ • 10932 

N y K 
O K 1 0 6 4 3 2 9 0 9 8 

• D 9 P 1»765 

<?743 

0 A D B 

• AB 43 
Treff az adú. Dél hív és 10 (tíz) ütést 

csinál. 
Megfejtési batáridő 10 nap. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1937. 8-as számból: 

£llenjáték leiadat (a 7-es s z á m b a n Jelent meg ) : 
Kelet a k á r ó ára ütés u tán h í v j a a k ö r dámáft! 
Cél az á tmenet rombolása , a treff m a g a s í t á s m e g -
akadályozása . Hiba volna kis kört hl vnl, mer t ha 
Délnél van a bubi, beha j t anánk N y u g a t királyát 
és Kelet a vég já t ékban kőr- treff fogásáva l k é n y 
szerdobásba ke rü lne . 

Bridzsfeladván y : Kis treff h ívás . Kel'et kerül , 
ütésbe. Bármi t hív vissza, a treff ász le já tszása 
Nyugato t háromszoros kényszerdobásbia. hozza. 

Bridzsjut almák az állandó hoM jutalmak között-

É 

Ny K 

D 

É 

Ny K 

D 
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írta : Mac Allan Hobby Magyarra átdolgozta : Grätzer Józsel 

12. Viaszbabák közölt 
Ted Burton, féktelen dühöt érzett, ha 

Bili Bottomra gondolt, ö tette felelőssé 
úgyszólván mindenért. A rablásért, az ül-
dözés fordulataiért, »ok derék rendőr halá-
láért és Betty elvesztéseérti Tudta, hogy 
nincsen igaza. Hogy Purweyék parancsol-
ták rá saját lalkásuk kifosztását a mit sem 
sejtő dúsgazdag barátok és newyorki elő-
kelőségek ajándékának biztonságba helye-
zésére. Hogy Purweyék gengjének fe-
gyelme kényszerítette őt a kétségbeesett ikí-
séifletekre, áttudni, amit a gengnek rabolt! 
De Ted még mindig szerelmes volt és nem 
bírt magával. 

Felettesei unszolták, hogy pihenjen, végnt?.. 
Megtette a legnagyobbat, amit tőle 
várhattak, kiirtotta a Hilling-genget vezé-
rekkel, főnökkel együtt. Tudtáík, micsoda 
hínárba kavarodott és bámulták, mennyire 
hősiesen vágta ,ki mag'át belőle. Szabad-
sággal kínálták, előléptetéssel és kitünte-
téssel, de Burton nem mozdult. 

— Bili Bottomot még megkerítem. Élve-
halva! 

— Látta az ujságolkat, Burton? 
Nem, erre nem volt még ideje eddig. 

Hirtelen beléjökpillantott és elsötétült az 
arca. A lapok óriás betűkkel hozták a 
Hilling-banda pusztulását. Hiábavaló volt 
a titkolódzás, mindent kiszimatoltak és 
megírtak. Még riportfényképek is tolong-
taík a hasábokon a halomralőtt banditák-
kal, a foglyokkal és az ő arcképével, amit 
ördög tu'dlja, honnan szerez/hettek meg! 

De hiszen akkor már azóta mindent tud 
maga Bill Botton is! Akkor hiába leselke-
dik r á és) üzenetére. Az. utolsóra, ami még 
hátra van az ellopott rejtvénycsomagból ! 

Burton nagyon haragudott az ujjságcíkra. 
Tönkretették a leghevesebb bosszúállás 
tervét! Akár tehet róla Bottom, akár nem, 
ő ölte meg Bottyt. És ezért lakolnia kel-
lett volna! 

Most talán megmenekül. Ha esze van, 
elbújik jó időre, hiszen nem kell mostmár 

reszketnie a geng bosszújától. Aztán elő-
jön békésen, gazdagon. Még tán végig is 
nézegeti a geng vezérikarának a helyeit a 
temetőben! 

Bill Bottom' csakugyan remegő szájjal 
olvasta el az összes újságokat ezen a na-
pon. Folyton olvasott. A maga menekülé-
sét olvasta ki minden sorból és ezért nem 
győzte elolvasni ú j r a meg ú j r a a tudósí-
tásokat. A reggelizőben a szomszédainak 
teli szájjal dicsérte Ted Burton rendőrtiszt 
ügyességét és körültekintő figyelmét, 
amellyel mindig meg tudta szerezni a rabló 
titkos jelzéseit és a geng nyakába zúdí-
totta szakadatlan folytonossággal a rend!-
őrséget! 

Fizetett, ment. Hamarosan észrevette, 
hogy megint szorítani Ikezdi Ted Burton 
lasszóga, erre csúnyán szitkozódott és me-
nekült. Mostmár eldobhatta volna magától 
a kincseket, de az eszébe sem jutott. 

Ha megszabadul, akkor gazdaggá lesz a 
drágaságok által. Ha elfogják, mégis csak 
enyhítő körülmény, hogy megvannak nála 
az értéikek és visszajuttathatók a jóhiszemű 
ajándékozóknak, vagy a bűnügyi vagyon-
nak. Üjra gyanús dolgokat tapasztalt maga 
körül. Kerülgetik, talán követik isî Meg-
borzongott és összeszedte minden ügyessé-
gét, ravaszságát. 

Másfél órával később már lerázta magái-
ról a kényelmetlen érzést, tehát az üldöző-
ket is. Hiába. A Hilling-gengnek vége van. 
kissé enyhül a rendőri szigorúság és vad 
lelkesedés, amely lehetővé tette az ő foly-
tonos követését, hajszolását. Sok pénz volt 
még nála, bőven ellátta a geng a dolgozó 
embereit! Egy-kettőre fenn volt már egy 
venezuelai gőzös rakodópartján és óvatos 
mozdulatokkal settenkedett a fekete gő-
zös felé. 

Egyszerre gyönge puklkanást hallott és 
valami elsüvöltött a füle mellett. Villám-
gyorsan pillantott a lövés irányába és 
meglátta egyik geng-társának töanpe orrát, 
apró szemeit a rakodó bálái mögött. Meg-
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torpant. Hirtelen átvágott megint a felhő-
karcolói: irányába. 

— Hát mégis hazugság van az újságok-
ban ? — gondolta. — A geng még él, a Fő-
nök is! ÍLám, üzennek nekem. Es én szót 
fogadok. Este megteszem az utolsó kísér-
letet. 

— Kilbey panoptikum! A legújabb világ-
szenzációk! Az ötösikrek és az ú j nehéz-
súlyú világbajnok! — hirdette ezer röp-
cédula az utcán. A betűk alatt egyetlen szó: 
Thektenny! — Mindenütt szórták a színes 
kis lapokat és Burton embereinek jelenté-
sei után elment oda is körülnézni a Lafa-
yette-avenue tükrös palotájában. 

Viaszbabák között állt, sétált sokáig. 
Rajzolt és töprengett. Később fontos be-
szélgetése volt az altisztjeivel és éjfél táj-
ban megérkezett a rendőri központba a 
bilinosekbevert Bili flottommal. Leszed-
ték róla az ékszerövet és Bottom megköny-
nyebbülten sóhajtott föl. Börtön követke-
zik. De inkább száz börtön, mint az ilyen 
gazdag szabadság! 

Bili elfogatása simán ment és Ted Bur-
ton úgy érezte, hogy hirtelen kiürül a 
szíve. Vége a bosszúnak, hajszának, élet-
veszélyeknek. Csak az emlékek élnek to-
vább. 

Elővett a könyvei közül egy magyar re-
gényt és olvasni kezdte belőle a következő 
részt: 

Ehhez a történethez írt muzsikát. 
Furcsa meglepetésnek éreze, hogy soha 
még ilyen fcönnyen nem men a műnk. 
an egy szó, ami lassan kihull az élő 
használatból. Túl ünneplyes, itúl nagy-
képű, túl yakran mondták ki az emb-
rek feleslegesen és. hazg helyzetekiben. 
Ez a szó az »ihlet«. Mégem lehet má-
képpen iköirülírni azt a szédült és bol-
dog állapotot, amiibn dolgozott. A zon-
goráná ült, az ujja előbb tétoán sik-
lott át a billentyűkön, iaztán váratla-
nul rátalált a melódiára, olyan egy-
szerűen, ahogy a forróvíz ibuggyan ki 
az artzi kútból, amikor a heyes pon-
ton kezdték el a fúrásokat. Zenszerzoi 
pályafutása alatt hányszor ült le az-
zal a határozott akarattal, hogy most 
el fogja érni az álmait és megcsinálja 
a muzsikát, amivel az életének tarto-
zik 

VËGE 

R, D« R. beküldési szabályai 
R! D! R! — versenyünk a mai szám-

iban végetér. Olvasóink feladata most 
már a megfejtéslak beküldése. 

A megfejtést tartalmazó lapra 'kér-
jük ráírni a pályázó nevét és pontos 
címét. Ha a pályázó előfizető, írja ezt 
neve mellé, ha nem, miellékeljeni 12 
darab tetszésszerinti iszámból való 
»R. D. R.«-szelvényt. 

Megfejtési határidő Magyarországon 
március 15. Más országokból március 
31. A megfejtések küldhetők postán a 

Színházi Életnek, Budapest, Erzsébet-
körút 7., vagy bedobhatók a Színházi 
Elet Bolt előitt lévő rejt vény ládába 
(Erzsébet-fcörút 7.). A. 'borítékokra kér-
jük feltűnően ráírni: R. D.R. (Semmi 
más közlemény a megfejtéssel együtt 
nem küldhető ;be!) 

A nyerésre mindenkinek n.agy esélye 
van, mert 

51 nyereményt osztunk ki a meg-
fejtők közt. 

Első dif : 500 pengő készpénzben. 
További ötven dif: 10—10 pengő 
készpénzben. 

Miből állt a pályázat? 
A karácsonyi számtól kezdve közöl-

tük az R. D. R.-t, mely összesen 12 foly-
tatásban jelent meg az egymásra követ-
kező sziámokbam. Minden folytatás tar-
talmazott egy rejtvényt, mely össze-
függésben áll ugyan a mesével, de nem 
akadályozza az olvasásban azt sem, aki 
nem rejtvényfejitő. összesen 12 rejt-
vény jelent így meg, az utolsó az 1937. 
évi 11. számunkban. 

A versenyen eleinte olyan rejtvénye-
ket adtunk, melyeknek megfejtése egy-
egy találkozó helye volt. Később másr-
fajta rejtvényeket közöltünk. 

Minden pályázónak egyenlő esélye 
van az 500 pengős első díjra. Az összes 
jutalmakat közjegyző jelenlétében ér-
dekes és befolyásolhatatlan módon 
ítéljük oda a helyes pályázatokat be-
küldőknek. 
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R E G I F I L M 
A. nagybetűvel saedett definícióik válaszai a filmművészet némia komnak egy-egy 

régi, Mres nevét idézilk emlékezetünkbe. Megfejtésül ezek beküldését kérjük. 

15. 

16. 
17. 
18. 
18. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 

26. 
30. 

32. 

33. 
34. 

35. 
37. 
38. 
40. 

41. 
42. 
43. 
44. 

45. 
48. 
50. 
51. 
52-
54. 

55. 

67. 
69. 
71. 
72. 
74. 
75. 
76. 
77. 

78. 
79. 
80. 
8L 

VÍZSZINTES: 
BUSTER KEATON EGYIK 
LEGNAGYOBB SIKERŰ 
FILMJE VOLT 
Nyelvtanulási módszer — fo-
netikusan 
NÉPSZER J FILMKOMIKUS 
VOLT 
Megszólítás 
Államvallás Perzsiában 
REX INGRAM NAGYSIKERŰ 
RENDEZÉSE VOLT 
Jegyző — németül 
Római 150 
Agylágyulás 
A MAGYAR FILMEZÉS ŐS-
KORÁNAK EGYIK LEGNA. 
GYOBB SZTÁRJA VOLT 
(«CSITRI«. »AZ ÖTÖDIK OSZ-
TÁLY«, »LENGYELVÉR«) 
Arab kalifa, az arab biroda-
lom megszervezője (582—643) 
Ideál 
Óriás, vad, egyszemű szicíliai 
néptörzs Homerosnál 
A csillagászat múzsája a görög 
mitológiában 
Kenyór — németül 
SHIRLEY TEMPLE ELŐDJE 
VOLT 
Tiltó szó 
Haj, lomb, kalász — latinul 
Vonat megy rajta (névelő) 
Bel'ga város Nyugat-Flandriá-
ban, a világháborúban súlyos 
harcok színhelye 
Vissza: Aiax apja 
Könyvben sok van 
Egyén az államban 
Nagykultúrájú ősi amerikai 
néptörzs 

dite 
Kamra része 
K. S. 
Az okozat ered belőle 
Azonos hangzású két betű 
AZ ELSŐ EURÓPAI FOLYTA-
TÁSOS FILM VOLT, JOE 
MAY RENDEZTE, FŐSZERE-
PÉT MIA MAY JÁTSZOTTA 
CHARLES CHAPLIN ELSŐ 
IGAZI SIKERE VOLT EZ A 
FILM, PARTNERE AZ ÁL-
TALA FELFEDEZETT 
JACKIE COOGAN 
Pensylvania hivatalos rövidí-
tése 
Részvénytársaság 
Bejárat 
D. W. GRIFFITH HATALMAS 
FILMJE. FŐSZEREPEIBEN A 
GISH-NÖVÉREK ARATTAK 
SIKERT 
Óra — kevert betűi 
Csomagolási mód (névelővel) 
JOE MAY KIVÉTELES SI-
KERŰ RENDEZÉSE, FŐSZE-
REPEIT MIA MAY, OLAF 
FÖNNS, PUTTY LIA. BERN-
HARD GOETZKE. CONRAD 
VEIDT, ERNA MORÉNA JÁT-
SZOTTÁK. EZT A FILMET 
MÁIG IS ÉVRŐL-ÉVRE FEL. 
ÚJÍTJÁK 
Mindig — németül 
T. M. 
Arab méltóság 
Fűszer 
Győr német neve 
Idegen területmérték 
Kics'nyit 
EGYIKE VOLT A LEGNÉP-
SZERŰBB EURÓPAI FILM-
SZÍNÉSZEKNEK 
Szegény — németül 
R. C. 
Breton város 
Stephan Zweig megfilmesített 
müve 

99. 
100. 
102. 
104. 
106. 
107. 
108. 
110. 
111. 
112. 

113. 

114. 
115. 

Nagyon régi 
Igekötő 
A mult század végén volt 
népszerű ez a francia regény-
író (A vasgyáros) 
A dórok Apolla-himnusza 
Versenylovas 
Tűz — franciául 
Pára 
Vissza: szilárd, erős — angolul 
A NÉMAFILM EGYIK LEG-
NAGYOBB MŰVÉSZE, A 
MASZKIRÖZAS MESTERE 
VOLT. FILMJEI: »A CSODA-
TÉVŐ EMBER«, »A NOTRE 
DAMEI TORONYŐR«, »TÖR-
VÉNYEN KIVÜL«, »AZ 
OPERAHÁZ FANTOMJA« stb. 
Vissza: mutiatónévmás 
Ruházat része 
Birtokos névmás 
FRANCIA FILMKÓMIKUS. 
»HÉT ÉVIG NEM LESZ SZE-
RENCSÉM« ÉS A »HÁROM 
MUSKÉTÁS« C. FILMJEI 
ARATTAK NAGY SIKERT. 
»A SZERELEM BOLONDJA« 
C. FILMBEN BANKY VILMÁ-
VAL JÁTSZOTT EGYÜTT. 
1925-BEN FELESÉGÉVEL 
EGYÜTT ÖNGYILKOS LETT 
Sok hősi halott sírjának jelzője 
Fedett szekér 
Vissza: francia folyó 
Gyermek szórakozása 
S. B. 
Egyforma betűk 
Lábbeli 
Kormányzat 
Budapesti kávéház 
A LEGNÉPSZERŰBB FILM-
AMORÓZÓ VOLT. 192&-BAN 
HALT MEG. DE NÉPSZERŰ-
SÉGÉT AZÓTA SEM TUDTA 
FILMSZÍNÉSZ ELÉRNI. LEG-
NAGYOBB SIKERŰ FILMJEI: 
»A SEJK«, »A SEJK FIA«, 
»COBRA«, »A FEKETE SAS« 
BIRÓ LAJOS ÉS LENGYEL 
MENYHÉRT FILMDRÁMÁJA. 
LUBITSCH RENDEZÉSE. FŐ-
SZEREPÉT POLA NEGRI 
ALAKÍTOTTA 
Levélboritékra kerül 
Ifjú 

FÜGGŐLEGES: 
REX INGRAM VILÁGSIKERT 
ARATOTT FILMJE. EZ A 
FILM ALAPÍTOTTA MEG 
VALENTINO VILÁGHÍRÉT 
A legnagyobb perzsa roman-
tikus költő (1141—1203) 
Vadászkutyák 
Ausztriai tartomány a Felső-
Rajna és a Bodenl-tó között 
Szomjat olt 
Sivatag 
125.000 km2 kiterjedésű francia 
gyarmat Északnyugat-Afriká-
ban 
Nemzet 
Tanács — németül 
Szintén 
Téged — németül 
AZ »AMERIKA HŐSKORA«, 
»LETÖRT BIMBÓK«, »UT A 
BOLDOGSÁG FELÉ«. »ÁRVÁK 
A VIHARBAN«, »A FEHÉR 
APÁCA«. »ROMOLA«, »BOHÉ-
MEK« C. FILMEK VILÁG-
HÍRŰ SZTÁRJA 
O. T. 
Angol fizikus és kémikus, az 
elektrokémia megalapítója, a 
mágneses ég elektromos induk-
ció felfedezője (1791—1867) 
Rosszul — latinul 
Görög betű 

20. Az Est része 
21. A Magas-Tátrában van 
23. A NÉMET NÉMAFILMEK 

LEGNAGYOBB MŰVÉSZE 
VOLT 

25. Francia arany 
26. »A holló« költője 
27. U. Y. * 
28. Latin érc 
29. Nem ismerek — latinul 
31. Város Afrika nyugati partján 
32. A magyar költészet első ki-

emelkedő alakja (1551—1594) 
33. Görög holdistennő 
34. Közös, általános, mindennapi 

— angolul 
35. Olasz folyam 
36. Vissza: felöltő (r-rel) 
39. Stílus 
42. AZ ELSŐ IGAZI SZTÁRJA 

VOLT A FILMNEK 
44. Nemzet — névelővel 
46. E FILM FŐSZEREPE VOLT 

RAMON NOVAKRO ELSŐ SI-
KERE (REX INGRAM REN-
DEZÉSE) 

47. Kivezette a zsidókat a babiloni 
fogságból (ék. hiba) 

48. Vissza: angol férfinév 
49. Képző 
50. Hajófülke (névelővel) 
51. Azonos hangzású betűk 
53. Kanadai hírességek 
54. JOE MAY EGYIK LEGHÍRE-

SEBB FILMJE VOLT, FŐSZE-
REPEIT MIA MAY ÉS EMIL 
JANNINGS ALAKÍTOTTAK 

55. A leghasznosabb évelő növény 
57. Von dem 
58. Testrész 
59. Olasz névelő 
60. A tudás 
61. R. H. 
62. Német prepozíció 
63/A. Rum vége 
65. Indulatszó 
66. Hiány 
68. K i s patak 
69. LILIAN GISH NAGYSIKERŰ 

FILMJE VOLT, HENRY KING 
RENDEZTE 

70. Helyrag 
71. Vívó teszi 
73. DÁN SZÁRMAZÁSÚ FILM-

SZINÉSZNÖ, EGYIDÖBEN 
VETÉLYTÁRSNÉLKŰLI CSIL-
LAG VOLT A MOZIVÁSZNON 

74. Isme 
75. E. ő. 
78. BUSTER KEATON ELSŐ 

NAGY FILMJE VOLT 
80. Megta . . . 
82. A görög mitológiában az alvilá-

got körülövező óriási folyó 
83. Száj — latinul 
85. A kovácsolható vas edzhető faj-

tája 
88. Férfinév 
89. H D E 
90. Egymást* előző betűk az ABC-

ben 
91. Angol város 
92. Szicíliai város. 1908-ban föld-

rengés pusztította el 
93. Verseo 
94. Vissza: malac — németül 
95. Az olasz skála hangja 
97. Dalmát sziget az Adriai-tenger-

ben (ék. hiba) 
98. OSSIP DYMOV HIRES DRÁ-

MÁJÁNAK FILMVÁLTOZATA. 
101. Vissza: fa része 
103. Dr. Bauer híres könyve 
104. Erdő közepe 
105. E. N. I. 
106. Legyen 1 — latinul 
107. W. A. 
108. Török Rezső névjele 
109. Római hatos 



Szilveszter 1400-ban 
(Történészek előnyben) 

Az ablakon keresztül már lehetett 
látni a Várhegyre felözönlő csőcselé-
ket. A ikirály és kancellárja sápadtan 
tekintettek ki és a közeledő forradal-
márok látása eszükbe juttatta a szen-
vedélyes vita közben feledésbe merült 
menekülést. 

A kancellár idegesen cigarettára 
gyújtott. Soha se tette ezt azelőtt a 
király jelenlétében, de a mostani izga-
tottsága túllendítette az udvari etikett 
szabályain. A házigazda bámulva 
mondta: 

— Van benne valamilyen szörnyű 
logika, hogy a fnép pont szilveszter éj-
jelén csinál új világot magának, pont 
az új év reggelén akarja ünnepelni a 
győztes forradalmat. A párizsi tömeg-
gyilkosok őrülete átcsapott ide is. De 
Felséged nem fogja megvárni, amíg a 
guillotin... — irtózva rázkódott össze. 

— Igen. Azt hiszem további mara-
dásommal senkinek se használnék, -vi-
szont hiszem, hogy a nép saját kárán 
fogja belátni, hogy bolond volt, timi-
kor az uszítók eszközéül adta oda ma-
gát. Indulok, hogy visszatérhessek. 

— Egy pillanat még, Felség, — 
mondta a kancellár és egy új tollat 
dugott a szárba — ezt a nyomtat-
ványt még )alá kell írnia, hogy akik 
átveszik itt a hatalmat, ne találjanak 
semmit elintézetlenül. Rendben marad-
jon utánunk minden. Köszönöm Fel-
ség. Az Ialsó kapunál várja önt a fo-
gat, amely a kikötőbe 'viszi, ahol már 

várni fogja egy gőzhajó, megbízható 
emberekkel és az összes podgyásszal. 
Sikerült egy királyhű tengeralattjárót 
is találnunk, amely Felséged hajóját 
kíséri a semleges zónáig. A hajó 
egyébként lett zászló alatt fut, úgy-
hogy senki sem sejtheti, hogy Felsé-
ged rajta tartózkodik. 

— Köszönöm, kancellár úr. ön min-
dent kitűnően elintézett. Egy hibát kö-
vetett csak el, hogy csupán Ameri-
kába utaztat, én pedig legszívesebben 
teljesen elhagynám ezt a planétát. 

— A iMarsba, sajnos, még az újon-
nan feltalált, úgynevezett lokomotív 
sem képes elhatolni. 

— A Mars úgyis nagyon közel tvan 
a földhöz. Én az Uranosra, vagy a 
Plútóra gondoltam. 

Felemelte Macchiavelli Pricipe-jé-
nek második kiadását az íróasztaláról, 
kezetszoHtott kancellárjával és az óra 
éppen tizenkettőt ütött, amikor kilé-
pett a trónteremből és a lift sebesen 
süllyedni kezdett vele. A Palota-tér 
felől ekkor már felhangzott <a forra-
dalmárok mámoros indulója. Sőt még 
azt is hallhatta, amikor a tömeg szét-
roppantotta az elektromos árammal 
töltött kerítést is. Három embert meg-
ölt az áram. Azután megszakadt a ve-
zeték és a tömeg megállás nélkül höm-
pölygött holttestük felett tovább. 

Hány anakronizmust talál ebben 
a történetben? 

(öt külön jutalom a helyes megfej-
tők részére.) 

Furcsa, ha... 
FURCSA, HA . . . 

(Dr. Ö. Gy., Arad) 
uralkodó az ország érdekeit szolgálja, 
kegyelmes úr kegyetlen, 
feleséges ember egészséges, 
adakozó kapkod, 
süket füllent, 
bevételt kiadják, 
kisül, hogy a színész szerepébe belesült, 
felkelők elesnek, 
éleslátó szemtelen, 
élelmes meghal, 
takarítót leleplezik, 
törökök görögtüzet gyújtanak, 
embert kutyába veszik, 
kezes lábatlankodik, 
vonaiton huzat van, 
kovács elpatkol, , 
fogorvos a fűbe harap, 
mosónét kiterítik, 
kertésznek magva szakadt, 
vaknak az örök világosság fényeskedik. 
kötelesnek elszakadt élete fonala, 
gyertyagyáros mécsese kilobbant, 
ablakos szemei megüvegesedtek, 
díjblrkózót legyűri a haláJ, 

FURCSA, HA . . . 
(Gyöngyösi S. Oszkár) 

feltalálót eltüntetni, 
szép mentében üldögél, 
mennyi pokol, 
fosztogatásból megtollasodni, 
hidegvérrel ráplrítani, 
többséggel kiegyezni, 
hátrányosan mellőzni, 
alaposan meredek, 
utolérhetetlen elöljáró, 
békét kiharcolni, 
maradandó induló, 
egész felekezet, 
testületet lelkesíteni, 
igazolványt hamisítani, 
állás után járkálni, 
nagyban kísérletezni, 
szétosztás miatt összeveszni, 
szeszélyből vízbe ugrani, 
kockázatos e jégen körözni, 
Hatvanban hetvenkedni, 
irtózatos olvasmány, 
derülten leborulni, 
víg komorna, 
aranyat vastagítani, 
vaknak látszik, 
homályos fénykép, 
élelmes halkereskedő. 



AZ OPERA ÉS A POSTA 
Megfejtésül ai nagybetűs definíciók válaszai küldendők be. 

VÍZSZINTES: 
1. AZ OPERAHÁZ ÚJDONSÁGA 

14. Vissza: művészet — latinul 
15. A VIZSZ. 1. ÍRÓJA 
16. Árpáié 
19. I. E. 
20. Füves amerikai puszták neve 

(fik, hiba) 
21. AMIBEN A LEVELET KÜL-

DIK 
23. Rendben — ahogy a yankee 

mondja. 
24. A TOSCA EGY GYÖNYÖRŰ 

RÉSZLETE 
25. Nedű — magánhangzói 
26. Arxén vegyjele 
27. Tél — eleje 
29. Atlan lap 
30. A földből kibújt növényre mond-

ható 
31. Mennyboltozat 
32. ÁLLAMI INTÉZMÉNY 
33. AKI A LEVELET A CÍM-

ZETTHEZ JUTTATJA 
34. Arab név 
36. Keverten ráz 
37. Elfért 

m. 38. Toldi Miklós névbetüi 
39. Vissza: éjjeli álmát alussza 
40. Német »s« betű 

41, Vil'ágmindensóg 
42. Homokban van 
44. Szarvas-faj ta 
45. Azonos betűk 
48. Minden — angolul 
49. A VIZSZ. 1. EGYIK SZE-

REPLŐJE 
50. A VIZSZ. 1. ZENESZER-

ZŐJE 

FÜGGŐLEGES: 
1. Ruhára varrja a szabó 
2. Flynn, a »Halálfejes lobogó« 

sztárja mondhatja keresztnevé-
nek 

3. Rag 
4. L. F. 
5. Fél mozi 
6. Az emberi cselekvések tana 

(ék. hiba) 
7. 6 — angolul (nőnemben) 
8. Betű 
9. Pej — keverve 

10. Ilyen terem a pályaudvaron 
van 

11. Énekek . . . . . 
12. Nyeregbe segít 
13. S. I. Y. 
15. Művelet a zálogtárggyal 

17. Biztonsági zár az ajtón 
18. Betű (fon.) 
19. Egy szó a sírfeliratból 
20. Te meg én 
21. Házacska 
22. Madárdal 
23. Hires magyar énekesnő (Gitta) 
24. Futbalbiró elmaradhatatlan 

»tartozéka« 
25. A KÉZBESÍTÉS DIJA 
27. Régi fabútor ilyen 
28. Csonka táv 
31. Sem ide, sem oda 
32. Megállapítja valaminek a 

súlyát 
33. Nem mögéje 
35. Fiatal sertés 
36. Eladó 
37. A szerves savak jellemző 

gyöke a kémiában 
38. Tenger — latinul 
40. West, amerikai filmszínésznő 

keresztneve 
42. Lám! 
43. Linné — eleje 
45. Sorszám — rövidítve 
46. Jam, 
47. S. F. 
48. Cipész-szerszám 
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Latin idézetek 
A nagybetűs definícióik megfejitései .küldendők ibe. 

TÍZSZINTES: 48. 
1. »TÉVEDNI EMBERI DOLOS« 50. 

15. »ESZES EMBER« (A TERME-
SZETRAJZBAN AZ EMBER 51. 
NEVE) 52. 

16. Fedák alakította ezt a »néni«-i 53. 
17. »GONDOLKODOM, TEHÁT 

VAGYOK« 54. 
18. Arany — franciául 
19. A magyar költészet egy halha-

tatlanja 1. 
20* Tegezés 
25. Raktárakban látható 2. 
26. Óra — keverve 3. 
27. Rendszerint nyáron jelentkez- 4. 

nek 
28. Görög betű 
29. Tsad — mássalhangzói 5. 
30. »HIÚSÁGOK HIÚSÁGA« 6. 
31. Szer van ilyen 7. 
36. Azonos betűk 8. 
37. Vezérkari főnök a világhábo- 9. 

rúban 10. 
38. »A KOCKA EL VAN VETVE« 11. 
39. Az elektromos ellenállás mór- 12. 

tékegysóge 13. 
41. Súlyosabb az Intőnél' 14. 
42. Etlenöl les 15. 
43. Boa — vége 
15. Vallásrövidítés 

Fizikus (1828—1902) 16. 
»JÖTTEM, LÁTTAM, GYÖZ- 18. 
TEM« 21. 
Nőnemű francia névelő 22. 
»KENYERET ÉS CIRKUSZT I« 23. 
Az északi sarkvidék ismert ál- 24. 
lata 23. 
Olaj — idegen nyelven 30. 

FÜGGŐLEGES: 33,' 
Olasz fenhatóság alatt levő szi-
get a Földközi-tengeren 34. 
A kifáradt ember térde ilyen 35. 
Vonatkozó névmás 
Hollandia első kereskedelmi, 
nagyságára nézve második vá- 38. 
rosa 39. 
S. O. S. I (fon.) 40. 
H. A. E. 41. 
Kuprin — része 
Fejfájás 42. 
Areo — magánhangzói 44. 
N. N. S. , 45. 
Búsul — közepe 46. 
Tojás — németül 47. 
Elpusztult bibliai város 48. 
Göngysúly 49. 
A föniclal népnek ősi városa 50. 
Észak-Afrikában, a mai Tuni- 51. 
szi-öbölben 

Római »1050« 
Portéka 
Ruhadisz 
Nem hagy békén 
Téli sporteszköz 
És — latinul 
Nagy nómet filozófus 
Disznó lakik benne 
Jupiter szerelme 
Qui vevra (»Aki meg-
éri, meglátja«; névelővel) 
Company — rövidítése 
Olyan egyén, akinél a bőrnek, 
szemnek, hajnak hiányzik a 
festékanyaga 
Kötőszó 
Középázsiai eredetű nomád nép 
Hajtja a csónakot 
Ellentétes véleményű emberek 
között van 
Race — vége 
Spanyol exklrályné 
I. M. S. 
D. C. R. 
Vissza: 7 — Rómában 
Szláv návvégződés 
Talál 
Ludolf-féle szám 
Hóléc 

DARVAS MIKLÓS 
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NEM IDÉZET ! 
(lOsorna Béla, Bp.) 

Az itt következő négy versszak rit-
musa, rímelhelyezése, témája és han-
gulata közismert költeményeket juttat 
eszünkbe. Melyek axok? (E versszakok 
természetesen nem fordulnak elő ezek-
ben a költeményekben.) 

I. 
Bort kupádba! Azt igyál és ne vizet. 
Az áráért a bor jókedvvel fizet. 
Folyton vizet igyanak csak a halak. 
Jobb a szín-bor, benne a víz csak salak. 

II. 
Napperzselte réten száziával a boglya. 
Szfökérire a szénát most senki se dobja. 
Hűsön el h-e vertek a béreslegények. 
Kora hajnal óta dolgoznak szegények. 

III. 
Fekszik az ifjú 'bús ravatalján, 
Sötétlepelben a .gyászszínű termek. 
Szúrt seb az ifjú mellkasa balján, 
Mert oda igyilkos acélt belevertek. 
Holt, deli teste tanuja a pernek. 

IV. 
TTj fogat kéne csinálni, 
Mert a régi elkapott, 
Hej, mert régen minden fogat, 
Ily silányra alkotott. 
TTj kell ide, mert a régi 
elvásott már, hej de rég... 

N E G E E J T t S E H 
az 108T. 

Keresztrejtvény (137): 
GLUMDALKL ICS M I 
IAH AV ö SOLON 

UG ANEM EREBUS 
SOF IA ÍMHOL N S 
EM P I L L E V I A S Z 
PAT D IOGENES Z I 
POR A R I S T O T E L E S 
EGAL VU VÉ ANZ 

I J J NÉGYES UTE 
BOA RÉN L ÉTER 
ÍRNOK URAL T LA 

NEUF CSÉ IRENE 
STRAZZA KL IKK 

Klskara»ztrejtvény (142) : 
SZAB IN NÉN I LÁNG 
VILMOS ÉLETTELEN 
ÉLE NYARALTATAS 
DANKO KO OLET ZH 

H IKRA EPA OETA 
NYES ŐRÜLJ ORVOS 
ELEMI ARS UZSORA 
BA ARAT ZAB ZL D 
Á J U L Á S H A T R Á U N 
NÓTASZÓ VAA GC I 
TS 0 A DANTE ION 
S ö ELHALÁLOZOTT 
D I S Z I T S ZOLA Tö 

Ady (ÍM): 
MEGCSOKOLNI ö 
I Y AV IAT IKUS 
KARTON DETRE 

MANT ISZA M F 
AZT R Ó KEVÉS 
R AMOR E YALE 
TA AZÉRTSE EN 
IKON Z AZRH K 

RAKTA A I AK I 
R I SZERETEM 

HOLLÓ ELMEGY 
ADULCINEA É 0 
S MARNEM ISMER 

9. számból: 
Az ókor (140—141): 

ARHODOS IKOLO S SZU S 
ZSAROLÁS TEREFERE 
ALL N IL P ONLY AM 
L I Z I G BOA IY ÖD I 
E K KAM ILLATEA AR 
X ABOR R I TOMBOLA 
AER ZO OT I L I L I O M 
N I N AH S INCOPA M I 
DFA KAPAK UGATO S 
R F S 0 HGU K IR IE F 
IE S KOE STOA V HU 
ALZO R IA AR BUZOG 
ITOKA DZ V IKSZ G 

VOSS PIEMONT ZSÖ 
IRZ TRAFALGAR ZOK 

LO IRE SEV ILLA I KE 
ANM SZÓZAT OD TAR 
GYA T LUG CSOMO T 
I U « T I S I E ÉJ 

TÜZÉR MZ BOTL IK E 
ORO F P I A I Z E U S Z A 
TÜLKÖL ARTEM I STEM 
OCE HAJ T E SE RP 
ROU AKOL I T T E N I L 
OMM D A R I U S É INGO 
NB ANTARKT ISZ T M 
Y THALIA EK SZÖG 

MORGAN ÉNEKES U 
HIM YNT P I R A M I S O K 

A kis csibész: 
7 7 

7 
7 7 

3 9 
3 

3 9 

8 S 
5 
8 5 

10 1 
1 
10 1 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK 
(Postán küldjük il.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
KEMÉNY ILONA, Vác, Hortby-út 2. 

1 ü t . GSCIIWINDT-íéle AQUA VITAE: 
MOLNÁR FRIGYES. Bp., Akadémia-«. 7, Vit. 

HUNGARIA (ezelőtt Püspöki Uradalmi) 
borpince 1—1 palack Debrői hárslevelű, 
Nemes kadar és Galagonyás! bor: 

BALLA8A ÖDÖN, Bp., Szent László-út 516. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála és tsa, Václ-út 66): 
JÁSZAI PÁL. Szécsémy. 

1 pár GFB arany virág harisnya: 
DAILMATI JOZrSEFNÉ, Bp., Ecseri-út 2. 

Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
LEVICZKY MÁRIA, Nyíregyháza , Zrinyi l .-u. 8. 

Egy nagy doboz VALERY pouder: 
KARDOS MÁRIA, Ráikoshegy. Patay-u. 80. 

dr. Noseda OSMO púder: 
BOLVÁRY F E R E N C N É , iSzécsény. 

GE-VI l a azsúros selyemharisnya: 
K E R T É S Z DEZSŐ NÉ, Bp., Pozsonyi-út 4. V. 17. 

10 GLADIATOR Super Pine neuge: 
VADÁ8Z JENÖ, Bp. , Szt. Lász,ló-tér 18. 

VELLESZ illatszertár (Vilmos c s á s z á r i t 
47.) Marvel-Chipre, Tuft-púder: 

TÓTH BELÁNÉ, Bp., Btaross-u. 1». V. 1. 

BOON's kakaókülönlegesség, Vt kg: 
SCHÖNMANN REZ8ŐNE, Bp., Hennád-n. 40. 

I®, tem. 37. 

2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
PÖLYA F E R E N C , .Békéscsaba, Vaavságh-u. 7. 

2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
BIEDERMANN MAGDA, Kisvárda . 

Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
ALFÖLDY RUDOLF, Bp., Korona-ör-u. 17. MI. 16. 

RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
POKORY MARGIT, .Bp., Babér-u. 16. 
KIS IMRE, Bp., Aréna-út 80. IV. 3. 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKARTYA; 
FARKAS JÓZSEF , 'Sopron, Ipar fe .ügye löség . 

DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
E L F E R IMRE. Bp., - Uj Szt. János fcóiíház, B. pav . 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
KŐSZEGHY KATALIN, Csehszlovákia. 
Dr. F R I T Z J Ó Z 8 E F N É , Jugosz lávia . 
özv. HRRCZEGH P É T E R N E , Csehszlovákia. 
SZÉKELY GYULA, Románia . 
ÖRFI GYULA, Románia . 
FABRY T E R I K E , Románlia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó beti jutalmakra pályázák beküldési 

határideje a Színházi Életnek az illető helyre 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre v a g y levelezőlapokra 
rá í randó: »FEJTORNA«. — Megfe j t é sek a Színházi 
Élet Bolt (Erzsébet-karút 7.) l evé lszekrényébe Is 
bedobhatófc. Már egy helyes megfejtésisel is lehet 
pályázal , de több megfe j tésse l nagyobb az esély. 

Sakk: 1. K f l - e 2. 
S Z E L V É N Y 



H A L L Ó ITT R Á D I Ó B U D A P E S T 
A nagybetűsek megfejtései küldendők be! 

VÍZSZINTES: 
1. A RÁDIÓ PRÓZAI VEZETŐJE 

14. Jam 
15. KIVÁLÓ KARMESTER 
16. Bern folyója 
18. Azonos betűk (ék. hiba) 
19. Hosszú idő múlva 
20. »Erre« nem szabad sokat enni 
21. Vissza: névelő 
23. Kamat — része 
24. Rácsot pótol 
25. Betű 
26. Amikor Éva a névnapi ajándé-

kokat kapja 
27. Olasz névelő 
28. Friss áru 
29. Csordultig 
31. Duna Sport Club 
33. Württemberg! város a Duna 

mellett 
34. A RÁDIÓ IGAZGATÓJA 
33. Bükköny van ilyen 
36. Azonos betűk 
37 . et omen (»Név és vég-

zet«) 
38. Vissza: gentleman 
40. Sorszám — rövidítése 
4L Nagy Károly névbetüi 
44. A RÁDIÓ LEKTORA. IRÓ, 

ÚJSÁGÍRÓ 
45. Az ilyen megjegyzés szellemes 
47. Élesszemü madár 
50. Arab és mér építészeti müve-

ken található ornamentika 
51. KIVÁLÓ ZENESZERZŐ (BOB 

HERCEG) 
52. Amik nyáron az árnyékot 

nyújtják 
53. Kutya nyakán van 

FÜGGŐLEGES: 
1. Téli sporteszköz 
2. Semmi illata 
3. Begyújtásra használják 
4. Vissza: orosz folyé 

Cseppfolyóssá teszek 
Étlen lég 
Azonos betűk 
Kedélyes zene 
Z. T. 
A magyar zene halhatatlanja 
Fúvóshangszer 
TIZ ÉVE AZ »ASSZONYOK 
TANÁCSADÓJA«. VÁLOGA-
TOTT ÜZENETEI MOST JE-
LENTEK MEG KÖNYVBEN 
Amiből' a dolog folyik 
A RÁDIÓ IGAZGATÓJA (ék. 
hiba) 
Egy szó Fleta híres dalából 
A RÁDIÓ IGAZGATÓJA 
Mappa — eleje 
Használhatatlan 
Óra van ilyen 
Fejtörő 
Állj! 

25. M. U. 
27. A 400 méteres síkfutás \ 

világrekordere 
30. Ezer méter — rövidítve 
»1. Y. E. 
32. Báré Eötvös József verse 
33. Magyar költő. Élt 1829—19C 

(Károly). 
35. Int — vége 
37. Földbe verik 
38. Állítólag mindegyik Rómá 

vezet 
39. Kölcsey egyik tanácsa 
42. L. A. M. 
43. Férfinév 
44. Ossian — fele 
46. Karinthy Frigyes névbetüi 
47. H. K. 
48. Házat építenek belőle 
49. Idegen területmérték 

SZÍNHÁZI ÉLET színházi, fi lm, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótula. 
nos: Színházi Élet r. t. Szerkesztőség és k iadóhivata l : Budapest , Erzsébet-kőrút 7. Tel . : *1—419—50. S 
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Kéziratokat, képeket , stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ha a r r a bennül 

külön fe lkérnek vagy viaszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmifé le felelősséget . 
HIRDETÉSEK millimétersora a színdarabban 80 f., más elhelyezésben 1 P , páratlan oldalon L20 P (Auslai 

tarif P 1.20 pro mm-Zeile). 
FÖBIZOMÁNYOSOK: Administration und Redakt ion fü r Oesterreich: Paul Pereszlényi (VerantwortU 
Redakteur) , Wien, I I . Sterneckplatz XI. Telephon: R. 46—580. — Románia: Dancea , Oradea-Nagyvd 
— Csehszlovákia: Novitas . Pozsony-Brat is lava. — Jugoszlávia: Avala, Beográd. — Milano: Franc 

Conno. — Newyork: Mr. Ernes t Fóthy F i s c h e r l . Wes t 47-th Street (Room 1101). Newyork-Ci 
(MINDEN K I F I Z E T É S É S E L Ő F I Z E T É S BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐ!) 

EGYES SZAM ARA: Magyarország: 60 f i l lér. — Ausztria: 0-90 schil l ing. — Jugoszlávia: 10 dl 
— Csehszlovákia: 5 ŐK. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 4 l i ra . — Anglia: 1 shi l l ing. — Néi 

ország: 70 p fennig . — Amerika: 25 cent. 
M ÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő). — Ausztria: 7.5 schi l l ing 

Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia: ffo CK. — Románia: 250 leu. —Olaszország: 45 l i r a .— An 
10 shi l l ing. — Németország: 8.— a r a n y m á r k a — Amerika: 2.50 dollár. 

ATHENAEUM NYOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 
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