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A kormányzó úr őfőméltósága és a főméltóságú asszony Kassa főterén 
(Foto Orelly) 



EGY NAP KASSAN 
I r t a : MÁRAI SÁNDOR 

Kassára délelőtt tizenegy felé ér-
keztem meg, kevés idővel a felszaba-
dító csapatok előtt; s ahogy az élet 
rendezi az ilyen találkozásokat, 
gépkocsink — igazán véletlenül — 
a ház előtt fékezett és állott, 
meg, ahol gyermekkoromat és 
ifjúságom nagyrészét töltöttem. Két-
emeletes, nagy ház ez, városias, sőt 
nagyvárosias, annakidején, sok év-
vel a háború előtt, ez volt a leg-
szebb bérházak egyike Kassán; 
volt gőzfűtés és bank ebben az épü-
letben, egyszóval a modern élet 
minden kelléke. Kiléptem az autó-
ból s megálltam a házzal szemközt, 
ahol indiánkalandra emlékeztetően 
zajos ifjúságom lezajlott; nagyon 
sok ember állott az utcán, talán 
tízezer is, vagy még több, minde-
nütt ismerős arcokat láttam s az 
ismerős arcok között is különös 
érzés volt felpillantani az elsőeme-
leti ablakokra: az erkély mögött, 
ahol valamikor az ebédlő volt s mel-
lette apám dolgozószobája, idegen 
emberek állottak az ablakban s in-

tegettek- Kassán ez órában már 
mindenki a csapatokat várta. A 
Schalkház-szállodába mentem át, — 
(s ez a nevezetes és régi, előkelő 
szálloda nem »Schalk-ház«, mint so-
kan írták e napokban, hanem a 
Schalkház-család tulajdona volt va-
lamikor) — s szerettem volna lakást 
szerezni a hatvan külföldi és ma-
gyar újságírónak, akik utánunk ér-
keztek. De a szállodai szobákat már 
lefoglalták. Elmentem a városhá-
zára, pontosabban a régi városhá-
zára, ahol most a könyvtárt és a 
nagy Rákóczi-képet őrzik, megta-
láltam a szállás ügyében rendelkező 
hivatalnokot s jól-rosszul elosztot-
tuk valahogy a Kassára érkezett 
hölgyeket és urakat a város csalá-
dai között. Időközben megérkeztek 
az első honvédcsapatok Kassára. 
Mindéin ember az utcán volt, vagy 
a Fő-utca házainak ablakaiban kö-
nyökölt. Dolgom nem akadt többé e 
napon, mert a nagy ünnepség csak 
másnap reggel kezdődött. Ezért el-
indultam Kassa utcáin s alaposan 

C 
Virágok borították a szürke kőkocká-
kat Kassa utcáin, amerre Horthy 
Miklós kormányzó úr őfőméltósága 

bevonult 
(Foto M. P. I.) 





A kormányzó úr őfőméltósága a főméltóságrú asszony az Orbán-toronynál 
(Foto Marcel Freund* 

szemügyre vettem mindazt, ami e 
húsz évben Kassán épült, történt és 
változott. 

Különös séta volt ez, mely eltar-
tott, kis és ugyancsak különös meg-
szakításokkal, déltől késő estig; kü-
lönös séta, a múltban és a jelenben. 
Schalkház-szállodával szemközt fel-
hőkarcolószerű, nyolcemeletes, ok-
kerszínű bérpalotát épített egy biz-
tosító társaság; az építést még nem 
fejezték be tökéletesen s más-
nap, mikor a Kormányzó úr 
őfőméltósága bevonult a város-
ba, száz és száz ember tolongott élet-

íj veszélyes és nyaktörő helyzetben a 
- nagy épület lapos tetőzetén. Ezt a 

korszerű és tekintélyes építményt 
egy gyönyörű régi ház, a Stark-ház 
helyére építették, gyermekkori la-
kásunk szomszédjába s el kellett is-
mernem, hogy több ember fér el la-
kásaiban, mint az egyemeletes Stark-
ház boltíves szobáiban; de ez a szo-
ciális szempont sem vigasztalt meg 
túlságosan, mert az új épület, mint 
minden, amit a csehek Kassa fonto-
sabb utcáin építettek, nem odavaló, 
túlságosan kiabál, túlságosan »üti« 
a környezetet, a multat. 

Máskülönben a Fő-utca, Felső-
Magyarország egyik legszebb út-
vonala, hála az őslakosság ízlésé-
nek és óvó, megőrző óvatosságának, 
keveset változott. A Szentháromság-
szobor finom és gyöngéd vonalai, a 
Dóm időtlen méltósága és emberfe-



Akik először lá t tak magyar 
katonát 

(Karosa és Scháfter fotdk) 



A kassal székesegyház előtt Tost Barna prelátus üdvözli a főméltóságrú párt 
(Foto Orelly) 

letti ereje, zenei tételekben kibonta-
kozó szépsége, a nagy és büszke utca 
három- és ötablakos úri házainak 
nemes homlokzata, a régi városháza 
a híres borpincével, ahol kitűnő 
muzslai és szerednyei bort s abaúj : 
szántói szamorodnit mérnek, a régi 
üzletek, a trégi dégtáblák, ezek a 
poros, aranybetűs könyvkereskedé-

sek, Vitéz úr boltja, ahol ma is pon-
tosan az a két plüss-karosszék fo-
gadja a délelőtti lapozgatásra és te-
referére betérő városi urakat, mint 
húsz év előtt, Freudenfeld régi hen-
tesüzlete, ahol ma is árulják a híres, 
titkos receptek szerint pácolt kassai 
sonkát, Hanser ékszerüzlete, ahol 
ma is válogatnak emléktárgyat és 





Táncol a sajtó 

Az olso csárdás 

nászajándékot a kassai patríciusok, 
Pauszék híres üvegüzlete, ahol ma-
holnap már nemcsak cseh üveget, 
hanem magyar porcellánt és kerá-
miát is árulnak, a virágüzlet, ahon-
nan e húsz évben, levelezőlapra és 
hitelbe, minden évben, halottak nap-
ján, elküldték a koszorúkat a Rozá-
liára, halottaim sírjaira, Megay 
cukrászdája, ahol ma is olyan csá-
szárkorié és meleg »hasé«-illat fo-
gadja a belépőt, mint régen, har-
minc év előtt, mikor vizsga után, el-
hoztak ide szüleim, krémest és fagy-
laltot enni — s mind a többi, a régi 
»Kcischauer Zeitung« utódja, a palo-
tába átköltözött Kassai Újság, az 
Andrássy-kávéház, mely ma is mu-
tatós és e napokban történelmien 
érdekes, zsúfolt helyiség volt s a 
sz ínház. . . minden a régi volt! De a 
színház előtt megálltam, mert elful-
ladtam, kifáradtam. 

Ezen a napon minden a miénk volt 
Kassán, középület és magánlakás: 
mindenki bennünket várt, s a haza-
térőnek szabad bejárása volt min-
denhová, ahogy az illik is ilyen na-
pon, mikor otthonába tér meg az 
ember. A színház ka,púja nyitva ál-
lott, a homlokzatot éppen díszítet-
ték Rákóczi és Kassa színeivel, s a 
Kormányzó úr nagy arcképével: 
nem tudtam ellenállani a vonzásnak 
és beléptem a nézőtérre. A színpa-
don Bánk Bán-1 próbálták, a más-
napi díszelőadás egyik jelenetét. 
Megálltam a kassai színház nézőte-
rének egyik sarkában, a kopott pi-
ros ajtófüggöny mögött s belélegez-
tem ezt a különös, ismerős, örökké 
titokzatos levegőt, a régi színház 
légkörét. Igen, ez volt a színház; ott 
szemben, a »bálkettes«-t béreltük mi, 
évtizedeken át s jobbra és balra bé-
reltek páholyt az Ederek, a Münste-
rek, a, Bauerneblek, a Tostok, a Kör-
mendy-Ekesek, a Szalayak, a régi 
Kassa családjai. Itt volt a színpad 
és minden egészen olyan volt, mint 
húsz év előtt: vártam, hogy belova-
gol Vagoné, seprűnyélen, mint bo-
szorkány a »János vitéz«-ben, vagy 
megjelenik Komjáthy János, mint ' 
Ocskay brieradéros«. sárga csizmá-
ban, vagy Faragó Ödön, mint »To-
keramo«, Kassának ez a, lelkes, so-
kat vergődött színigazgatója, akit a 
csehek kergettek el innen üf akire a 
kassaiak ma is emlékeznek és szere-
tettel várják vissza. De természete-
sen nem jött most senki. A színpa-
don Petur hörgött és Tiborc acsar-

Kis kóstoló a menázsibol 
(Karosa fotók) 



A föméltóságú asszony és vitéz Imrédy Béla miniszterelnök Kassán 
(Foto M. F. I.) 

kodott. Megfordultam és óvatosan 
elmentem, a pénztár mellett, ahol 
mindig meleg sapkában ült az öreg 
pénztáros, aki újévkor befőttet ka-
pott ajándékba a bérlőktől. 

Elmentem és zavart boldogságban 
mentem odébb: mert a változás igé-
zetében éltem s ugyanakkor boldo-
gan észleltem, hogy e .változásnak 
számomra és a régi Kassa számára 
nincs érvénye. Mintha nem is tör-
tént volna ez a húsz év: úgy érez-
tem, csak kicsomagolok s megint tu-
dok itt élni, benyithatok akárme-
lyik lakásba s a régi emberek siet-
nek felém, változatlan érzésekkel. 
Mert ennek a napnak más volt a 
törvénye és érvénye, más volt belső 
tartalma is, mint más napoknak. 
Mindent látni akartam, az új város-
negyedet a hadapródiskola mögött, 
melyet a csehek »Kis-Prágá«-nak 

neveztek el s ahol van felhőkarcoló 
és egész utcasorok modern bérhá-
zakkal és családi lakásokkal; s ez a 
sok ház és lakás üresen áll most és 
várja a magyar lakókat. Nem kell 
elérzékenyülni: a csehek mindezt a 
magyarok keserves adójából épí-
tették s most, mikor odébbálltak, 
nem hagytak itt mást, csak a csu-
pasz falakat. Megnéztem az új pos-
tapalotát, amilyen kevés van Közép-
Európában, — ez is űj kassaiak pén-
zén és munkájával épült! — a félel-
mes méretű új rendőrigazgatóságot, 
ahol már magyar rendőr posztolt a 
kapuban, magyar rendőrlovak abra-
koltak az udvaron s egy biztos úr, 
aki éppen a pincékből, a földalatti 
börtönök szemleútjáról tért vissza a 
kapuba, fejcsóválva mondta: »Irány-
tű kell ide, uram!. . .« Mindezt meg-
néztem és kÖ7<ben este lett. Az utcai 



Pausz Béláné a magyar anyák nevében szalagot 
köt a zászlóra 

(Foto Orelly) 

gázlámpák üvegburáját lecsavarták, 
'minden ház ablakában gyertyák 
égtek, az utcalámpák rőt lánggal lo-
bogtak, s egyszerre megint ott ál-
lottam, ahonnan elindultam korán 
délelőtt: a dóm északi kapujánál. 
Átléptem a hatszázéves küszöböt és 
megálltam az egyik sarokban. 

Ez még nem volt a hivatalos Te 
Deum: most csak Kassa népe szo-
rongott az ősi kőívek alatt s énekel-
tek. Mozdulni nem lehetett a dóm-
ban; nem rendezte senki ezt az áhí-
tatot, de Kassa népe, ez a »tizenhét 
százalék«-os magyarság, mint a cse-
hek hirdették, itt állott a nagy osz-
loipok tövében s énekelt és megkö-
szönte a Gondviselésnek, hogy Kas-
sa megint magyar. Szlovákok is 
akadtak a tömegben, s a szlovákok 
is énekeltek; szlovákul énekeltek és 
megköszönték Istenüknek, hogy a 
város, ahol születtek és nevelkedtek, 
átesett egy nagy, nagy veszélyen, s 
megint visszatért a régi rend és 
minden úgy van, ahogy lennie kell. 
Sokáig álltunk a dóm félhomályá-
ban. A falnak dőltem, mert a sok 
ácsorgásban s más egyébtől is, na-
gyon elfáradtam. E pillanatokban 
én is úgy éreztem, hogy a veszélyek 
elmultak, Kassán reámesteledett az 
idő s megint egyszer, hosszú idő 
után, rendben van minden. 





ípül a Si/á&Uzgyi Mtafatic és Wcatelle 
UtyÇiatalabb IcstvícUcvza, Ú{ Wlc^tdic 

A svábhegyi fogaskerekű vasút állo-
másának közvetlen közelében az úgyne-
vezett Karthausi-völgy gerincén, pár 
esztendővel ezelőtt fölépült az azóta már 
világhírűvé vált Majestic Öröklakásos 
Társasház, szálloda jelleggel. Ez a mo-
numentális modern éjpítmény, amely Bu-
dapest legszebb és legegészségesebb 
pontját ural ja, úgyszólván percek alat t 
Lett népszerű Budapesten. Öröklakásait 
a legjobb társaság előkelőségei vették 
meg és jellemző a «ikerre, hogy a kö-
vetkező évben már fel kellett építeni a. 
Majestic testvérépületét, a Mirabelle-1. 

Ide-álisabb lés szerencsésebb üdülőhe-
lyet még csak képzelni sem lehet a 
Majestic Társasházaknál. Délkelet felé 
forduló f ront ja révén állandóan napos és 
világos, másrészt, miután a mögötte levő 
magaslat védi, nincs kitéve a szelek ha-
ragjának. De azok részére, akik a nap-

sütéstől félnek, vagy akiknek: nincs ja-
vallva nap, van egy északi fekvésű első-
emeleti terrasza is. í g y történt, hogy két 
hatalmas éipület mellé rövidesen felsora-
kozik Szőke Imre műépítész tervei sze-
rint és Wagner Sándor mérnök építő-
mester vállalkozásában épülő Uj Majes-
tic is, a Karthausi-út 8. szám alatt. A 
tervbevett szálloda öröklakásos társas-
ház a legmodernebb luxuskivitelben ké-
szül, 50 méter hosszúságban, 4 emelet 
magasságban, a nagyvárosi fokozott 
igények ifigyelembevételével. így ezen a 
fronton, a hegy centrumában, teljesen 
betelt a hely, mert az ú j társasház-
szálloda majdnem olyan nagy, mint két 
idősebb testvérépülete, a Majestic és 
Mirabelle együttvéve. 

- f r 

Nézzünk meg egy ilyen öröklakást. 
Áll egy előszobából, mennyezetig beépí-



t e t t g a r d e r o b s z e k r é n y e k k e l , e r k é l y e a fő -
v á r o s f e l é f o r d u l , a l e g t ü n d é r i b b k i l á -
t á s s a l , m e r t a s z e m l é l ő e g y s z e r r e k a p j a 
i n n é t a f ő v á r o s k ö r p a n o r á m á j á t . V a n 
e g y h á l ó f ü l k é j e , e g y n a g y , v i l á g o s n a p -
p a l i s z o b á j a , e g y k i s e b b ö l tözős izobája . 
f ü r d ő s z o b a , m e l l é k h e l y i s é g , k ö z p o n t i 
f ű t é s s e l , h i d e g és m e l e g f o l y ó v í z -
zel , t e l e f o n n a l , r á d i ó v a l . A g a r d e r o b -
s z e k r é n y e k o l y a n t á g a s a k , h o g y t e l j e s 
c s a l á d o k é v e k r e szóló r u h a t á r a h e l y e z -
h e t ő el b e n n ü k . I p a r m ű v é s z e k á l t a l t e r -
v e z e t t b e r e n d e z é s t m a g a a T á r s a s h á z i s 
a d k ü l ö n 1300 p e n g ő á t l a g á r b a n , a m e l y 
m á r a f ü g g ö n y ö k , s z ő n y e g e k é s ké-
p e k á r á t i s m a g á b a n f o g l a l j a , f e l t é v e , 

h o g y a z ő r ö k l a k á s t u l a j d o -
n o s o k a z t e lő re l e k ö t i k . 

A z é p ü l e t 750 n é g y z e t -
m é t e r e s t e t ő t e r r a s s z a l , 
n a p f ü r d ő k k e l é s z u h a n y o -
z ó k k a l készü l , s z é l v é d e t t , 
l e v e g ő s k ö r n y e z e t b e n , g y ö -
n y ö r ű ős ipa rkka l , a s t r a n d -
f ü r d ő k ö z v e t l e n s z o m s z é d -
s á g á b a n . H o g y t e l j e s le-
g y e n a l a k ó k k é n y e l m e és 
k u l t ú r i g é n y e , v a n m o d e r n 
e lőke lő é t t e r m e is, t á r s a s -
he ly i sége i , g y ö n y ö r ű t e r 
r a s z a az első e m e l e t e n , do 
h á n y z ó , b i l l i á r d - é s k á r 
t y a s z o b á j a a t á r s a l g ó b a n . 
Ugya incsak a l a k ó k é rde -
ké t s z o l g á l j a a l a k á s s a l i 
k a p c s o l a t o s p e n z i ó - r e n 

Lakrész és prakikus 
berendezése felülről nézve 

szer. Az étterem tulajdonosa az egyes 
lakosztályodat bármikor hajlandó telje-
sen, vagy időlegesen átvenni, magas 
bérösszegért. 

Arról az örömről éis előnyről, hogy 
mit jelent svábhegyi lakónak lenni, ta-
lán fölösleges is beszélnünk. Ezt a he-
lyet már félszázaddal ezelőtt is úgy 
tekintették, mint a magyar Semmerin-
get. Pedig akkor még nem Léteztek azok 
a modern közlekedési eszközök, amelyek 
ma percek alatt elérhetővé teszik a vá-
ros minden részéből. A (fogaskerekű, 
amely negyedóránként közlekedik, olcsó 
havi és heti bérleteket ad, a köztisztvi-
selőknek még kiilön kedvezménnyel. 

Autóval a Mussolini-térről 
8 perc alatt elérhető, de 
jövőre már autóbuszjárat 
is lesz, a Majestic épület-
csoportok közelében terve-
zett megállóval. 

Az egyes lakások vétel-
ára 12.900-tói 15.500 P kö-
zött van. Egyszobás és öl-

'tözőszobás lakás 12.900 P. 
Két nappali szobával és 
öiMiözőszobával 15.500 P. 

Minderről és a kedvező 
fizetési feltételekről rész-
letes tájékoztatást nyúj t 
Démán Iván, a Majestic 
Szálló igazgatója. (Tele-
fon: 165—416, 165—417.) 

Annyit azonban az egy-
re terjeszkedő építkezések-
ből is meg lehet állapíta-
ni, hogy a Majestic-Örök-
lakást venni a leg jobb tö-
kebefektetés. 



A JÛ MINŐSEGEK ÁRUHÁZA 



pompás érzése uralkodik raj-
iunk a reggeli toalett után 
- és ez a tudat egész napra 
íriss egyéni közérzetei ad!... 
Ezt a megnyugtató érzést az 
Elicia KÉK-VÖRÖS CÍMER-
szappan d ú s h a b j á n a k , 
kitűnő tisztítóerejének, kelle-
mes illatának köszönhetjük 

E i l D A KÉK-VÖRÖS C ÍMER 
A R C - É S F Ü R D Ő S Z A P P A N 
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? Szabad szemmel is feltűnik a különbség a valódi 

MOSDATÓ MŰSELYEM 
fehérnemű és az egyéb habselyem néven 
forgalomban lévő trikó fehérnemű között. 

ff? rV̂ ör V '' 

ügyelni kell ugy a bevarrott, mini a függő 
nkére, mert csak ezzel a magfar világ-
márkával ellátott fehérnemű valódi 

Gyártja 
kizárólag: SELYEM- ÉS GYAPJÚÁRUGYÁR R.-TL BUDAPEST 



, örökéletű klöplifiiggöny (ágyterítő, asztalterítő) a legújabb divat; házilag mosható. 
Gyárt ja: Vorsteher, Budapest, Anker-köz 1—3. Minden szaküzletben kapható. 

Csak a piros^ ^ í i i ^ 5 P e c s e U e l v a l o t l i ! 



X X V I I I . évf. Budapest, 1938. november 19. 48. szám 

SZÍNHÁZI ÉLET 
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BIZTATÁS ÉS RIASZTÁS 
í r t a : HARSÁNYI ZSOLT 

Mióta harmadiknak csatlakoztam a 
Vígszínház két kitűnő igazgatójához, 
már szereztem annyi tapasztalatot, hogy 
ezekről érdemes beszélnem a Színházi 
Élet olvasóközönségének. 

A legelső tapasztalatok egészen kez-
detlegesek. Az emberek óriás tömege 
rohant rám olyan célokkal, amelyek fe-
lett nem rendelkezem. Például: temén-
telen i f jú hölgy személyemben lát ta le-
hetőségét annak, hogy a »világot je-
lentő deszkákra léphessen«. Bizonyára 
igen sokan meg is nehezteltek azért, 
hogy erre vonatkozó megbeszélések cél-
jából nem állottam rendelkezésökre. 
Sajnálom, ilyen beszélgetésekre nincs 
idő; a Vígszínházzal kötött megállapo-
dásomban külön kikötöttem, hogy a 
társulat személyi ügyeivel nem kell fog-
lalkoznom. Teljesen céltalan tehát, hogy 
az a csábos hölgy, vagy az a délceg fia-
talember, aki Koboz Imre és Jób Dániel 
igazgatók előtt eddigi kudarcot vallott 
felhőkig csapó terveivel, most nálam is-
mételje meg kísérleteit. Nem tartozik 
jogkörömbe, hogy bármilyen színészte-
hetséget a Vígszínházhoz szerződtessek. 
Igazgatói működésemnek első napja i 
után máris roppantul dicsérem jogkö-
röm ilyen körvonalozását. A Vígszín-
háznak csakis irodalmi ügyeivel foglal-
kozom. ' 

Mondhatom, ez sem tréfa. Szép magas 
tornyot alkotnak már azok a színdara-
bok, amelyek elolvasás, elfogadás és 
azonnali előadás céljából befutottak 
hozzám. Sajnos, ahogy ehhez a torony-
hoz nyúlok és egyik-másik darabba be-
lenézek, sa jnála t ta l kell látnom, hogy az 
egész toronyban igen kevés tégla akad-
hat. Lapozgatok a tengernyi fáradság-
gal megírt, lemásolt, beküldött színda-
rabok példányaiban és megindultan 
gondolok a szerzőkre, akik most otthon 
álmatlanul vár ják a választ, mert ettől 
a választól függ álmaik csodálatos be-
teljesülése: dicsőség, hírnév, siker és 
pénz. El tudom képzelni ezt az izgal-
mat. Saját tapasztalatból nem isme-
rem, mert én soha felszólítás nélkül nem 
adtam át színháznak darabot. De mon-
dom: el tudom képzelni. És úgy látom, 
hogy annak a sok fájdalma« csalódás-
nak, amely a beküldött darabok tüzes 
reménységeivel jár, túlnyomó részét 
meg lehetne takar í tani : ha ezeknek a 
daraboknak írói már eleve tudnák, hogy 
hiába dolgoznak. 

Nem irodalmi törvény gyanánt, ha-
nem gyakorlati tapasztalatként hadd 
mondom el, milyen darabtéma az, 
amelynek lelkes és szenvedélyes eszter-
gályosa hiába rój ja t intájával a soro-
kat. 

Például: politikai darabot ne tessék 
írni. A színház nem politikai fórum. 
Vagy hogy pontosabb legyek; a színház 
akkor a legfontosabb politikai f ' rurn, 
mikor céljának lólába nem látszik ki. 
De a hazafiasság lelkes forróságától ve-

zetett műkedvelő tollak avatatlanságuk-
ban éppen azt nem veszik észre, hogy 
dobbal a színház sem akarhat verebet 
i'ogni. Magyarország felvirágoztatásá-
nak -feladatában a színműirodalom csak-
ugyan nagyon sokat tehet. De nem úgy, 
hogy borzalmas kémdrámában ábrázolni 
igyekszik vérfagyasztó kegyetlensége-
ket. A vezércikk nem színműirodalom. 
Egy darab nem attól kerül színre, hogy 
hazafias, hanem attól, hogy jó darab, 
ha amellett hazafias. S mikor hazafias 
a színdarab? Ha a magyar nemzeti kul-
túra elvében fogant. A »Kék róka« című 
színdarabban nincs szó politikai hatá-
sokról. Szerelmi történet, érdekes, el-
més és mulatságos. Mégis hazafias da-
rab, mert íze a magyar társaséletnek 
vonzó íze. Megmutat ja nekünk sa já t 
magánéletünket, amely másokétól kü-
lönbözik, ezáltal önmagunk tudatára 
ébreszt és ápolja nemzeti lelkünket 
anélkül, hogiy fergetegesen szidalmazna 
más államokat. Sőt menjünk még to-
vább: a »Feketeszárú cseresznye« című 
színdarabot bármely jugoszláv színpad 
előadhatná anélkül, hogy hazája ellen 
vétene. Mert ami ideát igaz és művészi, 
az igaz és művészi odaát is. Hogyne, él-
jenezni és abcugolni bárkinek joga van. 
De a színpadon nincs. A színpadon nem 
elég hazafiasságot kiabálni, a színpad 
nem a kiáltozás hivatalos helye. A szín-
padon érdekes cselekményt izgalmasan 
és feszülten kell elmondani, vonzó és 
szórakoztató módon. S az a színház, 
amely elfelejti, hogy nemzeti küldetése 
a dramaturgia és színjátszás, nem pe-
dig a politika, halálra van ítélve. 

Ezzel a manapság beküldött színdara-
bok zömének megmondtam, miért nem 
kerülhetnek színre. Nem azért ítéltetnek 
némaságra, mert céljuk hazafias, hanem 
merít ezt a célt nem irodalmi eszközök-
kel szolgálják. 

Jön aztán a daraboknak az a kategó-
r iá ja , amely színvonalban jókora fokkal 
feljebb áll: a magyar történelmi mult 
nagy a lakja i ra igvekszik példaadó fényt 
vetni. Ezek szerzői Tinódiról írnak da-
rabot és Aba Sámuelről. Törekvésük 
tiszteletreméltó, a kalapot le kell venni 
előttük, azaz csupán törekvésük előtt. 
Darabjaik elő ft nem. Mert az ilyen da-
rab a mai színpadon csak akkor élhet, 
ha megvan benne az az örök emberi, 
ami a mai nézőt is érdekelheti. Az »Oes-
kay brigadéros« benső problémája ma 
is magyar probléma. Ha szerzője ma 
írná me?, minden színház sietne színre 
hozni. De olyan darabot, amely papír-
ból való történeti anekdotát papírból 
való eszközökkel dramatizál, beletiizdel-
ve egy-két »sírva-vígadó« mokány zene-
számot. minden küldetését ismerő szín-
igazgató óvakodik színrehozni. Szomorú 
•kár n jóhiszemű és lelkes szerző fárad-
ságáért. 

Aztán jönnek a haladottabb darabok: 
a társadalmi problémákkal foglalkozók. 



Har&ányi Zsolt a Vígszínház igazgatói szobájában Jób Dániellel és Hoboz Imrével 

Túlnyomó részük, sajnos, rég kitaposott 
utakon jár . A szerzők fantáziá já t fel-
gyúj t ja , amit olvastak vagy láttak s 
ami annyira hatott rájok, hogy már a 
saját képzeletük szülöttének tar t ják . 
Szinte fel tudom sorolni a gépszerűen 
ismétlődő ilyen témákat, amelyek már 
eleve magukban hordják a színrehozha-
tatlanságot. Nem ajánlom a következő 
témákat: 

í. A gazdag fiatalembert (vagy lányt) 
családja arra kényszeríti, hogy össze-
házasodjék a családi érdekből már eleve 
kijelölt leánnyal (vagy fiatalemberrel), 
mert ő már szíve szerint választott, de 
a harmadik felvonásbán kiderül, hogy 
éppen azt választotta véletlenül, akit 
érdekből kijelöltek neki. 

2. A kém (vagy kémnő) pokoli agya-
fúrtsággal megkörnyékezi azt a nőt 
(vagy férfit), aki a hadititok birtokában 
van, de mialatt éppen a titkot szedi ki 
belőle, halálosan beleszeret. 

3. A fiatalember (vagy leány), aki 
nem kap állást, szemtelen vakmerőség-
giel betolakodik a nagyvállalatba s ott 
véletlenül találkozik a vezérigazgató lá-
nyával (vagy magával a vezérigazgató-
val) és magába szeretteti, összeházasod-
nak és boldogok lesznek. 

4. Az elvált házaspárnak most nősül a 
fia (vagy most megy férjhez a leánya) 
s a gyermek összebékíti a házasfeleket. 

5. Az apa (vagy anya) ugyanabba a 
leányba (vagy fiatalemberbe) szeret 
bele, amelyikbe gyermeke. Ha vissza-
vonul és bölcsen lemond, akkor vígjá-
ték; ha a lelki összeütközést nem tudja 
elviselni, akkor dráma. 

6. Az öregedő primadonna (vagy férfi-
sztár) zsarnoki módon ta r t ja markában 
fiatal szerelmesét. Jelentkezik a f iatal 
tehetség. Az öregiedő nagyság lemondja 
a szerepet elkapatottságból, a fiatal te-
hetség beugrik, óriási sikere van, sze-
rel mileg is győz. 

7. A dúsgazdag férfi (vagy nő) nem 
hisz imádója őszinte szerelmében. Ezért, 
hogy próbára tegye, ál-tönkremenést 
mímel. A szerelem valódinak bizonyul. 
Boldogok lesznek. 

8. A dúsgazdag örökös végrendeleté-
ben van egy kikötés, mely s z e r i n t . . . 
(Tovább nem is folytatom. Ezt a témát 
már nem szabad megírni.) 

9. Fiatalember és i f jú hölgy, akiknek 
semmi közük egymáshoz, valamely tár-
sadalmi, anyagi, vagy politikai okból 
forma szerinti házasságot kötnek, de 
mikor aztán szét kellene menni, kitűnik, 
hogy egymásba szerettek. 

10. A szerelmesek elhatározzák, hogy 
szakítanak. A férf i (vagy nő) ú j jelöltet 
ha j t fel. Mialatt ennek érvényesülését 
szorgalmazza, rájön, hogy féltékeny. Az 
ú j jelöltet kidobják, boldogok marad-
nak. 

Ilyen téma még van száz, csak hely-
szűke miatt nem sorolom fel őket. Az 
ilyesmihez kár hozzányúlni. Színrehoz-
ható darab ebből soha nem lesz. 

Illetve lesz. Ha Istentől hivatott író 
ír ja , akinek már hosszú éveken át meg-
szerzett színpadi gyakorlata és tehetsé-
géből folyó külön szemlélete is megvan 
hozzá. Az ilyen író a régi gondolatból 
merőben ú j darabot tud írni. De csak az 
ilyen író. 

Milyen darabokat keresünk? Nem ki-
fogástalant, nem kipomádézottat, nem 
ropogósán rutinosat. Hanem újat . Ü j 
mondanivalót. Ami göröngyös benne, 
azt majd megbeszéljük a szerzővel és 
megvitatjuk vele, hogyan tegye simává. 
Űj szerzőt keresünk, igazi írót, nem di-
lettánst, hivatott embert, akinek mon-
danivalója van. Biztos a bitünk, hogy 
lesz ilven. Egv nagy és előkelő színház 
színpada, remek társulata, sikere, jöve-
delme. hírneve mind az övé. 

Várjuk ezt az írót. 



Jelenet az új Herczeg-darabból 
Ünnepi estéje van ezen a héten a magyar színpadi irodalomnak: 

Herczeg Ferenc új darabja, »Az utolsó tánc« kerül bemutatásra a Nemzeti 
Színház Kamaraszínházában. Egyelőre nem adunk beszámolót az író-
fejedelem új művéről, csak egyik jelenetét közöljük. A darabot a jövő 
héten fogjuk részletesen méltatni. 

Juci — Boronkay 
(Bejönnek teniszütőkkel a íiályáról) 

Juci: Baranyai! 
Boronkay: Pardon — Boronkay! 
Juci: Persze, bocsásson meg-. Bo-

ronkay . . . Mondja kérem, csak-
ugyan olyan érdekesek az amerikai 
nők? Annyit írnak és beszélnek ró-
luk- •. 

Boronkay: őszintén szólva nem 
sokat tudok erről. 

Juci: Meddig volt odaát? 

Boronkay: Tíz évig. 
Juci: (leülnek). Na hallja, hát mi-

féle ember maga? 
Boronkay: Amerikáiban nem so-

kat érintkeztem nőkkel. Mikor Ore-
gonba kerültem, egyik kollegámat 
éppen kemény kártérítésre ítélték 
megszegett házassági ígéret miatt. 
Egy pár weekend kirándulást tett a 
felperessel és a bíróság ezt néma 
házassági ígéretnek minősítette. Et-
től pánik támadt a nőtlen bi-

ologusok közt, valósá-
gos ^nőiszonyba estünk 
— és végleg megma-
radtunk a baseball mel-
lett. 

Juci: Nőiszonyát át-
hozta Európába is? 

Boronkay: Ah, dé-
fi ogy, hiszen itten egé-
szen mások ia nők, olyan 
közvetl-jnek és melegek, 
hallatlan kedvesek — 
itt igazán öröm férfi-
nak lenni. 

Juci: Es egy cseppet 
sem költséges. Ês mi a 
további terve? 

Boronkay: Eddig- tu-
lajdonképpen mindig 
másoknak dolgoztam, 
egyáltalában nem is él-
tem. Most szeretnék egy 
kicsit magamnak is 
élni. Legalább! azt a 
pár szabad órámat, ami 
marad, szeretném kelle-
mesen eltölteni. 

Juci: Itt találhat tár-
saságot. A klubban is 
vannak csinos és kelle-
mes asszonyok. Lányok 
ugyebár, kevésbé ér-
deklik? 

Boronkay (pillanat 
nyi szünet után): Má-
sodsorban! Másodsor-
ban! 

JUCI: Meddig volt odaát? 
BORONKAY: Tiz évig 
Bajor Gizi és Rajnay 

Gábor 
Nemzeti Kamara Szinház: 

»Utolsó tánc« 
(Foto László) 
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Juei: Az ilyen férfit mindenütt 
szíveyen látják. Mert gavallérok. 
Fiatalemberek dolgában, sajnos, na-
gyon, de nagyon gyengén állunk. 

Boronkay: Nem tudom, nem ön-
bitorlás-e, ha fiatalembernek neve-
zem magamat? Nincs semmiféle tár-
sastehetségem és a nők dolgában 
teljesen laikusnak érzem magamat. 

Juci: Járjon csak társaságba, 
egy-kettőre flörtbájnokká fogják 
trenírozni. 

Boronkay: A nagy társaságot nem 
szeretem, beérem kevésszámú isme-
rőssel is. 

Juci: Például mennyivel? 
Boronkay: Például eggyel! Egy 

csinos, okos, melegszívű asszonnyal. 
Juci: Hát már ebben 

nem lehetek a segítsé-
gére. Ezt magának kell 
megkeresnie. 

Boronkay: Már meg-
találtam! 

Juci: Ugyan! Tud 
róla az illető? 

Boronkay: Még nem 
szóltam neki. 

Juci: Barátom, a be-
szédet azért találták ki, 
hogy megérthessék egy-
mást az emberek. 

Boronkay: Ebben a 
városban eddig csak 
vén professzorokkal ta-
lálkoztam. Maga az első 
úrinő, akinek bemutat-
tak. Ügy találom, min-
den további ismerkedés-
teljesen felesleges vol-
n a . . . Szabad folytatni? 

Juci: Szabad! 
Boronkay: Nem fogja 

rossznéven venni, ha 
megmondom, mennyire 
csodálom magát. 

Juci: Nálunk ezért 
nem jár kártérítés. 

Boronkay: És meg 
fogja engedni, hogy a 
csodálatomnak minden 
módon kifejezést ad-
hassak. 

Juci: A módszerét mégis szeret-
ném előzetesen megismerni, mert 
lehetséges, hogy ebben a tekintetben 
különböző az ízlésünk. (A karóráját 
nézi.) Nekem most öltözködnöm 
kell. Ha tetszik várjon meg itt. 
Megengedem, hogy azután hazakí-
sérjen. Ha jól viseli magát, kap ná-
lam egy csésze teát. Azután meg-
tanácskozzuk, hogy mit tehetünk a 
maga érdekében, hogy honvágya ne 
támadjon a felhőkarcolók után. 
Rendben van? 

Boronkay: Az ég megnyílik előt-
tem és maga azt kérdezi: Rendben 

BORONKAY: Nem fogja rossz 
néven venni, ha megmondom-

mennyire csodálom magát? 
IUCI: Nálunk ezért n e m jár 

kártérítés 
Bajor Gizi és Rajnay 

Gábor 
Nemzeti Kamara Színház: 

»Utolsó tánc« 
(Foto László) 



Kodolányi János új színműve ke-
rült szombaton színre a Nemzeti 
Színházban. Mint regényírói régóta 
ismerem és nagyra tartom, így ért-
hető kíváncsisággal vártam az elő-
adást. Mert más a regényírás és 
más a színház, ahogy sok író már 
vesztére tapasztalta. Ezúttal őszinte 
örömmel mondhatom, hogy a re-
gényíró nem tengett túl a darab-
ban, mindig és mindenütt helyet 
adott a színműírónak. A darab na-
gyon tetszett. Van valami egészen 
különös, élő levegője, melyet az 
olyan ember, mint én, aki sokat volt 
falun és közelről látta az ottani éle-
tet, rögtön megérez. A parasztok 
igazi parasztok, élő, eleven, húsból 
és vérből való emberek, jók, rosszak, 
hűségesek ahhoz, akiről megbizo-

nyosodtak, hogy hozzájuk húz, ke-
gyetlenek és bosszúállók aziránt, 
akiről úgy vélik, hogy elárulta 
őket. Nagyon jó a zöldkeresztes nő-
vérrel, Lukács Margittal való jele-
net, ahol a nővér a gyermektelenség 
mindjobban elharapódzó réme ellen 

— A szégyentelen, már megint úgy 
van! — mondja az egyik asszony 
társára mutatva, szegény, halovány 
munkásasszonyra, akinek férjét ki-
tették a munkából. 

— Maga s zé gyei je magát„ anya lé-
tére, hogy ilyet mond, — feleli a 
nővér és méri tovább a bepólyázott 
csöppségeket, melyeknek nagyobb 
része anyjok akarata ellen jött a 
világra. 

Csak pillanatfölvétel, de mé-

KÁDAR: Pali bácsi ágyba kell feküdnie 
„ Tímár József, Bodnár Jenő és Lukács Margit 

Nemzeti Színház: »Vidéki történet« (Foto Angelo) 
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ERZSI: Ma kiállítom a tej. 
utalványokat . . . 

Lukács Margit és Timár 
József 

Namzell Színház: »Vidéki 
történet« 

lyen belevilágít a nép 
mostani lelkivilágába. A 
történet maga arról 
szól, hogy Kádár kör-
orvos, akinek apja pa-
rasztember volt a falu-
ban, ahol fia most mun-
kálkodik, egész lelkével 
ragaszkodik fajtájához, 
nekik akarja szentelni 
életét, erejét és semmi 
áron sem hajlandó, fe-
lesége óhajának enged-
ve, megpályázni a pesti 
tanári állást. 

Valljuk be, hogy Ká-
dárné, Tóth Erzsi, sze-
repe ritka antipatikus. 
Jó, jó, értem, hogy Is-

KADABNÉ; Ugy.Q elmegyünk 
Innen? 

Könyves Tóth Erzsi és 
Timár József 

Nemzeti Színház: »Vidéki 
történet« (Foto Angelo> 

tenhátamögötti kis fa-
luban élni nem meny-
nyei gyönyörűség Pes-
ten született tanúr leá-
nyának, de utóvégre 
vagy szeret az ember 
valakit vagy sem. Ká-
dárné Önző, üres, mellé-
kesen gonosz is, mert 
nincs az az asszony, aki 
ne tudná, hogy gyer-
mek születése közben 
hasznos és szükséges az 
orvos jelenléte. Ugyanis 
az történik a darabban, 
hogy az orvosfeleség 
annyira megharagszik a 
férjére, mert az nem en-
ged követelésének, hogy 
nem értesíti őt egy fia-
tal nő súlyos állapotá-
ról. A fiatal asszony 
meghal. Feljelentés, 
boncolás. Drámai szem-
besítés az öreg paraszt-
asszony es a doktorné 
között. Az ember azt 
gondolná, hogy ilyen 
esetben minden asszony 
megtörik és rögtön be-
vallja az igazat, külö-



nősen amikor látja, hogy férje bő-
rére megy a dolog. Kádárné azon-
ban csak folyton akar vallani, de 
mégsem teszi, míg végül a zöldke-
resztes nővér magára vállalja, hogy 
a férfi éjszaka nála volt és ő nem 
értesítette őt arról, hogy súlyos be-
teghez hívják. 

A boncolás felmenti az orvost, 
mert megállapítja, hogy az asz-
szony mindenképpen meghalt volna. 
De a férfi nem bírja feleségét fel-
menteni. Amiben teljesen igaza is 
van. A házasság tarthatatlan, az 
asszony sírva, bánatosan, de végül 
mégis csak elhagyja a házat. A 
zöldkeresztes nővér is beadja le-
mondását, mert nem akar a házas-
társak közé állani, de Kádár nem 
ereszti. Ebben is igaza van: egyfor-
mán éreznek, egy a céljuk, egy a 
munkásságuk, idővel ebből majd 

csak kifejlődik a szerelem. Legalább 
is remélem. Nagyon helyteleníte-
ném, ha a függöny legördülte után 
egy-két hónappal mégis csak össze-
kerülne az orvosházaspár. Ha már 
az életben nincsen igazság, legyen 
legalább a színpadon, ugyebár? 

Timár nagyon jó, emberi, termé-
szetes. Tóth Erzsi hálátlan szerepét 
meggyőzően adta. Lukács Maráit 
intelligensen játszott. Gobbi Hilda, 
mint eszelős vén parasztasszony, 
olyan drámai erővel adta szerepét, 
hogy Jászai Mari jutott eszembe és 
Vándory Margit, mint kis szolgáló 
kitűnő volt. Előadás, rendezés kifo-
gástalan. 

* 
A »Conway-család«, amelyet a Bel-

városi Színház mutatott be, Priestly 
angol író műve. Megírásának módja 
egészen különös. Ma, amikor 

ÖREGASSZONY: A doktor megölte a l á n y o m a t . . . 
Timár József, Könyves Tóth Erzsi és Gobbi Hilda 

Nemzeti Színház- »Vidéki történet« íTntn Aneelo) 



meglehetős sikerrel fo-
lyik a merev színpadi 
sémák felrobbantásat 
egyenesen trouvaille-
nek hat, hogy az író 
szándékosan fölcserélte 
a darab második és har-
madik felvonását. így 
a mű misztikuma és fi-
lozófiája külön, félel-
metes hangsúlyt kap a 
túlélénken, mozgalma-
san rajzolt első felvo-
nás után. 

A Conway-család bol-
dogan él, hat gyer-
mek és özvegy, de élet-
kedvtől duzzadó any-
juk. Fiatalok, tehetsé-
gesek, előttük áll az 
élet. A második felvo-
nás húsz évvel később 
játszódik. A remények 

& letörtek, az ambíciók 
nem valósultak meg. 
A boldognak induló há-
zasságok tönkremen-
tek, szegénység, kiáb-
rándultság uralkodik 
az egész vonalon. A 
harmadik felvonásban 
ismét a húsz év előtti 
kép. Alom, vagy jövőbe 
látás? Bulla, az egyik JOAN: Részemről ez a dolog halálosan komoly 
lány a legtehetsége- Szende Mária és Hoykó Ferenc 
sebb, aki híres regény- Belvárosi Színház: »A Conway-család« (Foto Angclo) 
írónő akar lenni, maga 
sem tudja, hogy mi volt az, amit né- keresi a kiutat, a megenyliülést e 
hány pillanatnyi elmélyedés alatt szörnyű látomás után. Vájjon meg-
végigélt., de kétségbeesetten zokog és találja-e? 

GERALD Te olyan okos és biztos itéletü lány vagy! 
MAGDE: Én nem akarok okos lenni, Veled szemben, Gerald 

Senyey Vera és Sármássy Miklós , >• 
B e ^ ^ j j ^ ^ S z i n h á T - « â P n n f»»- i ~ J 



BEEVERS; A mellényzsebemből oda tudnám 
adni a 3000 fontot, de nem adok egy pennyt 
sem. 

Kiszelj) Ilona, Nagy György 
Belvárosi Szinház; »A Conway-család« 

(Foto Angelo) 

Különös darab, érdekes és gondol-
kodásra ad alkalmat. Az időről 
beszélnek, mely halad és mégis egy-
helyben marad, melynek részei va-
gyunk és melynek mindig csak 
egyes szeleteit látjuk, pedig nem az 
a fontos, hogy most, ebben a pilla-
natban mi történik, hanem hogy 
amikor az élet véget ért, milyen 
volt a mérleg. Bullát ilyen csinos-
nak még nem is láttam. Hogy jól 
játszik, azt már régen tudom. De 
tegnap este egészen különösen nagy-
szerű volt. Ki kell emelni Senyei 
Vera játékát. Ahogy bejött a má-
sodik felvonásban tudtuk, hogy vén-
lány marad. Olyan keményreaszott, 
eltökélten társtalan tanítónő volt, 
hogy borsózott belé a hátam. Na-
gyon tehetséges! Tahy Anna gon-
doljon arra, hogy mellékszerepben 
máskép kell viselkedni, mint fősze-
repben. Ne haragudjon reám ezért 
a tanácsért, biztosra veszem, hogy 
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A Conway-család 1919-ben 



még igen gyakran fogom tiszta szív- \ 
bői dicsérni is. Ne feledkezzünk 
meg a legszebb Conway-kisasz-
szonyról, Kiszely Ilonáról sem. 
Amilyen kellemes színpadi jelenség, 
olyan tehetséges is. Szende Mária 
szerepe túlságosan passzív, igazi ér-
tékét inkább mint boldog, i f j ú meny-
asszony mutatta. Brilliáns figurája 
a darabnak a könnyelmű és elcsú-
szott Robin szerepében a szimpatikus 
Hoykó és természetesen kitűnő, mint 
mindig, Orsolya Erzsi, aki a Con-
way-lányok kissé könnyelmű, öre-
gedni nem akaró mamáját alakítja. 

Nagy György elsőrendű volt. Sze-
repe szerint olyan undok, liogy ka-
lapot emelek előtte. Egészben véve 
élvezetes estét töltöttem a Belvárosi 
Színházban. GERALD: 3000 font kell a házak átalakitásá-

Sármássy Miklós, Orsolya Erzsébet 
Belvárosi Szinház: »A Conway-család« 

(Foto Angelo) 

A Uonway-család 
1938-ban 

»J . ?«'<? E\e™ér> kiszely Ilona, Bulla Elma. Orsolya Erzsébet, Hoyko Ferenc 
Belváros, Szmház: »A C o n w v o l M . J 



Bászel Günther: Balatonfüred 

FESTŐK A BALATONON 
í r t a : PETROVICS ELEK 

Balaton! Nem hiszem, hogy lenne víz, 
hegy, vagy akármiféle természeti ala-
ísulat a föld színén, amelynek nevét 
olyaa szeretettel mondaná ki a magyar 
ajak, és olyan szívesen hallaná a ma-
gyar fül. mint a Balaton nevét. Édes 
zene hangzik belőle, kedves képek és em-
lékek rajzanak hallatára. Hunyjuk be 
szemünket és mondjuk ki ezt a szót: 
Balaton. Opálos, enyhe színek halk zson-
gása indul meg, ezüstszürke .nyárfák és 
füzek susogását halljuk, a levegő meg-
telik íinom remegéssel. Ég és föld, víz és 
part olyan lágy és szelíd képben folyik 
össze, hogy szeretnénk soká így ma-
radni és nézni, befelé IáJtó szemmel soká 
nézná ezt a szép és mindenekfelett ma-
gyar látomást. A gyönyörű természeti ké-
pet átszövik és még szebbé teszik a 
muDtnak kedves emlékei: Kisfaludy Sán-
dor és Szegedy Eóza szerelmére gondo-
lunk, a füredi sétányon Vörösmarty 
a lakját pi l lant juk meg, Blaha Lujza 
nyaralója, a badacsonyi szüretek, a fü-
redi Anna-bálok képe jelenik meg kép-
zeletünkben . . . 

Ezt a magyar héjában párat lan vilá-
got a festők sokáig nem vették észre. A 
mult század első felében, mikor nálunk 
tájképeket kezdtek festegetni, még üres-
nek és unalmasnak tartották az ilyenféle 
témát. A klasszicista i rány művelői a 
szabályosan szép és édes »eszményi« tája-
kat szerették, az utánuk következő ro-
mantikusok a »vadregényes«, hegyes.tá-
jat, a bérceket és a várromokat, amint 
a kölítő Kisfaludy Sándort sem maga a 
Balaton érdekelte, hanem környékének 
várai, amelyekhez megható és regényes 
történeteket lehetett fűzni. Csak az 50-eis 

és 60-as években kezdték észrevenni a 
Balatonit, de még mindig azt szerették, 
ha vihar száguld felette és a vize hábo-
rog, szóval ha romantikus képet lehet 
festeni róla. Szelid szépségét, hétköznapi 
báját csak a 70-es években fedezte fel 
Mészöly Géza, s tulajdonképpeni vele kez-
dődik a Balaton meghódítása a művé-
sze!) számára. Ettől kezdve a balatoni 
képeken szinte végig tekinthetjük azt az 
útat, amelyet a modern tájképfestés 
máig befűtött . 

Hogy milyen hosszú volt ez az út, an-
nak megvilágítására elég, ha azt mond-
juk, hogy az út kezdetén Mészöly Géza, 
a végén pedig — Egry József áll őrt. A 
közbeeső állomásokat olyan művészek 
nevei jelzik, mint Mednyánsziky. Szi-
nyei Merse Pál, Rippl-Kónai, Vaszary 
János és aki legszenvedélyesebben va-
dászta és legpazarabban írta le a Ba-
laton vizének és egének csodálatos tüne-
ményeit: Csók István. Érdekes lenne be-
járni eztö az utat, de ez most nincs mó-
dunkban. Csak egy személyes emléke-
met jegyzem fel közbevetőleg, abból az 
időből, mikor Szinyei a háború alatt Fo-
nyódon nyaral t és a Balatont festegette. 
Taniuja voltam, hogy a sárosi mozdulait-
lan hegyekhez, völgyekhez, parkokhoz 
szokott mestert mennyire kihozta "sodrá-
ból a Balaton örökös változásával, «ze-
szélyességével. Néha úgy beszélt róla, 
mint valami személyes ellenségéről. 
••Egész délelőtt festettem — beszélte — 
aztán elmentem ebédelni. Mire ebéd 
után, folytatni akar tam «, festést, ö 
egészen más volt már és mindent élői-
ről kellőit kezdenem«. Annyira figyelte 
a hullámzó Balatont, annyira igyekezett 



megragadni az egyre vál-
tozandót, bogy végre — 
öniaga mondta — álmá-
ban Í3 hullámzó vizet lá-
tott. Ilyen meghatóan 
lelkiismeretes volt ez a 
nagy művész. De nem is 
festette meg senki olyan 
híven a Balaton 'Zöldes-
sárga hullámait, mint ő. 

A háború óta különösen 
felvirradt a Balaton kul-
tusza. Modern festőinket 
jobban izgatják a víz, a 
levegő és az ég tünemé-
nyei, mint valaha. Vajon 
az-e az oka ennek, hogy 
sokan telepednek le nyá-
ron a Balaton es a Duna 
mellé, vagy pedig megfor-
dítva, azért vonulnak-e n 
festők a vizeikhez, hogy 
módjukban legyen tanul-
mányozni a flény és a le-
vegő problémáit, bajos 
lenne megmondani. Bizo-
nyos csak az. hogy talán 
sehol Európában nem mü-
velik olyan szenvedélye-
sen ezeket a jelenségeket, 
mint nálunk. 

Az idén is serény munka 
folyt a Balaton mellett. 
Egyaránt vettek részt 
benne idősebbek ts ifjab-
bak, s ami a buzgalmat 
illeti, nenii volt különbség 
kuztuk. Az ölregebbek dí-
szes gárdájából Csók Ist-
ván hiányzott az idén, — 
néhány éve már, hogy az 
Alföld elszerette öt a Ba-
latontól. De most is hű 
maradt lio-zzá Iványi-
Grünwald Béla, s ez azt 
jelenti, hogy megint a 
szép képek nagy sorával 
fog meglepni. Az ecsetnek 
ez a kitűnő lírikusa majd-
nem húsz év óta Balaton 
lellén tölti minden nyarát 
és ahány nyár, annyi gaz-
dag termés. Nem tudjuk, 
mit csodáljunk jobban, 
lankadatlan buzgóságát-e, 
yagy lelkének i f júságát 
és keziének könnyűségét, 
amellyel évről-évre job-
ban megingatja azt a hie; 
delmet, hogy a magyar 
művészek korán hervad-
nak, akárcsak a keleti 
nők. Évről-évre könnyebb 
és levegősebb képeket fest, 
egyre frissebb és közvetle-
nebb lesz a kézírása. 
Első balatoni éveinek sú-
lyos, barnatónusú, földes-
ízű képei helyett most 
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Egry József: Hullámverés 

FreytaR Zoltán: Szigliget 
környéke 



finom, világos színekből, 
villogó fényekből, áttet-
sző, könnyű árnyékokból 
sző üde és kedves színpoé-
mákat, s soha egy percre 
sem feledi Szinyeinek azt 
az utasítását, hogy a fes-
tőnek is, mint a billiárd-
játékosnak féllábbal a 
földön kell állania, hogy 
»gilt« legyen a lökés, 
szeme viszont mind bel-
jebb hatol azokba a ré-
giókba, ahol illanó fények 
űznek tündérjátékokat. 
Enyhe, ezüstös harmóniák 
és égi csaták tűzijátékai 
felváltva kerülnek ki 
ecsetjéből. Idei termésé-
nek azonban a balatoni 
ősz fátyolos szépsége 
fogja megadni külön szí-
nét, mert kar jának sérü-
lése miatt csak a nyár 
vége felé tudott teljes erő-
vel hozzálátni a munká-
hoz. 

Mikor Egry József mű-
termében jár tunk, úgy 
éreztük, hogy a Balaton 
neki nemcsak témája, ha-
nem egyszersmind mú-
zsája is. Húgának is ne-
vezhetné, mint Szent Fe-
renc nevezte a vizet, 
olyan meghitt érzés köti 
hozzá. S' mint az arckép-
festők családijuk tagjairól 
festik legjobb képeiket, 
Egry művészete is akkor 
tetőzik, mikor a Balatont 
festi, otthonát és menedé-
két. Különös, légies, szinte 
anyagtalan képek a? 
övéi. Viliága káprázat és 
pára inkább, mint anyagi 
valóság. Víz, emberek, 
házak délibábos könnyű-
stéggel imbolyognak a 

mindent betöltő atmoszfé-
rában, amelynek élete 
szinte egyetlen lényeges 
tárgya az ábrázolásnak. 
Átszellemült és mindent 
átszellemítő líra ez, taga-
dása a föídi göröngynek, 
himnusza a fénynek é9 
annak a »légi semmi«-nek, 
amely Egrynek mindent 
jelent. Minden ízében ere-
deti, merőben személyes 
művészet, továibbadiása 
hiábavaló, utánzása vesze-
delmes lenne. Sugalló ha-
tása éppen onnan van, 
hogy egy őszintén küzdő 
és puri tán művéswslelket 

Iványi Grünwald Béla: 
Balatonlelle 



érzünk mögötte. S egy fa-
natikus akaratot, követke-
zetességet és Önmagához 
való hűséget, amely ter-
mészetesen nem gá t j a , a 
tökéletesedésnek. Hogy 
mennyire nem az, arra bi-
zonyság idei termése is, 
amely művészetének fő-
képpen színbeli gazdago-
dását mutat ja . 

Hollósné Mattioni Esz-
ter az idén először telepe-
dett le a badacsonyi hegy 
lábánál és mindjárt egy 
sor szép képpel tért onnan 

Pólya Iván; Kilátás 
Badacsonyra 

v 

vissza. Az ő munkáinak 
is külön, egyéni jellemük 
van. Nem olyan közvetlen 
természetábrázolások, mint 
Iványi-Griinwald Béla ké-
pei, de nem is olyan el-
vontak, mint Egry láto-
mányai. Megérezni ra j tuk, 
hogy festőjüket eredendő 
hajlama a dekoratív látás-
mód) felé tereli, hiszen 
igazi területe ennek az 
eredeti és nagytehetségű 
művésznőnek a mozaikba, 
falra kívánkozó alakos 
komptozíció. A tájképet is 
dekoratív szellemben ren-
dezi és hangolja, de azért 
gondja Van rá, hogy a 
természet szépsége és gaz-
dagsága ne menjen ve-
szendőbe. Balatoni képei 
ízléses dekorációk, de egy-
úttal tükrei a badacsonyi 
t á j tündéri szépséglének, 
meseszerű hangulatának. 
Nekünk nagyon tetszettek. 

A tehetséges festőknek 
egész sora dolgozott még 
a lefolyt nyáron a Bala-
ton mellett, így Bá-
novszky Miklós, Bászel 
Günther, Bor Pál, Fáy 
Lóránt, Freytag Zoltán, 
Gaál Ferenc, Klie Zoltán, 
Novotny Emil, Pólya Iván 
és még mások is, részben 
a kultuszminisztérium tá-
mogatásával, amelynek az 
a dicséretes gondolata tá-
madt, hogy fiatal festők-
nek balatoni tartózko-
dásra ad nyári segélyt, 
ízelítőül közöljük néhá-
nyuk munkáinak fényké-
pét, hogy fogalmat adja-
nak arról az örvendetesen 
fokozódó művészi életről, 
amely a Balaton par t ján 
flolyik. Novotny Emil: Balatoni tanulmány 

Klie Zoltán: Tihanyi templom 
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mozi l<2D<pl(ß 
Két világhírű film, az »Első ta-

rasz« és az »Asszonyok a börtönben« 
került az elmúlt héten bemutatóra. 
Mindkettő kitűnő a maga nemében 
és valószínűleg csak én vagyok 
szerénytelen, hogy bizonyos enyhe 
csalódással hagytam el a mozit. A 
kis Deanna Durbin kedves, üde, zse-
niális, gyönyörűen énekel. Deanna. 
partnerei Melvyn Douglas és 
Jackie Cooper, meg a film többi 
szereplője is kifogástalanok. Csak 
éppen talán a mese egy árnyatat-
tal kevésbé ötletes a Deanna. szá-
mára írt eddigi színdaraboknál. 
Tizenötéves kislány első szerelmé-
ről van szó. A kislány édesapja ha-
talmas szerkesztő. Deanna ideálja 
híres újságíró, riporter, haditudó-
sító, aki pár heti pihenésre elláto-
gat főnökének vidéki kastélyába. A 
vendéget abba a vendégházba szál-

lásolják, amely eddig Deanna és 
játszótársainak volt tanyája. A 
gyerekek összebeszélnek, hogy any-
nyira ráijesztenek a vendégre,hogy 
az majd hanyatt-homlok menekül. 
Macskazene, villanyáramzavar, kí-
sértetjárás, semmit sem használ-
nak. A riporter túljár az eszükön, 
megszégyeníti őket, de viszont meg-
ígéri, hogy nem árulkodik a kis 
lány szüleinél és másnap távozik. 
Mindössze annyit kér Deannától, 
hogy adasson fel egy sürgönyt, 
amely az újságírót egy kollégája 
halálos ágyához hívja. Deanna 
szíve közben lángra lobbant és a 
sürgönyt ugyan feladja, de azzal a 
szöveggel, hogy: »barátja sokkal 
jobban van, maradjon csak nyugod-
tan vidéken«.. Így indul el a mese 
és pár, többé-kevésbé mulatságos 
fordulat után állandóan nő Deanna 



rajongása. Apa, anya, 
kiskorú udvarló hiába 
igyekeznek lebeszélni, 
maga• az áldozat hiába 
próbálja kiábrándítani. 
Végül az újságíró egyik 
kolléganője jelenik meg 
a háznál, akit a férfi, 
mint feleségét mutat 
be és így téríti észhez 
a kislányt. Kritikám 
annyi, hogy háború-
előtti időben valószí-
nűbb lenne a történet. 
Manapság a tizenöt esz-
tendős kislányok — ki-
vált Amerikában — nem 
rajonganak nem írnak 
naplót, nem ábrándul-
nának ki, mert szerel-
mük tárgya történetesen 
házasember. A felnőt-
tekért való rajongás, a 
huszonöt esztendő előtti 
bakfisok tulajdonsága 
volt. A mai kislányok 
komolyabbak, céltuda-
tosabbak és nem nagyon 
bámulnak bennünket, 
felnőtteket. Joggal. De 
ennek a kérdésnek fej-
tegetése igen messzire vezetne. 

* 

Az »Asszonyok a börtönben«, intel-
ligens francia film. Csupa jó szí-
nész, élükön az új sztár, Vivienne 
Romance és a film írója, Francis 
Carco. Ha nem láttuk volna a 
>Rácsnélküli börtön«, meg a »Bána-
tos utca« című filmeket, valószínű-
leg nagyon el lennénk ragadtatva, 
így kevésbé vagyunk rajongók. 
Mindezeket az alakokat, az ártatla-
nul gyanúsított és bebörtönzött 
lányt, a lelketlen csábítót, a cinikus 
öregasszonyt, pár héten'belül har 
madszor látjuk. Hiába érdekes és 
ötletes a mese, ha tudjuk előre, mi 
fog következni, ha szerepek és 
mondanivaló pontosan ugyanazok. 
Csábítás, zsarolás, gyilkosság, bör-
tön. A sorrend talán változik, de a 
téma ugyanaz. Olyan ritka tehetsé-
ges és nagyszerű a francia, film-
gyártás, nem szabadna lejáratni. 

csupa jó színész, élükön az új sztár; Vivienne Romance 

Ezt a filmet nem most, hanem pár 
hónap múlva kellett volna színre-
hozni, amikor az előbbi kettő em-
léke már kicsit elmosódott. Azok, 
akik nem látták a két testvérfilmet, 
zavartalanabbul élvezhetik a külön-
ben érdekes darabot és előadást. 

* 
Az »Aranyborjú« és »Jégpokol« 

olyan történetek, melyekben fősze 
repet nem megírás és színészek, ha-
nem az elemek játszanak. Aki izgul 
elemi katasztrófa láttára (és ezt 
sokan teszik), az jó estét fog tölteni. 
Az Aranyborjú tanulsága, hogy 
gyümölcstermelés különb foglalko-
zás, mint az aranyásás. A Jégpokol 
tanulsága, hogy az először szereplő 
fóka, nagyobb sikert aratott közön-
ségünknél, mint az utóbbi hetekben 
többször szerepelt sex-appeal-király-
nő, Dorothy Lamour. 
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Xénia királykisasszony nagy szerelmi párbeszéde 
a Leonidas című darabban 

Pierre Brasseur és Perczel 

M Zita jubilál Párizsban 
A »Barbara« című darabban tűnt fel 

Párizsban Perczel Zita, a Nemzeti Szín-
ház volt fiatal művésznője, aki már 
első fellépésével népszerűvé tette a ne-
vét a francia fővárosban. Hat héttel 
ezelőtt ú j szerepben mutatkozott be a 
magyar művésznő: Louis Verneuil, a 
divatos vígjátékíró rábízta ú.1 művé-
nek vezető női szerepét. A »Leonidas« 
című újdonságot a Theatre da Paris 
mutatta be óriási sikerrel. Telt házak 
mellett, sorozatos előadásban jutott el 
a darab most az ötvenes jubileumhoz. 

A Leonidas politikai szatira, hősnője 
egy képzeletbeli balkáni állam fiatal 
királynője, aki rangrej tve tartózkodik 
Párizsban és ott beleszeret egy polgári 
fiatalemberbe. A fiúnak fogalma sincs 
arról, hogy királynő tünteti ki őt von-
zalmával. Sok mulatságos és fordula-
tos jelenet után happy-enddel végző-
dik a párizsi kaland. 

Perczel Zitának egyik legnépszerűbb 
fiatal f rancia színész, Pierre Brasseur 
a partnere. Az if j i i magyar primadonna 
sikerére jellemző, hogy a plakátok és a 
színlapok az ő nevét hirdetik elsőnek 
és csak utána következik a divatos 
amorozo neve. 

A Leonidas a párizsi előadások után 
a nagyobb francia városokban foly-
ta t ja diadalútját , majd a gyarmatokra 
is ellátogat, természetesen Perczel Zi-
tával az együttes élén. 

Minisztertanács a királynő (Perczel Zita) elnöklésével 



Xénia királynő először fogadja hivatalosan Rogert, párizsi szerelmét 
Pierre Brasseur, Perezel Zita, Lonvipny (Foto Lipniczky) 



M e w * M a k t u d f a . . . 

INTIM PISTA, hogy mi történt a 
H er czeg-főpróbán? 

— A világhírű író különös érdek-
lődéssel várt új darabjának házifő-

próbáját tarkította ez a kedves és 
vidám epizód: A darabban boj-
szerepet játszik a kis Dévényi, aki 
már korát meghazudtoló mennyi-
ségben aratott sikereket. Az egyik 
jelenete ellen valami kifogása tá-
madt az illusztris írónak. Nem res-
telte a fáradságot és felment a 
színpadra, ahol nemcsak megma-
gyarázta, de el is játszotta a pa-
rányi színésznek, hogy a szerző mi-
képpen képzeli el a figurát. Dévényi 
szépen megköszönte a kegyelmes 
szerzőnek az utasítását és ettől 
kezdve már tökéletesen játszotta a 
szerepét. 

— A jövő héten várjuk részletes 
beszámolóját a premier intimitásai-

ról. 
— Feltétlenül. Egyéb-

ként az anyaintézetben, 
a Nemzeti Színházban 
is történt egy humo-
ros apróság. Kodolányi 
János »Vidéki törté-
net«-ének gyermekszí-
rtészével. A picinyke 
szereplőnek az volt a 
kötelessége, hogy a 
második felvonásban 
sírásra fakadjon. A 
próbákon nagyszerűen 
ment ez a játék, a pre-
mier izgalmában azon-
ban a gyerek meggon-
dolta magát és nem 
sírt. Hiába biztatták a 
színfalak mögül, ő bi-
zony sokkal jobban 
érezte magát, mintsem 
elsírja magát. A szü-
netben aztán kapott egy 
kis erkölcsi prédiká-
ciót, mire a második 
előadáson már az ő 
könnyei sem hiányoz-
tak az általános siker-
hez. 

— Hazaérkeztek már 
Kassáról a vendégszí-
nészek? 

Gaál Franciska la behódolt az 
új frizuradivatnak. Ez az első 
civil-képe, amely fölfelé bodro-
zon, divatos hajviselettel ábrá-

zolja 



— Valamennyien itthon vannak 
már. Muráti Lili, aki Erdélyi Mici-
vel utazott, Kassán az első pillanat-
ban »kedves ismerőssel«, Turay Idá-
val találkozott és ettől kezdve hár-
masban nézték a bevonulást. Sokan 
felismerték őket és lelkesen meg-
éljenezték a magyar színésznőket, 
akik ebben a szezonban vendégsze-
repelni is fognak a kassai színház-
ban. A legnagyobb bo-
nyodalmat az elszállá-
solás kérdése okozta. 
Sokan az író és mű-
vészvilág tagjai közül 
Radványban töltötték 
az éjszakát, így Zilahy 
Lajos is, aki kis fiával, 
Mihállyal utazott Kas-
sára. Hajnalban, ami-
kor felkeltek, a kisfiú 
kijelentette, hogy ő 
nem akar hidegvízben 
mosakodni. Amikor az 
édesapja ezért felelős-
ségre vonta, erélyes 
hangon így szólott: 
»Megmondom őszintén, 
anyám megtiltotta, 
hogy nála nélkül mosa-
kodjak.« Zilahy magá-
ban mosolygott, de 
megjátszotta a szigorú 
apát: »Vedd tudomásul, ;, ^ 
azonnal telefonálok 
édesanyádnak és meg-
kérdezem, igaz-e amit 
te most mondtál?« Mire 
Mihály bűnbánó han-
gon azt válaszolta: 
»Kár az interurbán te-
lefonköltségért, ha nem 
hiszed, hát inkább meg-
mosakszom.« 

— Hol aludtak a többi 
művészek1? 

— Muráti Lili és Er-
délyi Mici az autójuk-

ban töltötték az éjszakát. Turay 
Ida, Békeffi István és Mártonffy 
Emil filmrendező az erdőigazgató-
ság palotájában kaptak szükségla-
kást, Honthy Hanna Lillafüreden 
aludt, illetve virrasztott, mert olyan 
izgatott volt, hogy már hajnalhasa-
dás előtt elindult. A felrándult szí-
nésznők ezen a nagy napon százával 
osztogatták az autogrammokat, av-

T. Mátray Erzsi, 
a Nemzeti Színház művésznője 
a Városi Színháznak a fel-
vidéki színészek javára rende-
zett díszelőadásán lépett föl. 
Két magyar költő versét tol-
mácsolta rendkívüli erővel és 

mély átérzéssel 
(Foto Angelo) 



nak a közönségnek, amely ezután 
nemcsak a moziban fogja látni a 
budapesti kedvenceket, hanem a 
színpadon is. 

— Van-e valami újság a kőszín-
házakban? 

— A Vígszínház lekötötte Csathó 
Kálmán legújabb vígjátékát és 
még a téli szezonban bemutatja. 
Ebben a darabban kapja első szere-
pét Karády Kata in, a színház új 

Peéry Piri, a nyíltszíni taps-rekorder 
ötvenedik előadásának küszöbén áll a Royal Szinház megnyitó-
darabja, a »Mindig a nők kezdik« cimü vígjáték. A színházi 
statisztikusok a jubileumi készülődés közben arra az ötletre 
jutottak, hogy pontos könyvelést fognak vezetni a huszonötö-
dik és ötvenedik előadások közt elhangzott nyíltszíni tapsok-
ról. A statisztika adatai szerint Peéry Piri vezet. Ez pedig an-
nál említésre méltóbb, mert az a szerep, amelyet most játszik, 
tulajdonképpen csak kirándulásnak számít a dráma havas csú-
csairól a humor napfényesebb és lankásabb vidékeire. Peéry 
Piri, a drámai szinészinő őserejü humort visz egy ambiciózus 
titkárnő alakjába és az alakítás csak azt igazolja, hogy az 
igazi művészet nem ismer határokat. A színész nem zsanért, 
hanem embert ábrázol, a megfigyelötehetség segítségével. 
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felfedezettje. A Magyar Színház 
megvásárolt egy érdekes francia da-
rabot, Armont »Mailre de ValeU 
című újdonságát, amelynek a fősze-
repét Párizsban Victor Boucher ját-
szotta. Nemsokára ki is osztják a 
szerepeit. 

— Üj magyar darab? 
— A legdivatosabb pesti dizőz há-

rom,felvonásos színművet fejezett 
be és nyújtott át az egyik színház 

igazgatóságának. Meg-
lepően jónak találták a 
darabot, sőt azzal gya-
núsították a szerzőnőt, 
hogy valamelyik szak-
ember segített a mun-
kában. Kiderült azon-
ban, hogy őnagysága 
teljesen önállóan írta a 
színpadi művet, amely-
nek egyetlen hibája, 
hogy — kulcsdarab. A 
benne szereplő szemé 
lyek valamennyien is 
mert tagjai a pesti tár 
saságnak és éppen ezért 
feltűnést fog kelteni a 
darab előadása. 

— Nem árulná el, 
hogy kikről szól? 

— Szó sincs róla, 
egyelőre ez hivatalos 
titok. 

— Mi újság a Hun-
niában? 

— Mindkét műterem-
ben folyik a munka. 
Bingert János Buka-
restbe utazott, hogy az 
új magyar-román két-
verziós filmek elkészí-
téséről tárgyaljon. 

— Es a Filmirodában? 
— Befejezték a »Pusz-

tai királykisasszony« 
című film felvételeit. A 
történetnek <van egy 
kedves jelenete: ami-
kor a debreceni szabad-
egyetem diákjai nevé-
ben az egyik diákkis-
asszony plakettet nyújt 
át az egyetem tanárjá-
nak. A diáklányt játszó 
Simon Györgyi meg-
kérte Csepreghy Béla 
rendezőt, hogy helyette-
sítse a rektort, miután 
a közelfelvételben a ta-
nár figuráját úgy sem 
lehet látni. Felvétel köz-
ben szerepe szerint át is 
nyújtotta a plakettet. 
Amikor a rendező közel-



Amerikai és angol mintára a Színházi Élet honosította meg Magyarországon a 
»bestseller« intézményét. A bestseller azt Jelenti, hogy a könyvkereskedők havonta egyszer 
nyilatkoznak a könyvpiac leginkább vásárolt könyveiről és így ezeknek a nyilatkozatoknak 
alapján számszerű módon meg lehat állapítani, mi volt az illető hónap legnagyobb 
könyvsikere? 

A bestsellert most át fogjuk hangszerelni zenei tórre. Ezentúl a budapesti jazz- és 
cigányzenekarok is nyilatkoznak majd e hasábokon havonként egyszer arról, hogy melyik új 
sláger és melyik új magyar nóta aratta a legnagyobb sikert a közönség körében? így pon-
tos statisztikai kimutatásunk lesz az esztendő legnagyobb sikereiről, ami nagyon me>r fogja 
könnyíteni „ kottavásárló közönség dolgát is De hlogy a hasznost össz«kössük a kellemes-
sel, egyben pályázatot hirdetünk a közönség számára: 

új, megfelelő, jó magyar hangzású szavakat keresünk a »bestseller« 
és a »sláger« kifejezésekre. A két legsikeresebb megoldást 

50—50 pengővel jutalmazzuk. 
A pályázat lejárati határideje december 10. Eredményhirdetés a Színházi Élet karácsonyi 

albumában. 

ről megnézte az emléktárgyai, a 
icgnaqyobb örömmel és csodálko-

1 zássai tapasztalta, hogy az neki 
szól, a szereplők készítették és vala-
mennyien belevésték a nevüket. 

— Novemberi költözködés? 
—• A múltkor felsoroltakon kívül 

új lakásba költözött Senyéi Vera 
•i is, aki szintén a Várnak lett lakója. 
V. A Lovas-úton bérelt új hajlékot, de 

a lakásavató vacsorát majd csak a 
5 Belvárosi Színház darabjának jubi-

láris estéjén óhajtja megrendezni. 
— Mit hallott Bársony Rózsiról? 
— Milánóból érkezett jelentések 

szerint neki és a zenés darabnak 
óriási sikere van a Theatro Nuovo-
ban és a sorozatos előadások után 
sem jön haza a primadonna, hanem 
előbb a nagyabb olasz városokat la-
togatja az együttessel, majd pedig 
Párizsba utazik vendégszerepelni. 

— Apropó Párizs. Molnár Ferenc 
még ott tartózkodik? 

— Már csomagol, hogy San He-
móba utazzon. Az olasz Riviérán 
fogja megírni legújabb színdarab-
ját. 

— Hírek a tengerentúlról? 
— Király Ernő Hollywoodba köl-

tözött, szóval együtt van a leányá-
val, Henry Costerné Király Kató-
val. A filmfővárosban tánciskolát 
nyitott, a békebeli magyar operett 
híres bonvivanja. 

— Min nevettek a héten legjob-
ban a Fészekben? 

— A kedves és vidám színész, va-
lamint a túlbuzgó apa esetén, A túl-
buzgó apa leánya színésznő, még-
pedig nagyon tehetséges. A vidám 
színész, hogy kedvében járjon a csa-
ládnak, a napokban különös árado-
zással dicsérte az ifjú színésznő te-
hetségét és felháborodásának adott 
kifejezést afelett, hogy a színház 
milyen kevés gázsi el'enében robo-
toltatja. A felúszitott apa azonnal 

Stefániái Imre és Lászlóffy Margit házasságot 
kötöttek 

(Foto Angelo) 

felkereste az igazgatót és a színész 
kritikájára hivatkozva jelentős gá-
zsiemelést kért, A direktor végig-
hallgatta az ömlengést, majd rezig-
náltán állapította meg, hogy az ő 
színháza nem tud többet fizetni és 
ennek alapján a soronkövetkező da- f 
rabból már ki is hagyta az ifjú szí-
nésznőt. Az ambiciózus színészapa 
most már csak arra kérte a kitűnő 
vidám színészt, hogy azután ilyen 
felelőtlenül többé ne magasztalja a 
leányát. Kezeiket csókolom! 
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Magyar ( p e t t i e r Milanóban 
Milano, 1938 november ... 

Tomboló sikerű bemutató volt teg-
nap az itteni Theatro Nuovo-b&n. Ezt 
a színházat most építették a legna-
gyobb fényűzéssel és nehéz milliók be-
fektetésével, elképzelhető tehát, hogy 
amikor az igazgatóság megnyitó dara-
bot keresett, alaposan körülnézett a 
saját hazájában és egész Európában. 

A A választás a magyar Szilágyi LászJó 
k »Zizi« című operettjére «sett és ha már 

L magyar darabról volt szó, a vezető-
c é g magyar főszereplőkről is gondos-

k o d n i akart . I t t aztán már könnyű 
Lvolt rábukkanni két fémjelzett 
^niévre: Bársony Rózsira és Dénes 

k Oszkárra, akikhez harmadiknak 
kaz itt már több éve népszerű 

Kondor Annit szerződtették. 
Sem az igazgatóság, 

>sem a közönség 
nem csalódott 

várako-

Kondor, 
Fineschi és Bársony 

zásában. A magyar trió 
rendkívüli sikerre vitte a darabot. 
Az olasz közönség, amely általában kö-
zönyös a könnyű zenei műfa j iránt, fel-
vonásról-felvonásra erősebben ünnepelte 
a színészeket, elsősorban persze Bár-
sony Rózsit Boszorkányos lénye, cso-
dálatos tánctechnikája és üde játéka 
minden pillanatban tapsra ragadta a 
közönséget. Az előadáson megjelent a 
milanói társaság színe-java, persze ott 
volt a nagyszámú magyar kolónia is, 
élén báró Abele Egon főkonzullal és 
családjával. A lapok, és köztük elsősor-
ban a Corriere della Sera, igen nagy 
elismeréssel számolnak be a magyar 
sikerről. 

A főszereplők a függöny előtt: Kondor Anni, 
Armando Fineschd, Bársony Rózsi. Maria 

Donáti, Dénes Oszkár 
(AFA-íotók) 



Operaház: »Rózsalovag« (Vajda M. Pál fotó) 
Dobay Livid és Gere Lola 



Suli és Pártos Gusztáv 
shás: »Martak«, « táncosa*« 

(Angelo fotók) 
I 

^ i r 

. < 7̂Í 
Nem m o n d o m ^ » , 
meg, hány évvel ezT 

előtt, a Fővárosi Operett 
színház sürgősen darabot 
keresett Petráss Sári szá-
mára. Valaki a »Katja die 
Tänzerin« című operettet 

g ajánlotta, amely azidőaze-
I rint nagy sikerrel ment a 
I bet-si Theater an der Wien-
I ben. Sürgősen vonatra 
raktak bennünket, már 
mint Petrásst, Biller Irént, 
Halmay Tibort és engem, 
hogy a helyszínen nézzük 
meg a darabot. Ügy jutot-
tam a megtiszteltetéshez. 



a táncosnő«. Sok kedves és ma mái' meg-
ható emlékem fűződik ehhez a darab-
hoz, mindenekfölött persze az, hogy — 
amit sohase hittem volna, — a pesti kö-
ZÍúiség approbálta bonviváni szerepkö-
römet. Másrészt ez volt az a darab, 
amelyben Biller és Halmay először sze.-
' epeitek együtt. • A siker igazán ország-

a szóló volt, nem hiszem, hogy akadt 
'jobbkedvű együttes és lelkesebb közön-
ség a miénknél. Hát én most ezt a jó-
kedvet szeretném, újra kivirágoztatni, 
amikor előadásra tűzöm a Marinkái. A 
címszerepben külön szenzációt hozok a 
pesti közönségnek. Ania Suli-1, a ma-
gyar származású amerikai rádiósztárt, 
aki pár hónapos itthontartózkodása 
alatt megtanult magyarul; de a többi 
szerep is jó kezekbe kerül: Lantos Ica, 
Vészi Rózsi, Bálkai Márton. Lalabár 
Kálmán, Pártos Gusztáv a főszereplők. 
Kertész Dezsőről nem is beszélek, mert 
ha nagyon feldicsérem, képes sztár-
gázsit követelni — tőlem. 

l'észi. Rózsi és Latabá 
Kálmán 

Royal Színház: »Marinka 
a táncosnő« 

hogy mint if jú amorozót 
az Operettszínház kiköl-. 
csönzött a testvér Vígszín-
háztól bouvivánnak. Meg-
tekintettük a bécsi elő-
adást és Petráss rögtön 
kijelentette, hogy ezt a da-
rabot sohasem fogja ját-
szani. De ezt a szót, hogy 
soha«, egyáltalán nem 

kell komolyan venni a 
szirup ad világában. í gy 
történt, hogy mire hazaár-
tiyik, a primadonna enge-
dett merev álláspontjából. 
Nem is bánta meg, mert 
száz előadás Jett belőle 
Harsányt Zsolt mesteri 
fordításában. Csak a címé-
vel volt baj. Először Ván-
dwmadár-naik keresztel-
tük, aztán Alomhercegnő-
nek, míg aztán a főpróbán 
megkapta a végleges ne-
vét s lett belőle »Marinka. 

Lantos Ica és Rátkai Márton 
Royal Színház; »Marinka 

a táncosnő« (Angelo fotók) 



Bartók-hangversenyek Belgiumban 
Brüsszel, 1938 november 

A brüsszeli Maison d'Art nem 
mindennapi csemegével kedveske-
dett közönségének: elhozta a mo-
dern zene szinte egyedülálló tüne-
ményét, Bartók Bélát, aki itt és 
Antverpenben szerzői estéken mu-
tatta be oeuvrejének legjellegzete-
sebb műveit. A belga főváros előke-
lőségei rendkívüli érdeklődléssel vár-
ták a magyar mestert. Aki csak szá-
mít a zenei és társadalmi életben, 
mind ott volt. Közéleti előkelőségeik, 
muzsikusok és a hangversenytermek 
megszokott típusai, akik az egész 
világon egyformák. De ezúttal 
mégis szokatlanul nagy számban vo-
nult föl a zenei élet fiatalsága, az 
a nemzedék, amely a maga külön 
prófétájának, az eljövendő idők ige-
hirdetőjének tekinti a magyar Bar-
tók Bélát. 

A Maison d'Art^ban megtartott 
hangversenyt Dille abbé ötnegyed-
órás, gramofonlemezekkel tarkított 
előadása előzte meg Bartók Béláról. 
Dille abbé jelentőségben Beethoven-i 
méretűnek jellemezte Bartók mun-
kásságát és figyelmeztette a közön-
séget, hogy az a forrás, amely a 
magyar mester művészetét táplálja, 
nem tévesztendő össze a külföldön 
is jól ismert magyar cigánymuzsi-
kával. Maga a hangverseny, amely-
nek még egy magyar résztvevője 

volt és pedig az itt rendkívül nép-
szerű Gertler Endre hegedűművész, 
egy szonátából, a »Mikrokozmosz« 
című ritmikus táncgyűjteményből, 
egy szonatinából és végül a »Rap-
szódia« című műből állt. Különösen 
az erdélyi motívumok és magyar 
népdalok után zúgott a »bis«, a 
Rapszódia után pedig megszámlál-
hatatlanul hívták a mestert. Az ün-
neplésből persze kijutott Gertler 
Endrének is, aki teljes művészettel 
és fejlett zenei ízléssel tolmácsolta 
hegedűn Bartók szerzeményeit. A 
lapok másnap hasábos kritikákat 
szenteltek a Bartók-hangverseny-
nek, legemlítésreméltóbb közöttük 
Pa-ul Tind-nek, az európaszerte is-
mert zeneesztétának elragadtatott 
tanulmánya. Kétségtelen, hogy az 
»új zene«, amelyet Bartók képvisel, 
teljes mértékben meghódította a ko-
moly és műértő belga közönséget. 

Ugyanilyen mély és maradandó 
volt Bartók sikere Antverpenben is. 
Ezen a hangversenyen, sajnos, nem 
voltam jelen, de olvastam a lapo-
kat és beszéltem emberekkel, akik 
mindkét hangversenyt meghallgat-
ták. Irigyelnek bennünket Bartók 
Béla miatt és azt mondják, milyen 
arazdag lehet az a népzene, amely 
ilyen páratlan tehetséget tudott 
megihletni. 

KOVÁCS MARGIT 

Bartók Béla ós Gertler Endre Antverpenben 
(Poly fotó) 
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Kukorica Jancsi 
(Palló Imre) számon-
tóri Iluskát a gonos» 

mostohától (Peéry 
Piri) . . . 

A. burkus királylány 
(Simor Erzsébet) 

fegyvert fog, hogy 
amazonjai élén meg-
támadja a törököket... 

hábom j e l e n e t 
a l á n o s v i t é z « 

FILMBŐL 

Iluska (Oayka Mar-
git) és János vitéz 
(Palló Imre) vissza 

térnek Tündérország 
ból és megesküsznek 
Esküvő után a hu 
szárok sorfala közöt 
hagyják el a templo-

mot 
( K i n n f i l m fotók) 



FUTBALLMÉRKŐZÉ 

A kapus menyasszonya: Azért szereltem ezt azi eííencsapatot, mert a csatár-
sorától nyugodtan lehet beszélgetni . . , 

(London Opinion) 

A TERMÉSZET SZÉPSÉGEI AZ ADÓÍV 

Ez a hét az adóvallomá-
sok hete volt. A kívánosi 
hatóság az, indiszkrét 
kérdések pergőtüzét zúdí-
totta az adóalanyokra. 
Mály Gerő is nehezen 
birkózott meg a feladat-
tal. Többek között a kö-
vetkező kérdés ötlött a 
szemébe: 

»Van-e bányája és hol 
fekszik?« 

Gercsi tűnődött egy da-
rabig, végül is így fe-
lelt: 

»Bányám nincs és ágy-
- Imádom az őszt! A tavasz és a nyár elta 

karja a legszebb kilátást. 



— s- f j 

ÉLET A H A L Á L 
U T Á N 

BIZTATÓ K I L Á T Á S O K 

»Az orvos dilemmája« 
című Shaw-darab egyik 
legutolsó előadásán az 
első felvonás szünetében 
Ráday elkeseredetten fel-
sóhajt: 

— Bár már meghalnék! 
— Mi az, Imre? — kér-

dezte megdöbbenve Köpe-
czi-Boócz — miért akarsz 
te meghalni? 

— Mert akkor elmehet-
nék vacsorázni. 

A szerep szerint ugyan-
is Báday, mint Dubedat, 
a második felvonás végén 
meghal, míg a többiek 
végigjátsszék a harmadik 
felvonást is. 

— A kisasszony édesapja i t t küldi a nagy-
ságos úr botját és kalapját . 

(London Opinion) 

T Ö K É L E T E S U D V A R I A S S Á G 

— Ernest, köszönj oda! Azt hiszem, Mrs. Smith... 
'London Opinion) 



ÁRUHÁZBAN 

REGEN 

MOST 

— Ne tessék hara-
gudni, pont fölöttünk 
van a játékosztály . . . 

(Ri í^e t Rae) Görlök 1898-ban 

R p ? I ban kézimunkázik, 

\ B r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ p j kai, »tüzoltékészü. 

Tibi:—Anyu kérem, szabacl vizet bele-
önteni? 

Anyu: Nem szabad, drágám. Mondot-

Tibi: Anyu, miért nem fizeted a rész-
leteket? 

Anyu: Tudtam, hogy meg fogod kér-
dezni! Azért, mert nem volt pénzem. 

Tibi: Miért nem kérsz aputól. 
Anyu: Mert apu elsején ideadta a 

rádiórészietet is, de nem bírtam beosz-
tani. Téged ez mit érdekel? 

tarn már neked, hogy ez nem szoba-
játék. Majd nyáron lemegyünk a Ba-
latonra és akkor játszhatsz tűzoltósdit, 
amíg jólesik. 

Tibi: Anyu kérem, csak egy pohár 
vizet öntsek b e l é . . . 

Anyu: Mondtam, hogy nem lehet, 
Apádnak vannak ilyen ötl?tei! Tűzoltó-
fecskendőt venni, amikor úgy is min-
dent tönkreteszel a lakásban. A mult 
héten is elrontottad az ezerpengős 
r á d i ó t . . . 

Tibi (szomorúan és szárazon játszik 
tovább a fecskendővel). 

Szobalány (belép és jelenti): A rádió-
gyártól vannak itt. 

Anyu: Mondta, hogy itthon vagyok? 
Szobalány: Azt mondtam, hogy meg 

fogom nézni. 
Anyu: Hát nézze meg és jelentse, 

hogy nem vagyok itthon. 
Szobalány: Kérem. (Elindult és visz-

szafordul.) Nagyságos asszony kérem, 
a mult hónapban sem fizettük a rész-
letet. 

Anyu: Ugyan, ne meséljen ilyeneket. 
Szobalány: Nem én mesélem. A pénz-

beszedő. (El.) 

Tibi: Félek, hoj-y visszaviszik a rádiót. 
Anyu: Ugyan te csacsi, miért vinnék 

vissza. 
Tibi: Apu azt mondta neked, amikor 

a bundáért sem fizetted a részletet, 
hogy megérdemelnéd, hogy elvigyék a 
bundát. 

Anyu: Az vicc volt. 
Tibi: A nagymamától is mindig el-

viszik a rádiót, de mindig hoznak újat . 
Anyu: Hát azt honnan tudod? 
Tibi: Nagymama nem ad pénzt rádió-

ra, mindig kér a gyártól bemutatásra, 
ott tar t ja egy hétig, akkor elviszik és 
egy másik gyár küld úja t . 

Anyu: Nagymama sem tudja, hogy 
mit csináljon a nagy spórolástól. 

Tibi (elgondolkozva): Anyu kérem, a 
másvilágon milyen valuta van? 

Anyu: Szörnyű butákat tudsz kér-
dezni. Miért? 

Tibi: Mert apu egyszer azt mondta, 
hogy »úgylátszik, . a nagymama magá-
val akar ja vinni a pénzét a másvilágra«. 
Adnak ar ra kiviteli engedélyt? 

Anyu (bosszúsan): Gyerek előtt ilyent 
beszélni! Apádnak is furcsa mentali-
tása van. 

M 
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A NAPTÁR 
Egry Pistától, a Víg-

színház i f jú művészé-
től megkérdi Bihary: 

— Hányadika van, 
Pista t 

A fiatal színész elő-
veszi a pénztárcáját, 
belenéz és így szól: 

— Körülbelül husza-
dika. 

— De miért kellett 
ehhez megnézned a 
p énztárcádat ? 

— Mert ez az én nap-
táram. Elsejétől tizedi-
kéig a bal rekeszben 
van a papírpénz, a 
jobb rekeszben az 
ezüst. Tizedikétől hu-
szadikáig a bal re-
keszben van az ezüst, 
a jobb rekeszben nin-
csen semmi. Huszadi-
kától harmincadikáig 
a bal rekeszben nin-
csen semmi és a jobb 
rekeszben vannak a 
zálogicédulák. 

m i : Mi "az a menta'litus? 
Anyu: Én sem tudom pontosan, csak 

hallom apádtól emlegetni. (A telefon 
cseng.) Halló . . . Igen, én vagyok . . . 
Szervusz Olgicám . . . 

Tibi (sejti, hogy hosszú beszélgetés 
lesz és a tűzoltókészülékkel kisomfordál 
a szobából.) 

Anyu: Dehogy drágám, itt a gyerek-
kel vesződöm és csinálom a lila pulló-
vert. Korcsolyázni fogok az idén. A 
gyerek miatt teszem azt is, úgy hoz-
zám szokott' a kölyök, amióta a f ra j la jn 
be t eg . . . A dehogy, olyan jó gyerek, 
soha semmi baj sincs vele . . . (Negyed-
óráig dicséri Tibit.) 

Szobalány (beront): Nagyságos asz-
szony kérem . . . nagyságos asszony . . . 

Anyu (a telefonba): Egy pillanat (A 
lányhoz.) Mi az? Ég a ház? 

Szobalány: Dehogy ég! De Tibike 
mégis oltja. Csuromvíz .az egész úri-
szoba, most a rádiót fecskendezi. 

Anyu (a telefonba): Bocsáss meg drá-
gám, később visszahívlak. (Leteszi a 
kagylót, kiált.) Tibor! Tibor! 

Tibi (ijedten belép. Nem jó jel, ha 
Tibornak szólítják): Tessék anyukám. 

Anyu: Mit csináltál az úriszobában. 
Hallom mindent csszenedvesí tettél! 
Nem megmondtam, hogy nem szabad itt-
hon vizet tölteni a gépezetbe?! 

Tibi: De anyukám, összesen egy pohár 
vizet itattam a fecskendővel. 

Anyu (bemegy az úriszobába helyszíni 
szemlére. Minden vízben úszik): Egy 

— Őrmester úr, kérem, ez volt az egyetlen 
biztos h e l y . . . 

(London Opinion) 

pohár vizet? Hiszen úgy néz ki itt min-
den, mintha özönvíz lett volna . . . 

Tibi (zavarban): Nem én v o l t a m . . . 
Anyu: Még hazudsz is! Ezért kemé-

nyen megfoglak büntetni. 
Apu (elősompolyog a szomszéd szobá-

ból): Ugyan drágám, nem érdemes 
azért a p.ár csepp vízért olyan nagy 
dolgot c s iná ln i . . . 

Anyu: Hiszen még a plafon is ned-
ves. (Tibihez.) Még letagadod? Hát 
akkor ki játszott a készülékkel? 

Apu (bűnbánóan): Én. Ki akartuk 
próbálni a készüléket, de nem mertük. 
Aztán sorsot húztunk Tibivel és én 
vesztettem . . . (stelia) 

CSALÁDI BOTRÁNY AZ UTCÁN 



FALUKUTATAS 
Az e heti Falukutató-pályázat győz-

tese Szabó Gézáné lett ezzel a törté-
nettel: 

A KÉTFÉLE SZÁMJEGY 
Analfabéta aranyosszéki szolgálónk, 

amikor hozzánk került, nem ismerte 
még az órát sem. Tanítgattam hol a 
karórámon, hol a konyhaórán. De ez 
komplikált műveletnek bizonyult, mert 
a konyhaóra számjegyeit római, a kar-
kötőóráét pedig arabs számokkal ké-
szítette az órás. Egyszer meg is kér-
dezte Kati: 

— Miért nem egyforma a számozás a 
két órán? 

— Azért, — mondom — mert a kony-
haórán római, a másikon pedig arabs 
számok vannak. 

Mire a Kati: 
— Akkor tessék engem csak a konyha-

órán tanítani, azt könnyebben megjegy-
zem, mivelhogy én is római katolikus 
vagyok. 

A beküldött anyagból még ezeket ta-
láltuk közlésre méltóknak; 

A SZOKÁS HATALMA 
Mezőrendőri kihágási ügyben beidézi 

a községháza Marci bácsit, az öreg bé-
rest. A kihallgatás során Marci bácsi 
harsány hangon kezd beszélni, mire a 
kisbíró figyelmezteti: 

— Csendesebben, öreg! 
Erre az öreg még hangosabban ki-

jelenti: 
— Én bion máskép nem tudok, mer én 

mindég csak ökrökkel beszélek! 
Beküldte: Skultéthy Imre, Nyírszőllös. 

A BORPRÓBA 
kereskedő. Szív egy próbakortyot, nagy 
szakértelemmel körülöblíti vele a száját 

A kisgazdához beállít egy paksi bor-

JOGOS REKLAMÁCIÓ 

levest! 

3S 

Halló, pincéri En rendeltem azt a 

(Judge) 

és kiköpi. Nézi a gazda hatéves fia u 
műveletet és megkérdi az apját: 

— Édesapám, mért köpte ki a bácsi a 
bort? 

— Nem a bort, fiacskám, a vizet! — 
felelt rá viccesen a borkereskedő. 

Mire a gyerek: 
— Pedig csak két lujttal töltöttünk a 

négy hektóhoz, úgy-e, édesapám? 
A vásárból persze nem lett semmi. 

BekUldte: Laszk Hédy. Gyönk 
A LEGTERMÉSZETESEBB MAGYARÁZAT 

A turista kíváncsian fordul János 
bácsihoz: 

— Mondja, bátyám, miért szól a ha-
rang a fjaiubanf 

János bácsi megfontoltan feleli: 
— Mer rángat ják a kötelit! 

Beküldte: Harsányi Péler. Budapest. 
A VÁLOGATÓS GYEREK 

Egy falunkbéli atyafi meglátogatja a 
városban tanuló gimnazista fiát. Persze, 
ha már ott van, megkérdi a gyerek 
osztályfőnökét, hogy halad-e a fiú? 

— Elég szépen halad, — feleli a ta-
nár — csak a görögöt nem kedveli. 

— Ejnye, — mondja az öreg — oda-
haza meg a sárgát nem ette. 

Beküldte: Groszmann Boriska, Mád. 
JÓ KIFOGÁS 

A legénysorban lévő Pista a falusi 
utcán hazafelé siet. Jókora üveg van a 
hóna alatt. Találkozik a jegyző vénkis-
asszony nénjével, aki erősen küzd az 
alkoholizmus ellen. 

— Mit viszel abban az üvegben, Pista? 
— kérdi a vénkisasszony. 

— Pálinkát az édesapámnak, meg 
nekem ! 

— Ejnye, ejnye, Pista, az apádat már 
úgyse lehet megmenteni, de legalább a 
te részedet öntsd ki a porba. 

— Nem lehet, kisasszony. 
— Már miért ne lehetne! 
— Mert az én részem az 

üveg al ján van. 
Beküldte: 

Révai Zoltán, Budapest 

FOGAT FOGÉRI 
Székely legény megy az 

utcán, vállravetett vas-
villával. Egyszercsak egy 
kutya minden bejelentés 
nélkül nekiesik a horgas 
ekének. Ám az atyafi se 
rest, beleszúr a vasvillá-
val a kutyába. 

Törvény eló kerül a do-
log. A bíró faggat ja a le-
gényt: 

— Miért nem a villa 
nyelével ütötte a kutyát! 
Miért a villa hegyes vé-
gével! 

— Azért, — feleli a le-
gény — mert a kutya se a 
másik végével harapott 
belém. 

Beküldte: Benkö Ilona. 



Ezen 
pengős 
ki a fotl 
lyázók 
nek Győr 
pest, VII., 
pályaműve 

AZ ÜJ SZOBOR 

m mm , n j 
A tűzoltóparancsnok felesége: Ha sok csomagom 

van, akkor mindig tüzet jelzek és az uram értem 
küldi a tűzoltókocsi t . . . 

(London Opinion) 

IGAZI ASSZONY 

íme, a legújabb szobor, 
Ahogy a fotográfus festi, 
Balról a dicső Anonymus, 
Jobbról Anoniemand, a 

pesti. 

Ugyancsak tíz pengőt 
nyert Szász Dezső (Buda-
pest, VIII., Bérkocsis u. 
18). Pályadíjnyertes képe: 

A KUTYAFOGAT 

Miért rúzsozod magad olyan lázasan? 
Egy nagyon fontos telefonhívást várok. 

OPTIMISTÁK 

Hektor azért van a vilá-
gon 

Hogy a gyerekhad derül-
jön, 

De Isten ments, hogy most 
egy macska 

A szeme elé kerüljön. 

— Ügylátszik, közel lehetünk egy nagyvároshoz. 
Pont az állatkert mellett zuhantunk le. 

(Rie et Ra>c) 



lg diónk, 
ismerte 

Könyveimben is nevettetn hol a 
tom olvasóimat és ezúttal is tPe e 

lattatás a célom. Minthogy azorl]'er.t 
ezt nagyon nehéz dolognak tartom, 
segítségül hívtam az 
egész családomat: Piri 
húgomat és János bá-
tyámat, akik a mulat-
tatás régi mesterei. A 
három Vaszary össze-
fogásánál az oroszlán 
rész Pirié, akinek 
anyós szerepben kell 
a közönséget megka-
cagtatni. A második 
fontos szerep János 
öcsémnek jut, akinek a 
szerzőt is meg kell 
rendszabályozni és mint 
rendezőnek az együt-
tesben kell a lelkei 
összetartani. Az én sze-
rény szerepem ebben a 
Vaszary trióban csu 
pán az volt, hogy meg-
írtam egy bohózatot, 
amelyhez Losonci De 
zsö volt oly szíves a leg-
pompásabb muzsikát 
kom ponálni Szécsén igen A három 

és kiköpi. Nézi a gazda hatéve W'A 
műveletet és megkérdi az apját:— 

— Édesapám, mért köpte ki a 
bort? 

— Nem a bort, fiacskám, a • 
felelt rá viccesen a borkereske 

Mire a gyerek: 
— Pedig csak két lajttal t 

négy hektóhoz, úgy-e, éde* kis munka 
Avarból persze f ^ z t s é g b e n >Bu. 

ous« címet ,"?pra. Hogy a cím 
fedi e a darabot, azt nem tudom, 

azt azonban határozot-
tan állítom, hogy en-
gem már a próbákon 
megnevettetett Vaszary 
Piri igazi anyós humo-
ra, Kiss Manyi Chap-
lint jóval meghaladó 
groteszksége, kedvessé-
ge, Bilicsi a darab 
egyik legfontosabb sze-
repében, Hajmásy Mik-
lós nobilis eleganciája 
és humora, valamint 
Szabó Dezső, mint az 
új idők igazán legked-
vesebb komikusának 
humora és a többiek is 
mind egytől egyig. 

Az Andrássy Színház 
Upor Tiborral remek 
környezetet adott »Bu-
bus«-nak. Hiszem és re-
mélem, hogy ez az ál-
dozatkészség nem vész 

Vaszary kárba. 

Jt/i l'tt ü . IS, 1 -ffl/RTFRT'rin L' ÍWJ 

Fen/es Alice — Gruí i-.a-./.lo 
•Foto Kiss Egont 

Bókay János »Ragaszkodom n 
szerelemhez« cimü vígjátékát 
nagy sikerrel mutatták be a 
kolozsvári Magvar Színházban 

Krémer Manci, Gróf László, Fényes Alice, 
Mészáros Bela 



A Vígszínházban Dodies Smith: »Fészek« című darabját próbálják: Vágóné, Sittkey Irén, Szepes 
Iván, Ajtay, Kormos Márta, Mészöly, Pécsi Blanka, Tolnay Klári, Ráday, Titkos Ilona, 

Ligeti Juliska, Vízvári Mariska 
(Fotó Pálházy) 

„MINDEN KÜLÖN ÉRTESÍTÉS HELYETT" 
Kiszely Ilona, a Belvárosi Színház 

művésznője a »Conway család« premier-
jén bejelentette kollégáinak, hogy férj-
hezment. A fér j : Saőd Béla, az Üj Nem-
zedtk és a Nemzeti Újság munkatársa. 

Kiszely a következőkben mesélte el,, 
házassága történetét: 

— Másfél évvel ezelőtt Osehov: » H á l 
rom nővér« című darabjában vizsgál-
tam az Akadémián. A vizsgát vacsora 
követte egy vendéglőben. Ott ismerked-
tem meg a férjemmel. Tavasszal elha-
tároztuk, hogy összeházasodunk. Az es-
küvőt október 31-ére tűztük ki, a legna 
gyobb titokban. Mi sem természetesebb 
hogy erre a napra tűzték ki a »Conway 
család« első próbáját is. amiben életem 
első nagy szerepét játszom. Be kellett 
vallani Hermán direktor úrnak a dol-
got, aki elengedett az első próbáról. így 
történt, hogy egyszerre két főszerepet 
kaptam »Gladyst« — a »Conway család-
ban« és Saád Bélánét — az életben. 

Kiszely Ilona és S rád Béla 
. ^ B P P ^ ( A n g e l o fotó) 



Ma/us, augusztus, október... 
I r t a : STELLA ADORJÁN 

A Vígszínház elnöki szobáját néhány 
nappal ezelőtt átrendezték Harsányi 
Zsolit számára. Ben Blumenthal "volt 
szobájában kapott hajlékot az ú j igaz-
gató, aki már meg is kezdte működéséit. 
Garmadával hevernek előtte kéziratok, 
asztalán az aláírásra váró posta, mű-
sortervezet, a falon a tagok címjegyzéke 
és egyetlen fotografia, a legbecsesebb: 
az író édesanyját ábrázolja. 

Nem színházi ügyben kerestük fel a 
Vígszínház ú j igazgatóját, hanem abból 
az alkalomból, hogy új, hatalmas regé-
nye jeletlik meg. Három kötetes munka 
hagyja el a sajtóit, az írónak egyik leg-
nagyobb műve. A modern életrajzok 
világhírű szerzője kérésünkre előszűr a 
közelmúltban sikert aratott könyveiről 
beszél. 

— Nyolc regényes életrajzom jelent 
meg az utóbbi évekbem — mondja. Ezek 
között a Liszt keltett legnagyobb hatást, 
rövid idő alat t nyolc nyelven került 
nyomtatásra. Németül »Ungarische Rap-
sodie« címmel jelent meg. Ugyancsak 
nagy példányszámban olvasta a német 
közönség a Galileiről szóló regényemet 
is, amelynek mémet címe: »Sie bewegt 
sich doch!« 

A telefon gyakran szól a beszélgetés 
a1 att. Ilyenkor Harsányi így válaszol: 
»De igen, még nem olvastam.« Vagy: 
»Kedves a darab. de sajnos, nem a mi 
színházunknak való.« Bátorító felhívá-
sára az írók, különö-en a f iatalabb nem-
zedék bizalommal keresi fel Harsáfliyi 
Zsoltot és elárasztja színdarabokkal. 

— Én örülnék a legjobban — mondja —, 
ha sikerülne minél több fiatal magyar 
írót felfedeznem a színpad számára. 

Máris visszatérünk a könyvhöz, még 
pedig az ú j regényhez. 

— Ezúttal nem történelmi életrajzot, 
hanem nagy társadalmi regényt ír tam. 
Címe: Magdoln a. Egy hölgy életéről szól, 

Gyoroki Pál festménye Harsányi ZsoltTól. a 
»Magdolna« Írójáról 

egy ma ötven esztendős nőnek a regé-
nyét teregeti ki bakfiskorától mostanig. 
A regény a század elején kezdődik és 
napjainkban ér véget, tehát körülbelül 
az utolsó negyven esztendő mozgalmas 
világát öleli fel. Terjedelme három kö-
tet, közel ezer oldal. 

— Három részre osztottam a terjedel-
mes anyagot és így a könyv is három 
alcímet visel. Az első kötetnek a címe 
»Május«. Ez a nőnek if júkori szerelmét 
tárgyal ja , azt a nagy vonzalmat, amit 
egy nála jóval idősebb, már kissé őszülő 
úriember iránt érez. A messzi békében 
játszódik a cselekmény. 

— A második kötet alcíme: »Augusz-
tus.« Ez az érett asszony nagy szerelme, 
az a túláradó érzés, amikor a nő meg-
talál ta méltó pár já t . Az igazi lobogó 
nagy szerelmet igyekeztem i t t érzékel-
tetni. A nő ebben az időben körülbelül 
harminc esztendős. 

— És végiül »Október« a címe a harma-
dik résznek, amely megmutat ja az öre-
gedő asszony szerelmét egy férf i iránt, 
aki sokkal fiatalabb, miint ő. 

Asztalán már ott díszeleg a német 
példány. Címe: »Mit den Augen einer 
Frau.« Az író szeretettel simogatja. 

— Még ki sem bocsátották a német ki-
adást, mert kikötöttem, hogy az ne 
jelenjen meg előbb, mint a magyar 
könyv és máris 12.000 példányt adtak el 
belőle könyvkereskedőknek. Ezt az elő-
legezett bizalmat annak köszönhetem, 
hogy előző könyveim kitűnően fogytak 
a német birodalomban. 

Hogyan ír ta a nagy mtivet? Mikor 
í r t a ! Ezekre a kérdésekre várunk fele-
letet. 

— Nyáron a kész tervezettel elmen-
tem Várnába és elhatároztam, hogy 
addig maradok ott, amig a Magdolnát 
be nem fejezem. Óriási munka vár t rám. 
Reméltem, nem találóik lenn jó baráto-
kat és kedves ismerősöket, akik elvon-
janak a munkától. Aggódva néztem vé-
gig a kurlistát, mert az volt a szándé-
kom, hogy ha nagyon kedves barátokra 
akadok, szedem a sátorfámat és tovább 
megyek. Szerencsére azonban nem talál-
tain senkit, aki veszélyeztette volna a 
munka tempóját. így aztán nagy len-
dülettel fogtam hozzá és néha reggel 
hét óráig is dolgoztam. Két hónap alatt 
elkészült a közel ezer oldalas regény. Az 
egészét kézzel írtam és csak később 
gépeitettem le. 

Harsányi Zsolt minden müvét kézzel 
irja és az édesanyja minden kéziratot 
megőriz. Az újságcikkeket éppen úgy 
elteszi Harsányiné, mint ahogy őrzi 
a Noszty kéziratát vagy a regények ere-
detijét. Könyvtárra való papiroshalom 
hirdeti az illusztris író termékenységét. 

— Mi a legközelebbi Programm? A 
Magdolna után újra társadalmi regény 
következik, vagy visszatér a történelmi 
műfajhoz? 

Az író rámutat a három díszes köteire 
iés mosolyogva mondja: 

— Talán ez után engedélyezhetek ma-
gamnak egy kis pihenőt. Nem sokat, 
mondjuk három-négy napot 





A m a p s p ö t t e l t fllmle 
Abban a világsikerű képsorozatban, amely a 
kétévelfftti berlini ollmplászt filmszalagra 

rögzítette, Leni Hiefenstahl külön ie]ezeiot 
szentel a magyar sportemberek győzel-

meinek. Az olimplász film első része már 
bebizonyította, hogy ez a páratlan ri-

pofrtfilm jobban érdekli a közönséget 
minden drámánál vagy vígjátéknál 

s így könnyen bejósolható a máso-
dik rész nagy pesti sikere. Csík 

Ferenc, Kabos Endre, Elek Ilona, 
Gerevich Aladár, Haranghy, Lő-

rincz, Kárpáthy, az úszók és 
a vívók világra szóló győ-
zelmei elevenednek meg az 

Olimpiai iilm második fe-
jezetében, amelyet büsz-

kén nevezhetünk a ma-
gyar sportsikerek film-

jénél: 



VARJÚ MÁIil: Kár, nagy kál. hogy én erről a 
szerelemről eddig semmit sem tudtam 

Raj no y Gábor, TE gr y Mária <s Vaszory 
Piroska a > Varjú a toronyórán«' egyik 

jelenetében 

Bűnügy vagy szerelem? 
JJrfa : Ő L ^naOu, 

A toronyóra hatalmas hangja szól bele 
a néma csendbe. Háromszor kondult 
meg acélszíve, a hangja messze zúgott, 
azután új ra csend. 

Föléboruló lomboktól é3 magas gaztól 
eltakart régi sírkő. 

Egy kéz félrehaj t ja az ágakat. 
— Tudod, hogy ki fekszik itt? — kérdi 

fojtottan nevetve egy mély hang. 
A kérdezett fiatalember meglepetten 

néz a kacagó idősebb férfira, aki óva-
tosan körülnéz és súgva folytat ja : 

— Ne szólj szám! Nem f á j f e j e m ! . . . 
Senk i i ! . . . H a . . . h a . . . h a . , , 

— Fekete Mimi kint járt Párizsban, oszt 
összetalálkozott vele! — mondlta a fiatal-
ember és a hatást várva, diadalmasan 
nézett a vele szemben ülő két megrö-
könyödött nőre. 

— Lehetetlen ! . . . Hisz 
ott voltam a temetésén — 
vágott közbe izgatolítan 
az idősebb nő. 

A másik fiatal nő egy 
pillanatra meghökkenve 
bámult a férfira. Azután 
izgatottan átkiáltott a 
másik szobába: 

— Te, gyere csak! 
Az ajtón egy másik, vi-

dám, boldog leány perdült 
be a szobáiba. Kezében 
kalap, kesztyű. Sietve öil-
tözött, alig várta, hogy 
elmehessen. 

— Mit akarsz? — kér-
dezte türelmetlenül. 

— Te . . . a Lajos anyja 
él Párizsban! 

A mosolygó leány elsápadt, rémülten 
nézett végig az asztalnál ülőkön, az-
után lerogyott az asztal mellett álló 
székre. 

— É l ? ! . . . De hiszen ez lehetetlen! — 
ismételte révetegen maga elé meredve. * 

— Gazember! Te árultad el! — ki-
áltotta dühösen a férfi szolgájára. 

— Én? Dehogy! — hüledezett a meg-
rémült szolga. — De hát mit? 

— Azt, hogy Lajosnak él az anyja . Te 
tudtad egyedül! 

A szolga ravaszul a gazdájára pil-
lantott. 

— Tudta azt más is! 
— K i ? 
— Hát például maga a . . . »megboldo-

gult«! * 
Hát lehet az más, mint néhány izgal-

mas jelenet egy vértől csö-
pögő. bonyolult detektiv-
regényből? 

Igenis lehet! Ezek az apró 
epizódok az édes, bájos 
.levendulaillatú szentimen-
tális »Varjú a toronyórán« 
című filmben vannak. De 
hát hiába, ha az ember 
évekig csak bűnügyi-régé-
nyékét ír: meg kell bocsá-
tani, ha mint filmrendező 
mégi ilyen romantikus tör-
ténetből is elsősorban a 
rei^elmes motívumokat 
idézi. 

Detektívregényfró a film-
müieremben: 

Rodriguez André Endre, 
Simor Erzsébetet rendezi a 

Csathó- filmben 



Vajda Lászlónak, az ismert filmren-
dezőnek egy »titkos filmíró« átadta 
storyját, hogy nézze meg, vájjon lehet-e 
abból valamit csinálni. A rendező né-
hány nap múlva így nyilatkozott; 

— Sajnos, ez csak színes filmre lenne 
alkalmas ... 

— Miért éppen színesre? — csodálko-
zott az író úr. 

— Mert a mese fehér, de a viccek na-
gyon zöldek... 

Híre járt, hogy az egyik igen kis 
tőkével rendelkező cég legközelebb egy 
futballfilmet akar produkálni. 

— És van rá fedezet? — kérdezte va-
laki. 

— Hogyne! Egy jobbfedezet és egy 
balfedezet... 

Az egyik segédszínész, aki a magyar 
filmeken csak nyúlfarknyi szerepeket 
szokott alakítani, a műterem udvarán 
így panaszkodott Kiss Ferencnek: 

— Nahát művész úr, én múltkor olyan 
rosszul éreztem magam, hogy azt hit-
tem, már csak, három napom van ... 

— Képzelem, hogy örültél — felelte 
Kiss Feri. 

— Miért örültem volna? 
— Mert neked ren-

desen • csak két napod szokott lenni... 
* 

Szerződtetcsi ajánlat Budapesten, 1938-
ban. 

Producer: Mondja művésznő, volna 
kedve egy kosztümös szerepet eljátszani? 

Művésznő : Boldogan! Valami törté-
nelmi film készül? 

Producer: Szó sincs róla! 
Művésznő: Hát akkor, hogy érti azt, 

ho"v kosztümös szerep? 
Producer: Tudniillik annyi lesz a gá-

zsija. hogy maximum egy kosztümre 
telik belőle ... 

& 
A peches vállalkozó minap szomorúan 

sóhajtott fel: 
— Mi lehet az oka, hogy az én film-

jeim sorra buknak? 
A sóhajt meghallotta a kritikus és így 

válaszolt: 
— Semmi más, csak az, hogy minde-

nen spórolni akar. Ha a »Három baj-
társ« véletlenül magához kerül, akkor 
maga addig beszél a Remarque-nak, 
amíg egyet kihagy belőle és 
átírja a könyvet két 
bajtársra... ' 
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MfcGEI.EVíJNBniK EGY JÓKAI REGÉNY: 
ISzilassy Lászln, Szclcczky Zita. Árpád Margit, Petiiéi Sándor 

Miliályffy Bila a Jurátus-bál megnyitásán, a »Szegény 
• gazdagok« egyik jelenetében 



S h i r l e y T e m p l e 
d i é t á j a . . . 

Nyárion, amikor Shirley 
Temple, a világ grüberlis 
kedlvence hazafelé tartott 
hathetes vakációjáról, 
Bostonban súlyosan meg 
betegedett. A kilencéves 
filmsztár a gyomrát ron-
totta el, napokig lázasan 
feküdt. A leghíresebb 
amerikai orvosprofesszo-
rok konzultálták és na-
ponta három hivatalos je 
leütést adtak ki Shirley 
egészségi állapotáról. 
Amikor azután felgyó-
gyult és visszaérkezett 
Hollywoodba, a Fox vezé-
rei szigorú vizsgálatot 
tartottak, hogy ki felelős 
Shirley betegségéért1? — 
Megállapították, hogy a 
kis filmsztár a kérdéses 
napon későn, este tíz óra 
után vacsorázott, nnert ad-
dig a bostoni újságírók és 
fotoriporterek foglalták le 
minden percét. Természe-
tesen Miss Temple szer-
ződésébe ú j pontot ve t t 
be a filmgyár, amely sú-
lyos pönálé mellett tiltja 
el a, késői étkezéstől. 

De még egy kellemetleni 
utórezgése volt a jelen-
téktelen gyomorrontásnak. 
Shirley azóta szigorú dié-
tán él. Csak igen könnyű 
ételeket kap enni éö> ezt a 

. . . a »Heidi«-ben, ahol Miss 
Temple együtt játszik az egy-

kori berlini sztárral, Mädy 
Christians-szal is 

(Fox fotók) 

« kosztot természetesen rö-
videsen meg is unta. De 
hiába volt minden kö-
nyörgése, az édiesanyja, 
rendezői és a műterein 
mánden egyes alkalma-
zottja szigorúan vigyázott 
Shirley diétájára, ame-
lyet senki sem játszhatott 
ki. Csak Jean Hersholt, 
aki a »Heidi«-ben. Shirley 
Temple ú j filmjében a 
kis primadonna nagypa-
páb'át játssza, ö természe-
tesen megkínálhatta fil-
men az unokáját remek 
gulyáslevessel, amit Shir-
ley boldogan kanalazott 
ki az utolsó cseppig. Ës 
ezek után senki sem cso-
dálkozhat, ha most Shir-
ley Temple úgy nyilatko-
zik, hogy a legkedvesebb 
filmje a »Heidi«, miért eb-
ben végre hosszú hetek 
után, hozzájuthatott egy 
kis gulyásleveshez. 

Jean Hersholt és Shirley Temple megszegik a diétát. . 



Jieç^att Ceti fiùn^zmé^znâ a 
pwciz&L lánya 

A párizsi mozikörökben nincs semmi 
tartózkodás, idegenkedés a friss tehetsé-
gek felfedezésével szemben; talán ezért 
tud annyiszor megújulni és ú j szépsé-
gekkel gyarapodni a francia filmgyár-
tás. Osak nemrégiben írtuk meg, hogyan' 
fedezték fel a francia filmesek Keller-
mann Deniset, a magyar származású 
párizsi úrilányt, aki táncakadémiai nö-
vendék vollt. iMost pedig i t t van Michelle 
Morgan... 

A kis Michelle gazdag gyáros lánya. 
Olvas, színházba jár és szorgalmas 
mozilátogató. Különösebben csak egy 
színészért rajong, Charles Boyerért. 
Amikor a színész hazajött Hollywood-
ból és a párizsi nők valósággal megro-
hanták a pályaudvart , hogy auíogram-
mot kunyerál janak tőle és szemtől-
szembe láthassák az izzó szemű amoro-
zót, Michelle Morgan nem itolongott a 
hölgyek között. Michelle nem volt ilyen 
erőszakos. Csak egyszer, — egyetlen-
egyszer — elment arra a bankettre, 
amelyet Charles Boyer tiszteletére rani-
deztek. 

Az asztalnál Michelle Morgan nem 
furakodott Boyer közelébe, de talán 
éppen ez az úr i tartozkodás keltette 
fel ' a művésa érdeklődését. Boyer fel-

i s 

az 

állt és kiszakítva magát 
az ostromló nőgyűrüből, 
a kis Michellehez lépett és 
bemutatkozott. Egy hét 
múlva forgatták a, »L'O-
rage«- 1, a »Szerelmi vi-
har<í-1, amelyben Boyer 
partnere már M. M. volt, 
Boyer felfedezte az isme-
retlen lányt, akii rögtön, 
első filmjében tetszett a 
szakköröknek és a közön-
ségnek is. Ahogy mondani 
izokták, »kiugrott«. SztároL-
ták. Amikor ú j filmjéről 
volt saó, tőle kérdezték már, 
hogy ki legyen a part-
mere? Talán Charles Bo-
yer? Michelle Morgan csak 
ingatta a fejét ; nem. In-

bb Jean Gabin és így 
új film, a »Ködös utak« 

Lchelle Morgan és Jean 
bin nevével fut ki a siker 

A velencei 
ale máris aranyérem-
tüntette ki ai filmet. 

ós Michelle Morgan 
Bs utak« főszereolrti 

(Objektív fotók) 



Kétszer vizsgáztam már angolból... 
J i i a : ^Jidílyi /p\Íei 

Amikor tavaly angolul kezdtem ta-
nulni, hamarosan megállapítottam, hogy 
a világ legkönnyübb feladata Shake-
speare és Dickens nyelvét elsajátítani. 
De amikor beljebb és beljebb jutottam 
i nyelv erdejébe, megborzadva láttam, 
hogy milyen nehéz kiigazodni a fák, i 
cserjéik és a bozótok között. Minél töb 
bet tudtam angolul, annál inkább belát-
tam, hogy — aránylag nem tudok sem-
mit. M L * -

Ne higyjéík, hogy az angol nyelvta ntr-
lásra csak azért van szüksége a színész^ 
nőnek, mert oítt incselkedik előtte Holly-
wood csábító képe. Angol tudásomat ki-
tűnően értékesítettem legutóbb a »Be-
leznay asszonyoka-hói készült »Érik a 
búzakalász« felvételeinél is. Ango 
úrilányt játszom a film 
Pestre jövök és bele-
szeretek egy 
ba, 

f i ú 

Beleznay Anna 
(Fedák Sári) ráncbaszec _ 
a szerelmes inast és szobalányt 

(Apáthy Imre és Olthy Magda) 

kozásokat. Soha olyan izgatott még nem 
voltam. Érettségiző diáknak éreztem 
magamat, aki attól drukkol, hogy elbu-
kik. Szerencsére a k ö v e t s é g i urak jó 
véleménnyel voltak úgy angol tudásom-
ról, mint angolos magyar beszédemről, 

egy érdekes »vizsgán« estem ke-
Az országúton történt, ahol a 

közeli falu népe bámult miniket, amint 
sppen az egyik külső jelenetet forgat-
tuk. Hirtelen egy angol rendszámú 

kocsi állt meg és kiszállt belőle a 
vezető, egy angol hölgy. Meghal-
lotta, hogy angolul beszélek, ki-
törő örömmel rohant felém és 
mint honfitársnője! üdvözölt. 

Sajnos, hamarosan meggyőző-
dött arról, hogy magyarul 

mégis csak sokkal jobban be-
szélek, mint angolul. 

Perényl László, a z 
»Érik a búzakalász« »olasz« 

szereplője bűvészmutatvánnyal 
Bgry Márlát, Erdélyi Micit 

és Szilassy Lászlót 

miatt itt maradok és a magyar nyelvet is 
megtanulom. Alakításom talán azért tet-
szett a producernek, a rendezőnek és a kol-
légáimnak, mert valóban át tudtam élni 
a szerepet. Folyton azon gondolkodtam, 
milyen nehéz lehet egy angol lánynak 
a magyar nyelvet megtanulni, amikor a 
magyarnak az angolt biflázni sem köny-
nyű feladat. Különben angol tudásomról 
fényes bizonyítványt is kaptam. Az an-
gol követségi urak előtt levetítették az 
»Érik a búzakalász«-t, hogy ellenőrizhes-
sék az angol szöveget és az angol vonat-

EROfiLTI MICI 
angol lányt játszik az »Erik a búzakalász«-ban, 
aki csak a film, végére tanul meg magyarul 

((Kino-film fotók) 



pontos 

hirek 
A hét legérdekesebb 

íilmhírének főszereplője 
Békeffi László. A nepsze-
rű író. színész ós konfe-
ranszié személyét állít .a 
egy fi lmterv középpont-
jába az a producer, akit 
a Sacha Guitry filmek 
világsikere gondiolkoidlóba 
ejtett. Természetesen Bé 
keff i í r j a a fi lm kézira-
tá't, ő a főszereplő és any 
nyi máris kiszivárgott s 
tervbevett filmről, hogy 
teljesen a premierpubli-
kum ízlése szerint késztül. • • • • • 

A Filmirodában most fe 
jezték be a »Pusztai ki-
rálykisasszony« felvételeit 
és egyik délelőtt magas 
vendég előtt vetítették le 
az eddig összeállított négy 
felvonást. A tanyai ta-
nítókisasszony és külföldi 
uralkodó herceg roman-
tikus házasságáról szóié 
filmet Albrecht főherceg 
né, Bocskay Katalin nézte 
végig, aki örömmel gra-
tulált a. film rendezője 

nek: Csepreghy Bélának 
a jólsikerült jelenetekhez. 
A főhercegnő és a film-
rendező nem is olyan ré-
gen még kollegák voltak, 
a kultuszminisztériumban 
egy osztályon dolgoztak. 

A jövő év elején két 
film is készül majd híres 
cigányprímások életéből. 
A Hunniában Dankó 
Pista, a szegedi nóta-
király kerül egy roman-
tikus filmmese középpont-
jába, a címszerepben Já-
vor Pállal. Párizsban vi-
szont Rigó Jancsi és Chi-
may hercegnő szerelmi 
történetét viszik filmre 
francia és magyar válto-
zatban. Chiraay hercegnőt 
mindkét nyelvű filmben 
Perczel Zita játssza. 

Egy gazdag amerikai 
filmrajongó legutóbb ér-
dekes »műkincset« s vásá-
rolt jótékonycélú aukción. 
Ötezer dollárt fizetett 
Eleanor Powell három év 
előtti tánccipőiért, ame-
lyeknek talpára a film-
sztár autoorammját adta. 

Két kiskorú sztár (Freddie 
akik nemcsak filmen játszanak 

szüneté-

A filmsztárok is meg-
öregednek egyszer! Az 
egyik hollywoodi filmlap 
hasábos cikkben kesereg, 
hogy a szép fekete Billie 
Dove (a »Sárga liliom«-
ban is játszott) haja őszül 
már. A cikkíró, akinek 
egyébként irigyeljük a 
gondjait, elfelejti, hogy a 
szép Billie már a néma-
film idejéiben sem volt 
mai gyerek. 

» • 1 * 1 

Grace Moore és Georges 
Thill film operájához, a 
»Louise«-hoz öt szép és 
ismeretlen fiatal leányt 
kerestek. Abel Gance a 
rendező és a film két 
sztárja a Moulin de 
Galette-ban rendezett 
nyilvános jelentkezéskor 
zsúfolt nézőtér előtt 5000 
aspiráns közül választotta 
ki az öt boldog párizsi 
leányt. 

• • é « • 
Ezry Sándor (Alexander 

Eswáy néven rendez) ú j 
filmje, az »Education du 
Prince« nagly siker Pá-
rizsban. A napi és a szak-
sajtó egyaránt a szezon 
egyik legjobb filmjének 

DITA PARLÚ 
eddig mindig csak dámákat 
játszott. Üj filmjében, »A magy 
ábrándéban most francia pa-

' rasztasszony, aki megment egy 
német katonatisztet 

(Foto Slágerfilm) 



film boldog szereplői, a 
rendező sehol sem volt ta-
lálható. Egész éjszakáját 
virrasztással töltötte kis-
fia betegágya mellett. 

• • • • • 
Hollywood legérdeke-

sebb szerelmlespárja ma 
kétségtelenül Adrian, a pá-
rizsi divattervező é\s Ja-
net Gaynor. Házasságuk 
heteken belül várható. 

Douglas Corrigan, aki 
néhány hónappal ezelőtt 
az amerikai repülőhatósá-
gok tilalma dacára egy 
ócska kiétfedelűn »tévedés-
ből« Írországba repült, 

Bartholomew és Judy Garland), 
most együtt, de a felvételek 
ben is 

(M. G. M. foto) 

t a r t j a a magyar rendező 
müvét. 

Albert Basserman fran-
cia filmszerepre szerző-
dött. A »Le Heros de Mar-
ne•« című filmben a nagy 
német karakter színész 
együtt fog játszani Rai-
mu-vel (A »Táncrend« 
polgármestere volt). 

Hogy az öröm nem jár 
üröm nélkül arra példa 
Frank Capra a »Mr. 
Deeds« és az »Ez történt 
egy éjszaka« rendezőjének 
esete. Űj filmje a »You 
Can't Take I t With You« 
óriási sikert aratott a 
premieren, de Capra vi-
gasztalhatatlan volt, mert 
hároméves kisfiát éppen 
akkor operálták. És né-
hány órával később, ami-
kor a magasztaló kriti-
kák megjelentek és ban-
ketten gyűltek össze a 

MAURICE CHE VALIÉ 
erre a tudományára a lei 
tbüszkébb. Hibapont né 
Beül mutatja be a »Játé 
a halállak cimü új fils 

lében 
% (Reflektor foti 



f Kémek és ellenkémek között vezet egy érdeke.., 
1 német film, az »LB 17« szerelmespárjának útiaJ 

A férfi főszerepet Willy Birgel játssza M 
(Fois Tobis—Hunnia) 

természetesen naponta 
kapta a f i lmajánlatokat . 
Oorrigan végre elfogadott 
egyet, de kikötötte, hogy 
csak epizódszerepet ját-
szik minden szerelmi mo-
tívum kizárásával. (A 
gázsi kikötésénél állítólag 
félre tudta tenni híres 
szerénységét.) 

Kanizsai Sándor (a 
»Pillanatnyi pénzzavar« é\s 
a 300.000 pengő az utcán« 
szerzője) új forgatókönyv-
vet fejezett ber »Narancs-
héj« címen, fflaqmárban ke-

NELSON 6« FALSTAFF 
A népszerű énekes filmsztár 
Nelson Eddy ós népszerű buli 

dogjának közös portréja 

rul forgatásra a Hunniá 
ban. 

P Űj filmszínésznőt keres 
"a Phonofilm a »Jobb mint 

otthon« főszerepére. A fil-
met a híres »Falusi kis-

l e á n y Pesten« című költe-
r menyből most í r ja Kolozs-

váry Andor, a festőmű-
- vész-filmíró. 

A cow-boy szerep sok előké-
születet igényel. Mickey Rooney 
naponta gyakorolja magát 

legközelebbi filmjére 
(M. G. M. fotók) 
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— Mit tudtok ti, angyalom, az elmúlt 
és a küszöbön álló érdekességekről? 

— Hát akad egy és más, amennyiben 
— ha döcögve is — de mégis megindul 
a szezon szekere. 

— Miből következteted ezt az öröm-
hírt? 

— Abból, hogy az első fecskék már 
megjelentek. Vagyis: a MAC margitszi-
geti club-palotájában minden hét hétfő-
jének délutánján intim hangulatú tán-
cos teákat rendeznek az ifjiíság számára, 
amelyeken fiatal lányok és fiatal urak 
olyan tömege jelenik meg, hogy akár 
bálocskáknak is nevezhetnénk az össze-
jöveteleket. Ugyancsak a MAC-ban min-
den hét csütörtökjén rendkívül látoga-
tottak az úgynevezett »klubvacsoráka, 
amelyeken a tagok és családjaik, vala-
mint az általuk meghívott vendégek 
vesznek részt. Ezek a vacsorák bizony 
legtöbbször a késő éjjeli órákig tarta-
nak, rögtönzött tánc is tarkítja néha 
műsorukat. Az említett összejöveteleken 
kívül időrendi sorrendben most már 

tényleg megjelentek a<z első fecskék a 
láthatáron, amennyiben november 19-én 
lesz az első Bencés-tea s a budai Szent 
Imre Kollégium. Klub őszi teája, no-
vember 20-án rendezi a Budai Evangé-
likus Teák rendezőbizottsága első tán-
cos teáját délután öt órai kezdettel a 
Bellevue szállóban s ugyancsak e na-
pon lesz a Tisztviselő Kaszinó helyisé-
geiben az első Bölcsész-tea is. Novem-
ber 26-án viszont az Orvostanhallgatók 
Segítő és Önképző Egyesülete rendezi az 
első Medikus-teát a Hungáriában, — 
szóval ezeken a teákon már a nagy téli 
bálok közönségét toborozzák a rendező-
ségek és ha minden jól megy, az idei 
farsang folyamán nem lesz semmi pa-
naszra ok, olyan kitűnőek a kilátások. 

— Halljuk, hogy az Emericánások 
»Fehérvári teája«, is nagyszerűen sike-
rült. 

— November 6-án zajlott le az eddig 
minden évben olyan népszerű nKatalin-
bál« helyett. A tea nagyszerű megszer-
vezése elsősorban Sir Tibor vigalmi el-

• » • • H H H W H K S ^ I 11 i l i i m • — i i g n ffiK: H 
Dr. felsökubini Meskó Andor és Szilágyi Éva esküvőjük után a szegedi reformétus templom előtt 

(Foto Liebmanu) 
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nök érdeme, de mindent elkövetett a si-
ker érdekében Kálmán Elly, aki a há-
zikisasszonyi tisztséget viselte, továbbá 
Kiss Endre, Major László és Kristóffy 
László vigalmi alelnökök. A magánesté-
lyek sora már nehezebben indul, azért 
azonban erre a hétre jut már néhány 
kisebb összejövetel: november tizen-
nyolcadikán Ditróyné ad biidge-teái, ti-
zenkilencedikére pedig Szigethy Marion 
második teája esedékes. 

— Báli készülődések? 
— Korai lenne beszélni róluk, de 

annyi már bizonyos, hogy az Újságíró 
Bál mellett ezúttal új farsangi attrak-
ció is lesz, az Írók Bálja. Nagyon fé-
nyes külsőségek közt rendezik meg ezt 
a jótékonycélú bált valószínűleg kora 
tavasszal. A legközelebbi társasági ese-
mény viszont kétségkívül a Zichy Ra-
fael grófné Karácsonyi Bazárja lesz, 
am<sly december 3-án nyílik a Kecske-
méti-utcai Csekonics-palotában és a 
bemutatandó divatrevű dobogóján a leg-
szebb mágnás-hölgyek szerepehiek. Egé-
szen kivételes érdekességü. lesz ez a Ka-
rácsonyi Bazár, harmadik napján gyer-
mek-élőképeket fognak bemutatni a leg-
aranyosabb apróságok, kisfiúk, kislá-
nyok, — elképzelhető, hogy papák és 
mamák körében máris mekkora az izga-
lom a kicsinyek szereplése miatt. 

— No és Hymen-hír>ek tekintetében 
hogy állunk. 

— November 17-én lesz Gaál Hanna 
esküvője a Várkápolnában. A kedves és 
népszerű Gaál László szépséges leányá-

nak lakodalmán mindenki otí lesz, aki 
él és számít, annál is inkább, mert a 
menyasszony az esküvő után tengeren-
túlra költözik amerikai férjével és így 
bizony nagyon sokáig nem fogjuk vi-
szontlátni. Ezenkívül november 15-én 
este tartotta esküvőjét Müller Antal 
kormány főtanácsos, országgyűlési kép-
viselő fia, Müller Károly okleveles gé-
pészmérnök Gippert Ferenc és felesége, 
Hollósy Mária leányával, Gabriellával. 
Tanuk voltak Mikecz Ödön igazságügy-
miniszter és Czettler Jenő, titkos taná 
csos, egyetemi tanár. 

— Hymen-hírekröl lévén szó, még egy 
ezüstlakodalomról is meg kell emlékez-
nünk: Kmetykó János, tanügyi főtaná-
csos, a Testnevelési Főiskola tanára a 
héten ünnepelte házassága huszonötödik 
évfordulóját. Az évforduló alkalmából a 
család tagjai, azonkívül a társadalmi-
és sport-élet sok kiválósága halmozta el 
a közszeretetben élő házaspárt sze-
rencsekívánatokkal. A múlt heti Zser-
bóban megjelent gróf Forgách Hanna 
és Roger H. Drory fényképe azzal az 
aláírással, hogy »házasságot kötöttek«. 
Helyesbítek: feljegyezték egymást«. 

— Nagy weekend volt Darányi 
Györgynél szombaton, tizenhat pesti ven-
dég rándult le a birtokára s pompás 
hétvéget csaptak a legjobb kedvben. És 
ha már vidékre kerültünk, kukkantsunk 
át külföldre is, vagyis Londonba, ahol 
Khuen-Héderváry Károlyné grófné is-
mét a legfinomabb angol társaság dé-
delgetett kedvence s ahol még két is-

Szabó Sándor főhadnagy és Tamáakovics Magdolna házasságot kötöttek 
(Poto Rozgonyi) 
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A N G E L O 
P H O T O S 

Gál Hanna és Georges Thompson házasságot kötöttek 
(Foto Angelo) 

mert és nagyon szép pesti lány arat ko-
moly sikereket, söt valószínű, hogy egyi-
kük sem fog hazatérni férj nélkül. Lon-
donba utazik rövidesen Szijjas Ernőné 
is s hosszabb párizsi tartózkodásra ké-
szül két nagyon kedves és ismert pesti 
úriasszony, — erről azonban majd csak 
akkor fogunk komolyan beszélni, ha 
tényleg vonatra szálltak. Kis híreink 
még, hogy a gróf, aki csupa érdekesség 
és agilitás rövidesen újra házasodni ké-
ssül s ugyancsak igába hajtja fejét a 
rokonszenves diplomata is, aki egy na-
gyon szép eardale-terrier tulajdonosa 
volt s erről akkor is rá lehet ismerni, 
ha nem sugjuk meg a nevét. Szóval 
akad még azért egy-két kisebb-nagyobb 
érdekesség a pesti berkekben, csak cser-
készni kell utánuk. 

— No és az érdekességek után jöjjön 
az édesség, — illetőleg édesség akad-e? 

— Hát már hogyne akadna! Egy na-
gyon szép és nagyon kedves fiatal lány, 
akinek a nevét sűrűn olvashattuk a báli 
névsorokban, ismeretlenül beleszeretett 
egy fiatal képviselőbe. 

— Mi van ebben érdekesf 
— Csupán annyi, hogy illető fiatal 

lány volt véletlenül a »Magyar a ma-
gyarért« akció gyűjtő-hölgye abban az 
utcában, ahol a képviselő lakott s így 
senki ne csodálkozzék afelett, hogy a 
kislány, ma már menyasszony, sőt a fia-

tal képviselő menyasszonya, noha még 
egy héttel ezelőtt nem, is ismerték egy-
mást. Adieu! 

• 

Irene Beu, dr. Beu román követségi tanácsos 
leánya (Valerie Sandu bécsi festömüvésznő fest-

ménye) 



Az EgyesüH Magyar Amatőrök Országos Szövetsége ötödik nomzetközi művészi 
fényképkiállításáií; rendezte meg a Vigadóban. Rendkívül gazdag és szép anyag 
gyűlt össze a földkerekség mi.rodm részéről. A világ legjobb amatörfotografusai 
versenyezlek, hogy elnyerjék a kitüntetés dicsőségét, bár egymagában az is kitiin-
tetésszámba ment, ha valaki ebben aa előkelő társaságban egyáltalán szóhoz jut-
hatott. Annál nagyobb örömünkre szolgál, hogy a két aranyéremmel jutalmazott 
amatőr fotoművész egyike, dr. Zajky Zoltán, magyar. A másik aranyérmes amatőr 
Patel A. I. Indiából. Rajit'uk kívül még nyolcan kaptak ezüstérmet. Ilyenformán 
a zsűri nekünk is megkönnyítette a kiválogatás munkáját . I t t közöljük a tíz ki 'ün-
teitctt képet, mint a világ idei ainatőrfoto termésének legjavát. 

Dr. Zajky Zoltán (Magyarország): Csendélet Patol A. J . (India): Szerénység 

Vittonc Mario (Olaszország): A napon Giulio Cosare (Olaszország): Napsugarak 



Komic Ante (Jugoszlávia): Sursum corda 
S c h r ö d e r Willi (Németország): Női arckép 

Keighley Alex (Anglia): A palota k a p u j á b a n rcndesi Bárány Nándor (Magyarország) 
Mozgó testek 

Bötzer Henrik (Magyarország): Sí-túrán Cizelj Vlado (Jugoszlávia): Szubrászmü-erem 
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Örök társak 
Finom lírája, gyöngéd Jtónusa, meleg 

színei iméltán szerezték meg a magyar 
történeti regényírók között az első he-
lyek egyikét Szentmihályiné Szabó Má-
riának, kinek »örök társak« címmel im-
már a tizenötödik műve jelent meg pár 
napja a könyvpiacon. I . Rákóczi György 
és Löránt f fy Zsuzsánua gazdag életét 
öleli fel ez a regény, írónője pedig már 
gyű j t i az adatokat a következő kötet-
hez, amely I. Rákóczi Ferenc és Zrinyi 
Ilona életéről szól majd. 

— Minden Rákóczi éle-
tét feldolgozom — mondja, 
mikor munkája közben 
felkeressük — és minthogy 
sokszoros elfoglaltságom 
miatt csak júliusban és 
augusztusban foglalkozha-
tom regényírással, évköz-
ben összegyűjtöm az ada-
tokat, aztán egyetlen len-
dülettel megírom nyáron 
a kötetet. Ez az én mód-
szerem. 

— Az »örök társak« is 
így készült! 

— Már előző kötetem, a 
«Lörántffy Zsuzsánua« is. 
De nagy szerencsém volt, 
mert a legmegfelelőbb he-
lyen születheitett mindkét 
regény: Melczer Lilla alsó-
kékedi ősi kastélyába,n 
nyaralok már harmadik Szentmihályiné 
esztendeje. Az egyik föld-
szinti (toronyszoba ódon bolthajtásai, a 
szép, régi íróasztal, a kedves, antik bú-
torok, a hegyek és völgyek, mind-mind 
megkönnyítették, hogy beleélhessem ma-
gam a korba. Hiszen ezek az utak, a 
hegyek és völgyek, isőt talán sok-sok, 
többszázéves faóriás is lát ta a Szerencs-
ről Zboróra induló árva Rákóczi fiúkat, 
az első Rákóczi fejedelem, öreg Zsig-
mond úr halála után. Az a vidék min-
dig Rákóczit nevezhetett urának, hosz-
sziú évszázadokon át. A mérhetetlen nagy 
vagyonban úgy ragyogtak ezek a (tájak, 
mint ékszerekben a drágakövek. A régi 
kastélyból ki sem kellett lépnem, hogy 
megkapjam a mult patinás hangulatát . 
iMikor délben a fér jem értem jött, hogy 
a nagyszerű kékedi forrás vizében* meg-
fürödjünk, bizoniy sokszor néztem csodál-
kozva mai ruhá já ra , sokszor kellett erő-
szakkal kitépnem magam a mult em-
berei közül, hogy ráeszmélhessek a 
jelenre. 

— A sárospataki híres, réeri várban 
is többször megfordultam. Es a »törté-
nelmi áhítatot lehelő kövek között útry 
éreztem, mintha Lörántf fy Zsuzsánna 
melldttem jár t volna s maga mondta 
volna el szenvedésekkel és végtelen 

szépségekkel átszőtt történetét. A Bod-
rog ezüstös habjai, a nyárfák rezgő 
lombja, a Tokaj felől futó felhők és a 
Felvidék felé vágtató szél mind arról 
beszélt, hogy a magyar .nemzet legcso-
dálatosabb korszakának, az erdélyi feje-
delmek nemes tevékenységének tanúja 
volt ea ősi vár. Nem kellett gondolkoz-
nom a témán: mintha akkor, a paitaki 
várban megindult volna előttem Lö-
rán t f fy Zsuzsanna és végigvezetett volna 

életén. Gyönyörűséggel ír-
tam. Ügy szerettem ezt a 
témát, mint madár a leve-
gőit, mint búza az életadó 
földet, mint gyermek az 
édes családi kört. Hiába 
választott el három évszá-
zad a Rákóczi pártól. Hiába 
voltak ők Magyarország 
első urai, — valami nagy 
közösség volt közöttem, a 
református lelkészek le-
származottja és ő közöt-
'iiük. Ezt a közösséget a 
családi levelek árulták el 
nekem. Három évszázad 
távlatán át ugyanaz a fel-
olvadó szeretet áradt belő-
lük, mirwí am.it mi otthon 
megszoktunk. A nő éppen-

! úgy osztályostársa volt a 
férf inak gondban, munká-
ban, örömben és bánatban, 
minit azt az otthonomban 
lálítam. S éppenúgy megbe-

csülte hitvesét az ördélyi fejedelem, 
minit valaha az én debreceni kereskedő 
ősöm, Várady Szabó Lajos a maga Ve-
ronikáját , kiknek életét »Emberé a 
munka« és »Istené az áldás« című 
könyveimben ír tam meg. Ez tette köny-
nyűvé a munkámat, ez tette leheiíővé 
számomra, hogy háromszázéves képek 
élőképpé váljanak. Mikor századokkal 
elmúlt történetet pergeltem, voltakép-
pen az örök emberit igyekezem fel-
emelni ós megmutatni. 

— Sok érdekes, szinte ismeretlen ada-
tai) tárok fel az »Örök társak« lapjain. 
Kevesen tudják például, hogy I. Rákóczi 
György hitvese kedvéért vezette be há-
romszáz évvel ezelőtt a leányok iskolai 
oktatását. Kevesen ltudják aat is, hogy 
Löránt f fy Zsuzsánna volt az első ma-
gyar asszony, kinek nyomtatásban je-
lentek meg írásai. 

— A magyar történelem egyik leg-
érdekesebb asszonya, Szécsy Mária, a 
Vésőbbi »(Murányi Vénusz«, továbbá 
Brandenburgi Kartalin, ez a buja, bal-
végzetű asszony is nagy szerepet ját-
szanak regényemben. Remélem, hogv a 
fogadtatás lehetővé teszi a ciklus fnlv-
t a t á s á t . * SIMA FERENC 
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(777/ történt odaát ? 
: CSL v t / y u ^ x t i LxcLizivdi^ 

í r t a : Dr. B a l l a A n t a l 
Az angol államférfiak között, gyak-

ran akadtak írók és tudósok, ámbár az 
angol köztudat a politikát tisztán mű-
vészetnek tekinti. Disraeli az angol im-
perialista politika legnagyobb XIX. 
századi képviselője, mint regényíró 
kezdte pályáját. Gladstone latinul írt, 
beszélt, még verselt is. Kiváló tudósok 
voltak Haldane, tíalfour és John Mor-
ien, a híres tanulmányíró. Ezek közül 
a politikusok köziil való Alfred Duff 

o Cooper is, a népszerű Talleyrund-kïmyv 
és A nyugati hadszíntér szerzője. 

Duff Cooper most megjelent könyvé-
nek a legnagyobb erénye szigorú tár-
gyilagossága. Nem szépíti a szövetsé-
ges és társult hatalmak politikusainak 
és hadvezéreinek hibáit, nem kisebbíti 
sehol a. németek kiválóságait. Megtud-
juk könyvéből elsősorban azt, mi tör-
tént a négy és félesztendeig tartó vé-
res zivatarban odaát! Egyetlen francia 
vagy angol könyvet sem ismerünk, 
amely ilyen őszintém bevallaná a szö-
vetséges és társult hatalmak politikusai-
nak és stratégáinak hibáit, tévedéseit, 
kapkodását. Odaát a politika és a stra-
tégia néha túlságosan együtt működtek. 
Az államférfiak szakadatlanul sakkban 
tartották a hadvezéreket, akik egyetlen 
nagy hadműveletre sem határozhatták 
el magukat amazok beleegyezése nél-
kül. Rengeteget tanácskoztak, vitatkoz-
tak az angol politikusok a franciákkal, 
a francia politikusok a francia, az an-
golok az angol hadvezérekkel. Azt is 
látjuk Duff Cooper könyvéből, hogy a 
szövetségesek nem egyszer kétségbeejtő 
helyzetben voltak: 1917-ben Nivelle 
balsikerű offenzívája után a francia 
hadseregben a lázadás jelei mutatkoz-
tak; Ludendorff 1918-iki nagy tavaszi 
támadása összeomlással fenyegette a 
szövetségesek arcvonalát. 

Duff Cooper őszintén jellemzi a világ-
háború valamennyi fontosabb közsze-
replőjét, a politikusokat é» hadvezére-
ket egyaránt. Lloyd George j e l l e m z é -
sére Haig naplóját idézi s a nagy had-
vezér megállapításai bizony nem valami 
hízelgőek Lloyd Georgera nézve. Joffre 
úgy szerepelt sokáig a köztudatban, 
mint kiváló nagy stratéga, holott nein 
volt az. Pétain és Foch a fi'anciák el-
sőrangú nagy hadvezérei. • 

A kitűnő angol írót egy nagyszerű 
írásmű inspirálta könyvének megírá-
sára. Ez pedig Haignek. az angol ge-
neralisszimusznak kora fiatalságától a 
háború győzelmes befejezéséig vezetett 
naplója. Ezt Duff Cooper bőségesen 
idézi. A napló egyszerűségében és kere-
setlenségében is rendkívül tanulságos 
írásmű. Megismerjük belőle a hadvezér 

munkáját. Egy elmés francia író, Jean 
de Pierrefeu, aki a világháború folya-
mán Foch tábornagy mellett, mint a 
főhadiszállás sajtóelőadója működött, 
azt állítja, hogy Plutarehos görög író 
hazudott: nincsenek, nem is voltak 
soha nagy hadvezérek. Ezt ál l í t ja 
Tolsztoj is, aki szerint Napóleon nem 
tett semmit, hadseregét láthatatlan ti-
tokzatos erők mozgatták. Duff Cooper 
könyvéből épp az ellenkezőjéről győző-
dünk meg: a hadvezér munkája rettentő 
nagy agymunka, nem is szólva a ször-
nyű felelősségről. Szinte figyelmet le-
bilincselőek Duff Cooper könyvében a 
nagy csaták előkészületei! Mennyi ezer-
félére kell figyelnie i hadvezérnek, 
egészen az időjárásig. 

Duff Coopernek könyve megírásával 
egyik célja az volt, hogy bemutassa 
Haiget mint hadvezért, igazolja Őt 
azokkal a vádakkal szemben, amelyeket 
reászórt éppen Lloyd George nemrég 
megjelent háborús emlékirataiban. Haig 
valóban nagy stratéga volt, a legna-
gyobb angol katonák közül való, akit 
egy sorba állíthatunk Marlborcwgh-
val, a spanyol örökösödési háború győz-
tes hadvezérével és Wellingtormal, a 
watreloói győzővel. Roppant tudású ka-
tona, aki igen jól felismerte a helyze-
teket és minden feltevése igazolódott. 
Amell ' t t kristálytiszta, szinte csodásan 
emelkedett jellem. Nem törődve a poli-
tikusok packázásaival, csak a nagy 
célt nézte: a végső győzelmet. 

Az angol író a német ellenfélnek 
megadja a tiszteletet és az elismerést. 
Ugy mutat ja be a németeket, mint a 
világ első katonanemzetét. A németek 
hábcrús teljesítménye valóban csodá-
latra méltó; nibelungi hősiességgel ve-
rekedtek a világháború összes csatate-
rein: a flandriai sárban, az ardennesi 
erdőkben, az orosz síkságon, a karsztok 
vad sziklái és Erdély bércei között, a 
szíriai homoksivatagban. De nagy és 
hadtörténetben szinte páratlanul * álló 
győzelmeket nem Nyugaton ara t ják , 
hanem a keleti és a déli harctereken: 
a Mazuri tavaknál, az osztrák-magyar 
hadsereggel együtt Gorlicénél, Bel-
grádnál és Caporettónál. 

A »Talleyrand« szerzőjének ez a 
magyarul most megjelent könyve 
nemrég német nyelven is napvilá-
got látott gondos fordításban. A 
németek is szükségét érezték an-
nak, hogy egy elfogiilatlan, 
kitűnően megírt népszerű, de 
a szakszerűség ellen sehol 
sem vétő könyvből meg-
tudják, mi történt négy 
és fél esztendőn ke-
resztül odaát. 



PÓCSKAI MEGBOLONDUL 
/ f l w d L 

I r t a : PAJZS ELEMÉR 

1. 
Volt már Pócskai fent is, lent is. 

Akik híven végigkísérték érthetet-
len bakkecske-szökelléseit mélysé-
gek és magasságok között, azok 
tárgyilagosan megállapíthatták, 
hogy bizony többet volt lent, mint 
fent. Pócskai és az álhatatosság? 
Olyan könnyedén csereberélte a 
foglalkozásokat, mint a szenvedé-
lyes gyűjtő a bélyegeit! 

Az apja kovács volt, a nagyapja 
is, de Pócskainak nem kellett a 
kormos műhely, az égett szaru orr-
facsaró illatával, az izzó vasak, a 
nehézfejű kalapácsok nem érdekel-
ték. öt ne rúgja oldalba semmiféle 
jószág, mint legutóbb az intéző 
szürkéje az apját, hogy tíz napig 
feküdt utána a kórházban!. . . 

Itt a fürdőben, a könnyező falak 
és párolgó medencék, az izzadó csö-
vek és sziszegő zuhanyok közepette, 
nem volt rossz dolga Pócskainak. 
A visszhang megduplázta a termek 
lármáját és zörejeit és a játékosság,, 
amely ebben az örökös ismétlődés-
ben megnyilvánult, elvette vala-
hogy a dolgok komolyságát és köny-
nyeddé, súlytalanná varázsolta 
őket. A kacér kis köténykék, ame-
lyekben az urak futkároztak, a 
gondtalan lubickolás és hancúrozás, 
amely felszínre hozta belőlük a 
mélyen eltemetett gyermeket, 
ugyancsak nagyon jól illettek Pócs-
kai pehelysúlyú életelveihez és fe-
lelőtlen alaptermészetéhez. Minek 
az éles szem, amely minden kis 
részletet kíméletlen szigorúsággal 
lefényképez? Masszőröknek semmi 
szükségük rá, legfeljebb indián 
törzsfőnököknek! Mennyivel meg-
nyugtatóbb a fürdő termeinek jó-
zanságot elkergető homálya, a bol-
dog csecsemőkort idéző tejszerű 
gőze, amely felbontja, meglágyítja 
az éles körvonalakat, akárcsak a 
rossz pápaszem! 

Szó sincs róla, nem könnyű mes-
terség a Pócskaié, de hát melyik 
mesterség könnyű1? Még az anató-
miához is értenie kell, aki vinni 
akarja benne valamire! Pócskai 
értett hozzá. Túlzás lenne azért, ha 
azt állítanánk, hogy kisujjában volt 
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az egész tudomány, mert ehhez a 
tudományhoz nem elég a kisujj, 
mindkét kéz összes ujjai kellenek 
hozzá. De hát Pócskai ujjai cso-
dákra voltak képesek, úgy bizony, 
csodákra! Nagy szó ez a mai po-
gány, hitetlen időkben!. . . 

Egy szál kötényben járt, mint a 
bennszülöttek, a lábán gyékénypa-
pucs: ez volt a munkaruhája. In-
kább jelkép, mint ruha, fügefalevél, 
mondjuk. Hiába írták elő a divat-
lapok a legképtelenebb vonalakat 
és szabásokat, Pócskai köténykéje 
továbbra is megmaradt a maga pu-
ritán egyszerűségében, nem követte 
a divat szeszélyeit, ugrándozásait. 

Ebben az igénytelen munkajel-
mezben gyúrta és gyömöszölte a 
párolgó testeket, dagasztotta őket, 
mint a kenyértésztát. Bőr és izmok, 
húsok és rengő zsírpárnák . . . aki 
ért a szakmához, az előtt a priccsen 
fehéredő domboknak és völgyeknek 
egyetlen tájrészlete sem marad fel-
dolgozatlan. Pócskai értett hozzá. 
Nyomott és dörzsölt, pacskolt és 
simogatott,^ ütött és vert és mindezt 
olyan felkészültséggel és ügybuzga-
lommal, a mesterségnek annyi fi-
nom, ravasz fogásával, hogy a bor-
ravalókra és a fürdőigazgatóság el-
ismerésére egyformán rászolgált. 
Indulat? Dehogy is volt ez indulat? 
Csak a szakma, a hivatás áhítatos 
szeretete. Bármilyen sebeket ütöt-
tek rajta az élet szirtjei és záto-
nyai, a »hivatal« szentség volt. Ru-
hájával és cipőjével együtt a sze-
mélyzeti szekrénybe bajait és bán-
talmait is elzárta. 

Azt hihetnénk, hogy a hatalom, 
amellyel a csúszós, szappanos prics-
csen elnyújtózkodó testeken ural-
kodott, fölényre nevelte, gőgöt és 
fenhéjázást lázított beléje; hiszen 
azt tehette a kényének-kedvének 
kiszolgáltatottakkal, amit éppen 
akart. Igaz: olykor elkapta a lendü-
let, de ez csak egészen ritkán tör-
tént, a pályája legelején. Később 
bölcs lett Pócskai, filozófus lett és 
kivirágzott benne a jóság, akárcsak 
a jerikói rózsa a vízben. Részvéttel 
volt a gyámoltalan testekhez, saj-
nálta őket. Dehogy is akart velük 



lány nem szólt, cwik mosolygott. « , 

mr 
hatalmaskodni!. . . Cinegék és nagy-
hasúak, félvállasak és ikszlábúak 
olyan tehetetlenül és fegyvertelenül 
hevertek előtte, hogy öklének egyet-
len csapásával mellkasokat törhe-
tett volna be, orrokat verhetett 
volna laposra! 

2. 
Ül Pócskai a medence lépcsőjén, 

lábai a melegvízben áznak, ül, ül 
és az asszonyokra gondol. Nem, az 
asszonyok nem voltak jók Pócskai-
hoz. A manikűrös lány se volt jó. 
Miért, hogy a kese Vojcsiknak, aki-
vel egy tej csarnokban isszák meg 
a reggeli kávéjukat, olyan szeren-
cséje van a nőknél? Okos? Gazdag? 
Egyik se! Azt hogy szép, azt meg 
éppenséggel bajos lenne ráfogni. 

A maniküröslány egészen más, 
mint a többiek. Azt a hosszú sétát 
a Gellérthegyen bajosan lehet el-
felejteni. És a kis csintalan hajakat 
se, amik a fülei mellett hajladoz-
nak. És most ennek is vége. Még 
hozzá örökre. Amikor utoljára ta-
lálkoztak, nagy csata volt, nyiltan 
a szemébe mondta Linczenpolczot, 
a bizalmas suttogást a kávéházi pá-
holyban és a butéliát is, amely 
ezüstös hűtőben állt az asztal mel-
lett. 

3. 
— Masszőr, hé, masszőr! 
Pócskai kihúzza a lábát a meleg-

vízből és megindul a fülkéje felé. 
Ki fekszik a priccsen, no ki? Lin-
czenpolcz. Boszorkányság ez, mi 
más, ha nem az! 

Pócskai csak áll, áll, nézi a prics-
csen elnyúló hajatlan, majdnem 
asszonyos testet, amely olyan fehér 
és puha, akárcsak a kalácsnak font 
tészta a szakajtóban. 

— No, mi lesz velünk? — kérdezi 
Linczenpolcz. — Alszunk? 

Dehogy. Pócskai nem alszik. Ha-
nem az arcát elfutja a vörösség, 
mint a szemüveget a pára. Ejnye, 
de nagy a meleg máma idebent! 
Aztán fohászkodik egy csendeset és 
a következő pillanatban már Lin-
czenpolcz hátán szánkázik a szap-
panos tenyere. Kezdheted, Pócskai! 

Köralakú dörzsölések, ütemes ve-
regetések a tenyerek élével: lassan 
minden fortély sorrakerül. 

— Tudja-e mit akar magától ez a 
majom? Én tudom! 

A lány nem szólt, csak mosoly-
gott. 

— Gazdag ember ez, háza van a 
Szív-utcában, ha nem tudná! . . .Nem 
ilyen feleség kell ennek! . . . 

A maniküröslány megint csak 
mosolygott. Ha a nők nem tudnak, 
vagy nem akarnak felelni, egysze-
rűen csak mosolyognak. Érts belőle, 
ha tudsz! 

Tíz nap se telt el azóta és már 
meghívót kapott, nem is eljegyzé-
sit, hanem mindjárt esküvőit. Hát 
ez bizony rossz pósta! Kézbeveszi 
az újságot, abból is az esküvői hír 
ugrik elsőnek a szemébe. Ezért mo-
solygott a Bözsi! 

Jobb lenne mezőőrnek lenni, hall-
gatni a tücsköket, bokáig gázolni a 
latyakban, falun, falun, ahol nin-
csen manikürszalon, nincsen Lin-
czenpolcz! 



Linczenpolcz nagyokat, kéjeseket 
nyög. 

Pócskai folytatja a munkát. A 
medence zsivaja halk zümmögéssé 
erőtlenedik, a víz csobogását se 
hallja, a zuhanyok mérges szisze-
gését se. A keze most már úgy jár, 
mint a motolla. Szinte a priccs is 
beléhajlik, ahogyan nekimegy Lin-
czenpolcznak. 

— Na, mi az? — kérdezi ez jám-
boran. — Na, mi az? 

A szelíd, ámuló kérdésre vad vá-
lasz érkezik, még hozzá nem is szó-
beli. Pócskai tevékenysége meg-
gyorsul, megerősödik. Kiugranak 
az erei, mintha kék pamutszálak 
feküdnének a homlokán. Még a lé-
lekzeté'iis meghangosodik, ahogyan 
elönti a buzgóság. 

Linczenpolcz szuszog, Linczenpolcz 
nyög. »Ezzel se szeretnék sötét este 
az erdőben találkozni!« — gondolja. 
— »És még pénz is jár a rongyos-
nak, amiért így eldönget!« 

— Mit csinál? — lihegi elfulladva. — Mit csinál? 

— Á . . . á á . . . áá . . . — panaszko-
dik hangosan. 

A panaszos hangok csak ingerlik, 
vadítják Pócskait. 

Linczenpolcz türelmesen fekszik 
a priccsen, de a szemében csodálko-
zás, majdnem rémület ül. Nem érti 
a rázuhogó kemény ütéseket, kínai 
beszéd ez. Mit akarnak tőle? 

— Mit csinál? — lihegi elfulladva. 
— Mit csinál? 

Hályog szalad Pócskai szemére, 
köd az agyára. Patakokban csorog 
róla a verejték, de azért továbbra 
is üt, ver, dögönyöz, eszeveszetten. 
A maniküröslányt látja, a gyönyö-
rű Bözsit és a karcsú butéliát a 
hűtőben. Az ökle olyanokat sújt 
már, mint egy kalapács. Az apja 
kalapálta így az üllőre tett vasda-
rabot. 

Linczenpolcz kétségbeesetten rug-
dalódzik. 

— Elég már! . . bőgi eszeveszet-
ten. . . Nem hallja? Elég! 

A szomszéd fülkében 
dolgozó masszőr meg-
hallja a jajveszékelést, 
odaugrik Pócskaihoz és 
elrántja a priccs mellől. 

— Mi van magával, 
kartárs? — súgja a fü-
lébe. — Megbolondult? 

Pócskai zihál, mint a 
kövér lúd. 

— Ü g y l á t s z i k , m e g ! . . . 
— mondja szégyenkez-
ve. — Vágjon gyomron, 
kartárs! 

A kis dézsa hidegvíz, 
amivel nyakonöntik, 
egyszerre kijózanítja. 

Linczenpolcz kimerül-
ten, agyonverten piheg 
a priccsen. Igazán nem 
úgy fest, mint egy bol-
dog vőlegény. 

Pócskai gondosan, lel-
kiismeretesen leöblíti 
róla a szappanlevet. 

— Váljék egészségére! 
— mondja kedvesen és 
gyöngéden rápacskol, 
ahogyan a csintalan 

(Szűr Szabó József rajzai) kisgyerekre szokás. 
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Amerika álma 
Amerikáról eddig úgy írtak, mint egy 

fejlett technikájú acél- és vasbeton-
rengetegről, melyben léleknélküli gépek 
robbaná&a helyettesíti az eleven élet 
lüktetését és a mindenekfeletti üzlet hi-
deg szelleme pótolja a lelket és az érzel-
meket. Eideg, romantikátlan vidéknek 
éreztük ezekből az írásokból az Uj Vilá-
got, ezért titokban lenéztük egy kissé. 
Csak a technikája, gazdagsága imponált. 
Európaszerte divatossá vált az a felfo-
gás, hogy »Amerikának nincs kultúrája, 
csak technikája és pénze«. 

Michael Foster csodálatos könyve, 
»Amerika álma«, elsöpri ezt a teóriát. 
Foster nem cáfol, nem vitatkozik Euró-
pával, talán nem is akarja megdönteni 
a tévhitet, mely elterjedt hazájáról. 
Legalább is a könyv nem sejteti, hogy 
íróját ilyen cél vezette volna az alkotás-
ban. Mégis, mikor ezt a rendkívül érde-
kes és kimagaslóan értékes müvet el-
olvassuk és az utolsó sor után lelkünkbe 
nézünk, hogy milyen nyomokat hagyott 
benne .a könyv, rájövünk, hogy eddig 
rosszul, nagyon rosszul ismertük Amei*i-
kát. Lélekben ú j Kolumbuszokká let-
tünk: ú j r a felfedeztük az Új Világot 
ebben a könyvben. Felfedeztük, megis-
mertük a lelkét, éreztük a szívét és 
megláttuk álmait. Beleláttunk Amerika 
érzéseinek titkába, úgy, ahogy nem tud-
nánk belelátni akkor sem, ha kihajóz-
nánk és hónapokon, éveken át tanulmá-
nyoznánk az ottani életet. 

Csak az amerikai, a zseniálisan éles-
látású Michael Foster tárhatta így fel 
a newyorki felhőkarcolódat és az ujtahi 
inammut-fenyőerdőket egyformán betöltő 
•amerikai lelket. Csak ez a finoman na-
turalista, gyönyörű stílusú író tolmá-
csolhatta ilyen hűen Amerika szívének 
dobogását Csak ez a gazdag fantáziájú 
realista tudhatta ilyen színes és tökéle-
tes ecsetvonásokkal megfesteni Amerika 
álmát. 

Talán még Amerika is csak ebből a 
könyvből ismerte meg önmagát. Miniden-
esetre olyan sikere volt az Óceánon túl 
ennek a könyvnek, amilyenre még nem 
sok vélda volt az Új Világ irodalomtör-
ténetében. Az utóbbi két évben Marga-
ret Mitchel »Elfújta a szél« oímű regé-
n j e és Michael Foster »Amerika álma« 
című alkotása volt a bestseller, a leg-
olvasottabb könyv odaát. A kéit könyv 
azóta az egész világot meghódította. 

Négy generáció életén át inuitatja be 
Michael az ismeretlen Amerikát. Egy 
évszázad pereg le előttünk, egészen nap-
jainkig. A történet húsból és bérből 
való szereplőkről szól, a kivándorló ír 
hajóskapitányról, ügyvédidé lett fiáról, a 
világháború alatt újságíróvá lett unoká-
járól, negyedik generációkónt ennek 
diákfiáról és ezeknek környezetéről. A 
főszereplők azonban mégsem ők. A fő-
szereplő Amerika. Minden azért törté-
nik úgy, ahogy olvassuk, azért kell úgy 

történnie, ment Amerikában vagyunk 
és Amerika meg akar ja valósítani ál-
inait. 

Amerika tempója ebben a könyvben 
is száguld, mint a többi amerikai re-
gényben, I t t azonban megkapjuk a szá-
guldás magyarázatát . Amerika az áLoin 
felé rohan, .amely ha beteljesül, jók és 
boldogok lesznek az emberek. És így 
lesznek tökéletesek. Az élet nagy miért-
jének lázas Ikeresése, a célba sohasem 
érő rohanások tragédiája ez a könyv, 
gicosek nélkül, némi lírával és csupa 
élettel. Tragédiákat láttunk benne, rosz-
szul sikerült életeket, elbukásokat és 
ú j generációk továbbrohanását az elő-
dök célja, az álom felé. Irányregény? 
Nem az. 

Nem alkar tanítani. Nem akar be-
folyásolni. A szerző nem tehet róla, 
hogy könyve mégis mély, talán egy 
életre szóló 'nyomokat hagy a lelkünk-
ben lés hogy hatása alól nem tuidunk 
szabadulni. Ez a hatás nem az iszonyat, 
nem a harag és nem a kétségbeesés. 
Csak egy kissé felhős1, nagyon igaz meg-
ismerése annak, hogy minden egy álo-
mért történik az életben, valami szeb-
bért, mint ami van, ámde az álmokból 
felébreszt bennünket a halál, a vég, mi-
kor az álmok feloldódnak a kozmikus 
sugarakban, hogy ú j képeket, új , elérhe-
tetlen célokat vetítsenek ú j generációk 
elé. 

A könyv alapgondolata: az elért cél 
sohasem az, amit kerestünk, akkor sem, 
ha minden számításunk sikerül. Ez azon-
ban így filozófia,. »Amerika álma« pe-
dig nem filozofál. A könyv: regény. 
Lenyűgöző, ri tka élvezetet nyújtó olvas-
mány. De anélkül, hogy egyetlen sorá-
val többet mondana a könnyen m egér t-
hetőnél, anélkül, hogy egyetlen bekez-
dése száraz vo|na; sokkal többet nyújt , 
mint a rsgéiiyektől kapni szoktunk. 
Van be^PÇ; ̂ ftlä'nil az Ember Tragédiájá-
ból an-eiMi'^libgy eszünkbe jutna Ma-
dách, éppen úgy, mint ahogy a drámai 
felhők végig" vonulnak az eseményeken 
a drámai következmények sablonja nél-
kül. Ez teszi a regényt szerkezetileg is 
teljesen új já . 

Lélekboncoló regény. Ennek a lélek-
boncolásnak azonban furcsa, sajátos 
amerikai íze van. A realizmus bizarrul 
olvad össze az idealizmussal, a szív 
szinte a gépekben dobog, Amerika lelke 
mindenünnen, az élet minden megnyilvá-
nulásából kisugárzik, hogy belénk ivód-
jék a könyv lapjairól. Mindez egy film-
szerű regény formájában, a kalózhajók 
és az indián garázdálkodások száz év 
előtti Amerikájától a jelenig. 

Ez »Amerika álma.« Ilyen őszintéin, 
ilyen keresetlenül világosan sohasem 
szólt még hozzánk az U j Világ, mint a 
könyvpiacnak ebben a kimagasló újdon-
ságában. Ez teszi biztossá megérdemelt 
sikerét. 

63 



New York resénye 
Ködbevesző Bábel->tornyok rengetege, 

zsivajgó utcák feneketlen sziklahasa-
dékai keresztül-kasul, rohanió acélször-
nyetegek fent, lent és a mélyben, füst, 
szirénák, hullámzó embertömeg, fény-
kígyók, égő bétáik, bankok, színházak, 
világsztárok, világ-tőzsde, kikötő, nagy-
ipar és rohanó, izzadó, dőzsölő, vérző, 
lihegő milliós tömeg, angolok, németek, 
írek, négerek: ez a világ legnagyobb 
városa, New York. így él a fantáziánk-
ban, valami ehhez hasonló összevissza 
kaleidoszkóp maradt meg a fejűinkben 
mindabból, amit New Yorkról valaha is 
olvastunk, láttunk, hallottuiik, elképzel-
tünk. S ha most kezünkbe vesszük 
Elmer Rice hatalmas müvét, melynek 
címe: New York regénye, óriási vára-
kozással, bár kissé kétkedő kíváncsiság-
gal ü t jük fel a vaskos kötetet, mert em-
ber legyén, aki el tud igazodni ennek 
a modern Bábelnek a tömkelegében és 
művész legyen, aki a nyomtatott betű 
millió téglájából fel t ud ja építeni szá-
munkra annak »égi mását«. Elmer Rice 
fel tudja építeni. Bonyolult művészi 
terv szerint építi, rengeteg, sokoldalú 
perspektívát állít fel s a holt szerkeze-
tet zsúfolásig benépesíti eleven emberi 
statiszitériával, az egésznek széles hom-
lokterébe áll í tva a főalakok tarka cso-
port já t . Ebből a csodálatos kompozíció-
ból tisztábban, élesebben, igazabban áll 
elénk az élő, élvező, szenvedő és ágáló 
New York képe, mint & leíró és enciklo-
pédikus. munkák egész könyvtárából. 

Mert Elmer Rice regényt ír, modern 
regényt, mely fiktiv volta ellenére kö-
zelebb áll az élethez s az igazsághoz, 
mint minden »ismerettan« papírostöme-
ge. Tulajdonikép nem is egy regény ez 
a könyv, hanem a regények egész sorá-
nak bonyolult szövedéke, melynek rövid 
»tartalmát« elmondani épp ezért re-
ménytelen próbálkozás lenne. A mese itt 
nem is túlságosan fontos, hiszen a re-
gény igazi tárgya maga a nagyváros, a 
világváros, New York. A regény közép-
pontjában három fivér áll, a bankár, a 
bohém és a tudós, akik a maguk tipiku-
san elütő jelleniével s az általuk képvi-
selt három világ egymással ellentétes 
megnyilatkozásaival New York szellemi, 
pénzügyi és fél világi rétegének szimbo-
likus megszemélyesítői. Körülöttünk a 
felszínen a világváros forgataga kava-
rog, s a felszín alatt ismeretlen feszítő-
erőknek csak sejtetett baljós gyülemlése 
folyik a történelem mindent megőrlő 
lassúságával. 

New York regénye a szerző első, nagy-
lélegzetű elbeszélő munkája . Ámde El-
mer Rice, Amerikának ma O'Neill mel-
lett legnagyobb színpadi írója, ezzel a 
könyvéivel is majdnem drámát alkotott: 
az elbeszélés színpadi cselekménnyé gyor-
sul, s az események jórészt izgalmas pár-
beszédekből bontakoznak elénk. így a 
regény összhatása párat lan, lenyűgöző 
élmény, mely minden ízében s a maga 
egészében méltó a hatalmas tárgyhoz. 

(i. a.) 

fii 

A magyar zeneírás lel-
kes és elisment mestere: 
Falk Géza, ismét teljesen 
eredeti könyvvel lepte meg 
az olvasó közötnséget. 

A növekvő ifjúsághoz 
szólva, megírta a muzsika 
valóban gazdag és sok-

rétű világának mindmegannyi jelensé-
gét, szépségét, fel tárta annak mindem 
jellegzetes értékét, t i tkát és élvezetet 
árasztó pompáját . Igen nehéz, de hálás 
feladatot oldott meg Falk Géza. Nehéz 
azért, mert az if júsághoz szóló egyszerű, 
világos és minden szempontból érthető 
nyelyezeiíet csak kiegyensúlyozott mér-
téktartással lehet elérni. Ez igen jól si-
került. iHálás feladatot azért, mert a 
zene országának végtelen gazdagságát 
líárja fel a szépszerető, tanulni, műve-
lődni és olvasni vágyó fiatal fiúk, lá-
nyok előtt. Ez a megoldási rész is. töké-
letesen sikerült, mert a hang keletkezé-
sétől >az óriás-zenekarig, a legrégibb idők 
regőisétől a modern zene mesteréig, a 
zenei műveltség elsajátítási módjától a 
komoly zene élvezési forrásáig mindent, 
de mindent megmutat a szerző. Az 
alábbi tartalom-részlet leghívebben iga-
zolja a könyv gazdagságát. Falk Géza 
ú j munkájá t a magyar fiatalságnak úgy 
ajánl juk, mint az igaz megismerés 
könyvét! 

A könyv tartalmából: 
Hogyan keletkezett a zene? Ml 

volt előbb: dallam, ritmus, vagy összhang? Ho-
gyan keletkezett és fejlődött a hiangjegyirás? 
Hogyan keletkeztek a hangszerek? Melyek a 
ma használatos hangszerek? Milyen összetóte-
lüek a különféle kamara- és zenekari együtte-
sek? Melyek a zenei stílusok? Mi a karmester 
feladata és ki a jól dirigens? Kik az Ó-, közép-
és újkor legkiválóbb zeneszerzői és előadómű-
vészei? Kik a modern zene mesterei? Mi a ma-
gyaros és magyar zene ós kik képviselik azt a 
leghivatottabban? Hogyan kell a zenei hallást 
képezni és mi annak a továbbfejlesztési módja? 
Hogyan juthatunk el a komoly zene élvezetéig? 
Miéit szép é« »kultúrált« a zenét tanuló keze? 
Miért szép és fontos a zenetanulás ás a zenei 
műveltség? Hogyan keletkezett az első opera? 
Mikor nyitották raear az első operaházakat? 
Miért megkülönböztetett műfaj az opera? Ho-
gyan keletkezett az operett? Hogyan alkotják 
müveiket az abszolút-zene komponistái? Hogyan 
alkotják müveiket a program-zene komponistái? 
Hogyan alkotják müveiket az opera- és ballet-
kimnonisták? Hogyan készül az onerett-. rHvií-
és filmzene? Ml a* érték a gramofon- és rádió, 
zenében? Kik írták a legismertebb gyermekda-
rabokat? Mely zeneszerzők müvei hallhatók a 
leggyakrabban? Mit jelent a müveit ember szá-
mára a zene? Mikép a'akul át a lélek a zene-
tanulás és a zenével való foglalkozás éveiben? 
Hogyan lesz a zene hivatás és k"uvéradó fog-
lalkozás? Mi jellemzi az egyes nének zenéjót? 
Ugy-e, érdemes a zenét szeretni?! Nóv- és 
tárgymutató. Képek jegyzéke. 

Az értékes könyv Dénes-kiadásban 
jelent meg. 
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USA 1917-ben szenátusi határoza-
tot hozott: beavatkozik a ibáborúba. 
A döntést parlamenti csaták előz-
ték meg. Sokan mondották, hogy az 
az Amerika, ahol mindenki a Mon-
roe-elv híve: Amerika az ameri-
kaiaké — ne avatkozzék az euró-
paiak viszályábla. öljék, mészárol-
ják egymást az óvilágban, a yan-
keenek ehhez semmi köze. 1917-ben 
mégis megüzente a háborút az 
Egyesült Államok a központi ha-
talmaknak. A katonák gyüjtőme-
dencéje Newyork lett. Onnan szállí-
tották Európába a harcosokat, . 

Amerika legnagyobb városa vál-
ságos órákat élt át ezekben a na-
pokban. A házak falán megjelentek 
a mozgósítási parancsok. Az újsá-
gok félóránként külön kiadásban 
számollak be a. háborúról. 

Ezekben a forró napokban érke-
zett Newyorkba Bili Pettigrew 
texasi cowboy. 

Tágranyílt szemű, gyermeki lelkű, 
de erősizmú texasi legény. Otthon 
csak lovakat látott és földeket. A 
vonattal is csak négy nap előtt is-
merkedett meg, amikor először lé-
pett fel aj lépcsőjére. A vadonban 
élt tá rsai között. Akkor ébredt, ami-
kor a nap felragyogott az égen és 
akkor feküdt le, amikor beestele-
dett. í g y élt Bill mint valami me-
zei virágszál a nyugati ősvadonban. 
Amíg egy napon a körzet, serifje 
kilovagolt hozzá és leszállván a ló-
ról, csendesen csak ennyit mondott: 

— Fiam. A hazának szüksége van 
rád, ülj vonatra, menj Newyorkba. 



És Bill Pettigrew megérkezett a 
csoda városba. A mesebeli szépségű 
Newyorkba, ajmelyről téli estéken 
különösen érdekes dolgokat mesélt 
neki Jolhn, az. öreg cowboy, aki egy-
kor csapos volt az East Side-on. 
Bill is, barátai is úgy vélték, hogy 
John bácsi csak szépeket hazudik. 
És ime moslt Bili elé tárult a való-
ság, amelyik káprázatosabbnak és 
mesésebbnek tűnt, mint John bácsi 
hazugságai. Alkalmatosságok sza-
ladtak az uteán, amelyeket nem 
húzott ló. Bili megmerevedve nézte 
őket; valaki hátbaütötte és ráneve-
tett: 

— Min csodálkozol? Az autón? 
Az ám: autó. És a házak . . . Az 

égnek merednek. Hatalmasak. Aki 
ott fenn lakik a negyvenhatodik 
emeleten, az talán még az Istent is 
látja, olyan közel van hozzá. 

Daisy Heath a revűszíuház pri-
madonnája volt. Elkényeztetett, 
hisztériás, körülrajongott kedvence 
a közönségnek, az igazgatójának és 
a revűszínfeáz pénzemberének: Sam 
Bailey-nek. Bailey, ez a csinos, gaz-
dag férfi gyakran felkereste prima-
donnáját, Daisyt, őszinte barátság 
fejlődött ki közöttük, — de mesz-
szebbre nem mentek. Bailey érezte, 
hogy a> nő rokonszenvezik vele. 
Daisy-nek viszont »jóljött« Bailey 
barátsága. Steeretett elkésni a pró-
bákról, hanyag volt és fölületes. 
Dohogott i s eleget az igazgató. 

— Bailey ad pénzt a színházhoz, 
de a sztáromat alaposan elkényez-
teti. 

A revütársulat gyakran órákig 
várt Daisyre. A próba nem kezdőd-
hetik el a primadonna nélkül. De 
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Daisy Heath nem jött. Ha felcsön-
gették telefonon, mindig a néger 
szobalány jelentkezett ezzel a szte-
reotip mondattal: 

— A művésznő gyengélkedik. 
A színháznál tudták, hogy a gyen-

gélkedés: mese. Daisy tökéletesen 
érzi magát, remekül alszik gyönyö-
rű ágyában és ezért nem kel fel és 
nem siet a próbára. De az igazgató 
nem mert fellépni primadonnája el-
len, inert félt Baileytől, a pénzem-
bertől. 

Végre nagynehezen ébredezni 
kezdett Daisy Heath. Kávéját kérte. 
A néger szolbalány félősen jelen-
tette, ihogy csészénként csak egy 
kockacukrot lehet kapni! Ez már 
háborús rendelkezés, bevezették a 
takarékossági rendszert. Daisy tág-
ra nyitja a szemét. Hogyan? Meg-
lehet tiltani neki, Ihogy hány cukor-
ral igya a kávéját? Ki parancsol 
neki? 

A szobalány csendlesen megjegyzi: 
— A háború áldozatot kíván. 
— Miért? A katonák cukorral do-

bálják egymást? Azért nem tehetek 
több cukrot a kávémiba? 

— Az a parancs, hogy minden 
kávéhoz csak egy cukor jár. 

— Hát akkor hozass húsz csésze 
kávét. 

A művésznőt idegesíti a háború. 
A katonákat sem szereti látni. Ami-
kor felvonulnak, becsukja az abla-
kokat. Amikor Bailey gúnyolódva 
megjegyzi, hogy fog még Daisy ha-
risnyát kötni nekik, harsányan fel-
neveit: 

— Én?! 
— Ne legyen olyan gőgös. 
— Ha nem tetszik, elmehet! 
— Talán job>b lenne! 

Pokoli mulatság volt ax ámuldozó texasi fiú 
rovására m u l a t n i . . . 



Daisy vállat von. 
— Nekem mindegy. 
Bailey csak áll előtte, az ajkát 

harapja, és annyit mond: 
— De nekem nem . . . 
Igen: látsziik Baylein, hogy nem 

tudna lemondani Daisy-ről. De nem 
akar még nyilatkozni: vár. Tudja, 
hogy ennek a gyenge, szeszélyes 
teremtésnek erős férfira van szük-
sége. 

* 
Délután a katonák szabadságot 

kaptak. Lehet kószálni a városiban, 
elmenni moziba, felhajtani a biszt-
róban valami italt, megismerkedni 
egy lánnyal, élni, járni, mozogni az 
emberek között. 

Bill is örült az alkalomnak, hogy 
járkálhat a csoda városiban, ahol 
percemként veszedelmek leselkedtek 
r á Hiszen a közlekedési renddel sincs 
tisztában, alig süvített el mellette az 
egyik autó, máris a másik elé ke-
rült. 

A fiúkkal sétált, de azok heccel-
ték. Mutogatták neki a felhőkarcoló-
kat és az elérhetetlen, p.rémefcbe és 
selymekbe öltözött hölgyeiket. És 
köziben állandóan folyt a »vesézés«. 

— Ugyan ne mutogassátok • a höl-
gyeket Bilinek. Látott ő ezeknél kü-
lönbeket Texasban — vélekedett az 
egyik. 

— I g e n . . . de n e m i lyen e ike t . . . 
— Nézd. csak Bili, hogy bámulnak 

téged a nők! 
Mire a másik: 
— Igen. Bili, úgylátszik, bálványa 

a hölgyeiknek. 
Pokoli mulatság volt ez; a sze-

gény, szájtátó, ámuldozó 
rovására mulatni. 

A texasi fiú végre megúnta az 
ugratást és elbúcsúzott a bajtársai-
oL 

— Hová mégy? Hiszen nem is-
mersz senkit Ne wy ónkban. 

Bili fölényesen mosolygott. 
— Találkám van. 
A fiúk alig tudták elfojtani a rö-

högésüket. 
— Találkád? Na ne mondd? 

Ugyan kivel? 
— Egy hölggyel. 
— Szőke vagy barna? 
Bili pillanatig habozik, aztán ki-

vágja: 
— Gesztenyebarna. 
— Mulatni mégy vele este? 
— Felforgatjuk az egész várost — 

fogadkozott Bili. 
Szegény Bili elvált a bajtársaktól 

és kedvetlenül, magányosan, az 
egyedüliség érzésétől marva beszé-
delgett egy bisztróba. Leült a ma-
gas székre, a pult mellé, ahol Sally, 
a szép büfféslány osokoládéflippel 
kínálta meg. Bili ceruzát és levele-
zőlapot kért. Sally kedvesen megkér-
dezte: 

— A szerelmesének ír? 
Bili éppen egy barátjának címezte 

meg a levelezőlapot, de azért azt 
hazudta, hogy igen, egy lánynak ír 
— Texasba! 

Sally is közlékeny volt: 
— Az én barátom is katona. . . 
— Mennyibe kerül a levelezőlap? 
— Tizenöt cent. 
— Texasban tíz cent 
— Hja, háború van! 
— Texasban is! 



Egy bajtárs érkezik a 
pulthoz, Jack. A Sally 
szerelmese. Izgatottan 
jelenti kedvesének, hogy 
ina este indul, a lány 
elsápad és szorongatja 
fiúja kezét. Jack meg-
kérdi : 

— Megvan a fényké-
ped? 

A leány iblúza alá 
nyúl: 

— Itt őrzöm! 
— Várni fogsz rám, 

Sally? 
— Igen, Jack. 
Es a bajtárs elmegy. 
Bili szívét végtelen 

fájdalom hasogatja. 
Minden fiút vár valaki. 
Mindenki szeret vala-
kit. Csak ő jár egyedül 
ebben a hatalmas kő-

rengetegben, vele nem 
törődik senki, érte nem 
aggódik egy szív sem. 
Továhbrója az utcákat, 
nézi a kirakatokat, bá-
mulja a szép hölgyeket, 
tévelyeg az úttesten ad-
dig, amíg egy autó elé 
kerül. A kocsi idejeko-
rán megtorpan, Bilinek 
nem történt kutyabaja 
se, csak lesimítja má-
giáról az utca porát és 
zavartan mosolyog. 
Csődület támad, mtidőr 
érkezik a kocsihoz és 
felszólítja az autóban 
ülő hölgyet, vigye el a 
laktanyáig a nagyvárosban 
talatlan katonát. 

Az autón Daisy Heath ült. 
zelhető, hogy milyen kényszeredett 
mosollyal teljesítette a rendőr óha-

ját. Neki sietnie kell a színházhoz és 
most viheti ki a külvárosba ezt a 
zavartan mosolygó kis katonát. 
Holott Daisy amúgy is gyűlöli a 
háborút és nem lelkesedik a katoná-
kért. A strapamundéros, baklkancsos 
közlegény leül az autó ülésére, a 
parfőmös, illatos, csodás Daisy 
Heath mellé, aki idegenkedve elhú-
zódik a texasi cowboytól. A félszeg 
fiú érzi, hogy valami nagy hibát 
csinált és illemtudóan megkérdi: 

— Remélem, nem vagyok -a ter-
hére? 

Daisy kinéz az ablakon és csak a 
fogai között mormogja: 

— Rosszul reméli. 
Aztán visszafordítja a tekintetét 

a fiúra és látja, hogy az milyen 
mohó szemeket mereszt rá. 

Mit bámul? 
fiúból őszintén szakad fel a szó: 

— Magát! 
— Mi különös van rajtam? 
— Maga nagyon szép! 
A lány vállat von. 
— Hagyjuk ezt. 
A klccsi megérkezik a laktanyába. 

A bajtársak ott állnak a bejárat 
előtt, leesett állal, kimeredt szem-
mel bámulnak. A texasi cowboy ha-
talmas autóból száll ki és a kocsi-
ban ottmarad a .gyönyörű, álomsze-
rű nő. Bili hirtelen észreveszi, hogy 
milyen szituációba került. Kiegye-
nesedik és mintha közeli ismerőse 
lenne a nőnek, nagy bizalmasság-
gal int neki búcsút: 

— A viszontlátásra drágám. 
Az autó elsuhan. A cowboyt kö-

rülveszik katonatársai, faggatják, 
érdeklődnek a nőről. 



— Ki volt ez a tündéri hölgy? 
— A szerelmem. 
— Milliomos? 
— Nem — színésznő. 
— Hogy hívják? 
Bilinek nem jut hirtelen eszébe 

más név és ezt mondja: 
— Mary Jones. 
De a laktanyában egy asztalon 

ott hempereg egy folyóirat és benne 
a. hölgy fényképe. A katonák rácsap-
nak. 

— De hiiszen ez nem Mary Jones, 
ez Daisy Heath. 

— Az csak a színpadi neve.— vág-
ja ki magát Bili. 

Az egyik fiú nagyon szemtelen: 
— Nemcsak potyautas voltál a 

nőnél? 
— Nem nő az, hanem hölgy — és 

Bill beleboxol a fickó arcába. 

A századuak. nagy 
szenzációja támadt. 
Hogyisne. Itt van ez az 
egyszerű texasi legény, 
akit az okos ndwyorki 
és chicagói fiúk csak 
ugrattak és most kide-
rül, hogy ez a cowboy 
Daisy Heath-el, New-
york leghíresebb revű-
színésznőjével, a fér-
fiak vágyálmával autó-
zik és ki tudja, talán 
még komolyabb kapcso-
lat is van közöttük. . . 
A laktanyát egészen 
feldúlja ez az esemény. 
A katonák körülállják 
Bilit és kérdezgetik. A 
fiút a ihirtelen támadt, 
népszerűség megrésze-
gíti. Egész mesét talál 
ki. Esténként Daisyről 
beszél. 

— Igen, — beszéli tár-
sainak — mi együtt nőt-
tünk fel. Gyerekek vol-
tunk és bevéstük a ne-
vünket a fák kérgébe. 
Még nem volt tizen-
négyéves sem, amikor 

megkérdezte tőlem, 
hogy Bili, mondd csak, 
mi i s a szerelem? "Ën 
megmagyaráztam neki, 
hogyha valakit szere-
tünk, azt megcsókoljuk. 
Erre ő megcsókolt és 
mi . szeretjük egymást. 
Sajnos, nagyon messzi-
re kerültünk egymástól, 

ő híres színésznő lett és én csak egy-
szerű cowboy vagyok. 

A fiúk vigasztalták. \ 
— Nem vagy cowíboy, katona 

vagy. 
— Igen, de ha visszajövök, ismét 

cowboy leszek. \ 
Valaki vállatvonva jegyzi meg: 
— Ha ugyan visszajössz. . . 
Bili szeme felragyog: 
— Visszajövök, merti Daisy v á r . . . 

A fiúk elfogják a Royal Sztárfoto 
Bt. nyugtáját, amely * Pettigrew 
közlegénynek szól ás igazolja hu-
szonöt cent vételét. Azonnal kide-
rül a turpisság: Pettigrew nem ka-
pott fényképet Daisy Heath-tól. ha-
nem a Sztárfotónál vásárolt egy 
Daisy Heath-arcképet. Ha a közle-
gény olyan jóban van a művésznő-
vel, tőle is kaphatott volna fény-
képet. 



— Na majd megtanítjuk a haznlg 
frátert — fogadkoznak a bajtársak. 

Este bemennek Bill'hez és azt 
mondják', valamennyien szabadok 
ma, szeretnének jól mulatni és meg-
kérik Bilit, mutassa be őket Daisy-
nek. Ök is szeretnék élvezni egy 
igazi színésznő társaságát. Bili sza-
badkozik, azt mondja, hogy Daisy 
mindig haragszik, ha a színháznál 
megvárja őt, mert azt szereti, ha 
a lakásán látogatja meg. De a fiúk 
erőszakosak és valósággal elcipelik 
Bilit a színházhoz: mutassa be őket 
Bill a primadonnának. . 

A kiskapunál Bili szeretné bebe-
szélni a bajtársaknak, hogy már 
elment, de két segédszínésznő 
jön ki a\ kapun és azok mondják, 
hogy a primadonna még nem öl-
tözött át. Jön is pár perc múlva 
Daisy Heath. Bill bátortalanul elő-
re lép és szögletesen meghajolva a 
művésznő előtt, a fülébe súgja: 

— Kérem, nagy bajban vagyok. 
Engedje meg, hogy bemutassam 
magának a barátaimat. 

A színésznő nem tudja mire vélni 
a furcsa helyzetet. De aztán job-
ban megnézi a szorongó fiút és 
kissé távolabb a kaján katonákat 
és pillanatok alatt rájön az össze-
függésre. Belekarol Billb© és a cso-
dálkozó fiúk sorfalán keresztül el-
iudul vele, ezzel a mondattal: 

— Igyunk valamit. 
A színésznő ai katonával beül a 

közeli bárba, italt rendelnek és az-
tán azt kérdi: 

— Szóval azt mondta nekik, hogy 
a barátnéja vagyok? 

Bili bűnbánóan mosolyog és le-
horgasztja a fejét: 

— És hogy együtt nőttünk fel. 
Aztán kisfiús fájdalommal beszél: 
— Tetszik tudni, mindenkinek 

van valakije, osak nekem nincs. 
Ezért hazudtam, hogy maga a ked-
vesem, Hogy ne nevessenek ki. Meg 
aztán olyan jól e se t t . . . álmaimban 
mindig arra gondolok, mi lenne, ha 
maga, aki a leggyönyörűbb nő a 
világon, va lóban. . . ki sem merem 
mondani. 

A színésznőnek tetszik a játék. Es 
azt kérdi a fiútól, miért \neim egy 
bárlánynak udvarol, olyannak, aki 
a csokoládéf lippe t éswa whyskit, ki-
szolgálja. 

Bili legyint: 
— A fiúk ilyenekbe szerelmesek, 

úte ezek a lányok csak hazudják a 
szerelmet, nem várnak a fiúkra. 
Ilyen lány nekem nem kell. Tudja, 
művésznő, én nagyon szerettem az 
almáslepényt. Az anyám sütötte a 
világ legjoibb almáslepényét. Ami-
óta az anyám meglhialt, nem ettem 
almáslepényt, mert más nem tud 
olyant sütni. Magával is úgy va-
gyok 

Daisy felkacag. 
— Szóval én vagyok az almásle-

pény? I 
— I g e n . . . és én nem eszem rossz 

almáslepénytv inkább semilyent. 

Daisy pedig elment Bailey esté-
lyére. Kiment az erkélyre, ahova 
Bailey követte. Hirtelen meglepőt 
kérdezett Daisy: 

— Mondja, Bailey, szßtkott az any-
ja almáslepényt sütni? 

— De még mi lyent . . . 
I — Ë s mondja . . . ha háborúba 
k menne-... szeretné, ha várnék ma-
A gára? 
M — I g e n . . . Azt h iszem. . . 
m Langyos augusztusi éjszaka ivolt. 
• B a i l e y egészen közelhajolt Daisy-

^ h e z . 
— Erdiekes esetem volt tegnap, — 

mesélte Daisy — a kocsim alá ke-
rült egy közkatona. Már megijed-
tem, hogy valami baja támadt, de 
kiderült, hogy csak le kellett porol-
nia magát. A rendőr utasított, hogy 
a katonát vigyem be a laktanyába. 
Az úton úgy bámult rám az a kato-
na mint valami borjú. Tudja, a 

. . . A színésznő a katonával beül a közall 
bárba . . . 



kolta meg Daisy a fiút? Kedvesség-
ből, jóságból, viccből, szánalomból, 
szeretetből. De a fiú a csók után mere-
ven állt, azt hitte, hogy a világ meg-
fordult körülötte és a csillagok le 
fognak szakadni az égbő l . . . és ezen-
túl már a szeme, a szája, az orra és 
a füle mind Daisy Heath-el volt 
tele. Csak rágondolt, csak az ő ne-
vét suttogta, csak a fényképét nézte. 

És másnap délelőtt, nagy meré-
szen, felhívta telefonon Daisy Heath 
lakását. 

— A művésznő gyengélkedik — 
mondotta a telefonba a néger szo-
balány, úgy, ahogy szokta. 

Bili elszédült. Komolyan vett-e a 
néger szobalány kifogását. Rohant 
virágot venni, majd betért egy cso-
koládéüzletbe és azt kérdezte az el-
árusítótól: 

— Mit vehetnék egy színésznő-
nek? 

— Nerzbundát. 
— Nem —adjon inkább dióscsoko-

ládét. 
A fiú valósággal betört a színész-

nő lakásába. Most ott volt Bailey is. 
Idegesen fogadta a hírt, hogy a köz-
legény megint itt van. Vájjon mit 
akar? 

— Ugylátszik, Daisy — vélekedett 
Bailey — maga megcsömörlött a jó 
dolgától és valami friss szenzációt 
vár az élettől. Ezért kacérkodik ez-
zel a katonával. 

Bili aggódó arccal lép be a szo-
báiba, valósággal nekirohan a szí-
nésznőnek. Odateszi elé a virágot 
és a csokoládét. Daisy é3 Bailey 
egymásra mosolyognak. 

szeme olyan, mint az ég. Olyan tisz-
ta és ártatlan, és olyan kék is. Ami-
kor ma este a színházból kijöttem, 
a kiskapunál ott várt rám. Nem ér-
tettem, mit akar. Zavart volt, elvö-

ösödött, pár lépéssel távolabb álló 
bajtársaira mutatott és dadogva be-
vallotta, hogy nagy bajiban va t. 
Hirtelen átláttam a helyzetet: cz a 
katona azt hazudta társainak, ami-
kor a kocsimból kilépett, hogy én és 
ő . . . Mondja, nem nevetséges ez? 
Ugye, tulajdonképpen haragudnom 
kellett volna erre a 'texasi cowboy-
ra, aki arra vetemedett, h o g y . . . és 
Bailey, akármilyen fu/rcsa is ez, 
nem haragudtam rá. Hanem beleka-
roltam és az ámuló katonák sorfala 
között elmentem vele a közeli bar-
ba. Ez a fiú, Bilinek hívják, oly 
kedves volt o t t . . . Mint egy kis fiú, 
úgy vallott az életéről. Azért íhazud -
ta, hogy én vagyok a kedvese, hogy a 
társai ne nevessék ki. A többi fiúk 
büfféslányokba szerelmeseik, de 
őneki olyan lány nem kell. Beval-
lotta, hogy gyermekkorában na-
gyon szerette az almáslepényt, mert 
a mamája sütötte a világ legjobb 
almáslepényét De amióta az anyja 
meghalt, nem evett almáslepényt, 
szóval neki én alimáslepény va-
gyok. Ha én nem, akkor senk i . . . 

Bailey a homlokára csapott: 
— Ezért kérdezte maga ^ tőlem, 

hogy szeretem-e az almáslepényt? 
* 

Az éjjel, amikor elváltak, Daisy 
megcsókolta a fiút. Bili nem is 
akart megmosakodni, nehogy a csók 
ízét letörölje a szájáról. Miért csó-



Bill megvizsgálja a színésznő pul-
zusát, mert mint kijelenti, ehhez na-
gyon ért, hiszen Texasban a lova-
kat és a cowboyolcat mindig ő ápol-
ta. Aztán megdörzsöli Daisy fejér, 
masszírozza és a lány valóban úgy 
érzi, hogy most sokkal jobban van. 

— Álmodozik még? — kérdi a fiú-
tól. 

— Nom, --- ragyog fel Bili szeme 
— a valóság sokkal szebb. Emlék-
szem, ideérkezésemkor hogy csodál-
koztam a felhőkarcolókon. 

Aztán megmutatja azt az érmet, 
amit minden katona kap és amely 
tulajdonképpen személyazonossági 
igazolvány. Ha a katona meghal a 
harctéren, erről az igazolványról 
tudják meg, hogy ki v o l t . . . 

— Nem lesz rá szüksége — nyug-
tatja meg a színésznő. 

— Az elsőik közé kerülök ki a 
frontra. 

— Fél? 
— Most nem. Mert magára gon-

dolhatok. Könnyebbé tenné nekem a 
háborút, h a . . . adna egy fényképet. 

Daisy mosolyog, de mintha vizes 
lenne a szeme. . . Kikiabál a másik 
szpbáíba Bailey-nek, hogy küldje be 
a kis fényképeket. A kis fényképek 

tudniillik csupa szolid felvételek. A 
nagyok revüképek, amelyeken hiá-
nyos Daisy öltözéke. De Bailey ra-
vaszul a nagy fényképeket is bekül-
di. Szerencsére a fotók először Daisy 
kezébe kerülnek, aki a pikáns revü-
képeiket^ eldugja és egy olyan képet 
ad emlékbe a katonának, amelyen 
hófehér ruhában, florentin-kalap-
ban, hosszú kesztyűben ül egy kerti 
padon . . . 

Bailey elviszi kocsiján a katonát. 
Sőt még egy sodort cigarettát ds kap 
Bilitől és közben kikóstolja a fiút. 

- — Daisy nagyon tetszik magának, 
úgy-e? 

— Igen. 
— Es maga is tetszik neki? 
— Oh n e m . . . Észre sem vesz. 
— Pedig maga szeretnél 
— Szívesen harcolnék, ha tudnám, 

hogy vár rám . . . 
* 

A revüszí ntoázib an a katonák szá-
mára külön előadást rendeznek. Ta-
padnak a szemeik, égnek a vágyak, 
lüktetnek az erek, amikor Daisy vé-
gigsétál a katonáik között a néző-
téren. 

Előadás után Bili odasompolyog 
az öltözőhöz és megvárja Daiisyt. Az 
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este Taisy elindul sétálni a 
katonával. A színésznő most már 
jól el tud beszélgetni a fiúval. Ug-
ratja, hogy majd odaát Európáiban 
a francia lányok fognak tetszeni 
neki. Bili tiltakozik. 

Daisy mélyen belenéz a f iú sze-
mébe és azt mondja: 

— Maga hívő lélek. Mindenbeu 
tud hinni. 

— Szerelemben, életben, halálban. 
Es maga? 

Daisy vállat von. 
— Nálam az élet: jól enni, jól inni 

szép ruhákat viselni. 
Séta köziben a laktanya felé kerül-

nek. Bili megmutatja azokat a bá 
^uikat, amelyeket a céllövőgyakorla,-* 
toknál használnak. A színésznő iszo 
nyodva visszafordul. 

Bili azt kéri a színésznőtől, hog^s, 
mégegyszer találikiozzék vele, mutas-
sa meg neki a várost. Daisy nek tet" 
szik az egyszerű, őszinte fiú és el-
szédül abban a nagy szerelembe 
amely a fiúiból lángol. Es arra gon 
loi, hogy a fiúnak ezt a kívánságát,' 
mielőtt a háború poklába menne,* 
Tllmennek a raewyorki vurstliba As mindent 

végigkóstolnak . 



teljesíteni kell és másnap reggel 
nyolc órára randevút ad neki. 

Eä másnap reggel n y okikor már 
felöltözve várja a színésznő a kato-
nát. Elmennek a newyiorki vurstli-
ba. Mindent végigkóstolnak: hegyi 
vasutat, csúzdát, célbalövést. Mind-
ezek a játékok Daisynek épp oly is-
meretlenelk, mint a katonának, ö 
egész életében felnőtt volt — ahogy 
szomorúan bevallja. Amikor este 
hazaérkezik, telő van olyan holmik-
kal és apróságokkal, amelyeiket a 
vurstliban vásárolt. 

Bailey Idegesen veszi tudomásul, 
hogy Daisy ismét a katonával volt 
együtt. 

— Elmentem vele a vurstliba. Vé-
gigcsináltulk az összes mókákat. Sze-
génynek a harctér előtt ez volt az 
utolsó kívánsága. 

Bailey féltékeny, de Daisy pró-
bálja megnyugtatni. 

— U g y a n . . . én csak anyáskodom 
vele. 

— Az is anyáiskodás, hogy elviszi 
sétálni, hogy fényképet ad neki, 
hogy egész napját vele tölti? 

— Mi köze ehhez magának? 
— Az, hogy maga nem szereti ezt 

a fiút, de belebolondítja magába. 
Daisy ránéz Baileyret és -a szemét 

könny futja el. 

— Sam. . . maga féltékeny. 
A férfi vállat von. 
— En szerelmes vagyok és félté-

keny. 
A szájuk összetapad. Eddig csak 

jóbarátok voltaJt. De most, hogy a 
színésznő megérzi Bailey féltékeny-
ségét, megtudja, hogy a ! férfi az 
üzleti kapcsolaton túl is szere>ti őt, 
sőt, bevallja magának azt is, (hogy 
ő is szereti a férfit. A katona cso-
dáló rajongásán keresztül ők ket-
ten szerették meg egymást. 

Másnap reggel kimennek kocsin 
Bailley közeli uradalmába és ott 
egy boldog délelőttöt töltenek el. 

Daisy soha nem tudta, hogy Bai-
leynek ilyen szép falusi háza és 
birtoka van. Amikor az autón kiro-
bogtak az országútra, boldogan hú-
zódtak össze a kocsi ülésén. 

— Soha nem tudtam, hogy falusi 
íhJázia van — csicsergett Daisy. 

— A városi élet nagyon elfoglal. 
A revűszínház . . . Maga . . . És nem 
tudtam, hogy magát az ilyesmi ér-
dekli. 

A kerthen reggeliztek. Aztán Bai-
ley pipára, gyutjtott. Daisy tapsol. 

— Nem is gondoltam volna, hogy 
maga pipázik. Egész új emíber lett 
a szememben. 

— Érzi már, ho®y , szeretem? — 
kérdezte Bailer. — Tudja már, 



elégit kl az ábrándozás — mondta Bili.. 

Billel? 
Igen. 
De miért? 

hogy mindenem maga? Higyje el, 
Daisy, az élet egyetlen komoly tar-
talma az, Ihogy szeretünk valakit és 
az viszontszeret minket. 

Daisy felelet helyett forrón meg-
csókolta Baileyt. 

— Szeret! 
— Szeretem. 
— Ha egyszer megun, be fogja je-

lenteni? 
— Mindig szeretni fogom. 
Megebédeltek, aztán Daisy sür-

gette Baileyt, hogy üljenek be a 
kocsiba és menjenek vissza a vá-
rosba. 

— Drágám, «atnos mennünk kell. 
Még ma este fel kell lépnem. 

— Milyen kár . . . — 'sajnálkozott 
nagyon őszintén Bailey. 

— A szín'ház az első, — mosoly-
gott Daisy — maga szokott engem 
erre tanítani. 

— Igaz, i gaz . . . csak egy kéréseim 
lenne . . . ha nem haragszik, Daisy-
kém. 

— Parancsoljon. 
Ne találkozzék többé a katoná-

— Mert én nagyon féltékeny va-
gyok magára. Szerelmes és félté-
keny». 

Ismét összefonódott ajkuk. Meg-
ígérték egymásnak, hogy soha nem 
válnak el. 

Most már tudják, hogy miért, él-
nek. Elhatározzák, íhlogy összeháza-
sodnak. Délután Bailey visszaviszi 
kocsiján Daisyt Newyorkba, hiszen 
este a színésznőnek fel kell lépnie 
a revűszínházban. 

Bili megtudja, hogy másnap in-
dul a menetszázad. 

Amikor a hírt, meghallja, sápad-
tan a. falhoz dől és úgy érzi, kiszáll 
belőle az eszmélet. 

Meg akar indulni, de a lábai ól-
mosak és megmerevedve áll. 

Nem a háborútól f é l . . . 
Csak porig sújtott azért* mert el 

kell (hagynia Newyorkot, azt a vá-
rost, amelynek egyik palotájában a 
negyedik emeleten Ö lakik. A tes-
tet öltött igézet. A megelevenedett 
álom. Akiért élni érdemes. Erzi, 
hogy el kell búcsúznia tőle, nem 
kelhet át úgy a tengeren, hogy 
mégegyszer ne lássa Öt. 



Kérdezgeti a bajtársakat, hogy 
kitől kell engedélyt kérni arra, 
hogy mégegyszer kimehessen a vá-
rosba az indulás előtti 

— A kapitánytól — tanácsolja az 
egyik bajtárs foghegyről. 

— Ad ő engedélyt? 
— Azt majd tőle meghallod — a 

pajtás vállatvon és tovább áll. 
Jelentkezik a kapitánynál. A 

tiszt íróasztala előtt már ott áll egy 
másik katona. Most az van soron. 

— Kapitány úrnak jelentem alás-
san, édesanyám súlyos beteg. Ne-
gyedórára szeretnék kimenni hozzá, 

— Kívánsága nem teljesíthető. 
A bajtárs elsápad. 
— Leléphet — szól a kapitány. 
Most Bili kerül sorra. Remény 

nélkül. De azért előadja a kérését. 
— Kapitány úrnak jelentem alás-

san, a városba, szeretnék kimenni. 
— Miért? 
Bili hangja akadozik, 
— Én . . . én . . . azért . . . 
A kapitány int. 
— Leléphet. 
Bili tanácstalanul jár-kel a lak-

tanya udvarán. Mit csinálhat most 

Daisy? Este hét óra van. Bizonyára 
mostanáig Iheverészett a kerevetén, 
most indul a fürdőszobába. Vagy 
talán már fürdik . . . Esetleg öltöz-
ködik . . . Az is lehetséges, hogy 
már kinyitotta a lakása aj taját . . . 
Hogy már az, autóban ül. Már meg-
érkezett a színházhoz.. . Nem, még 
nem . . . Ahhoz még korán van . . . 

Mit léhet, tenni? 
A laktanya kapujában szuronyos 

őrök állnak. 
Hirtelen felvillan a szeme. 
Katonai teherautó pöfög el mel-

lette. 
Gondolatát pillanat alatt megva-

lósítja: tigrisugrással .felszökik a 
teherautóra és elbújik; benne. 

Nem vették észre az udvarorf. 
Ahogy lőtlávoluyirai hagyta el a 

kaszárnya a teherautót, Bili leug-
rott róla és futva elindult a szín-
ház felé. Éppen jókor érkezett. Az 
előadást még nem kezdték meg. 

A folyosón találkozott Daisyvel. 
A színésznőnek eszébe jutott az a 
mondat, amit néhány órával előbb 
Bailey mondott neki: »a katonával 
ne találkozzék.. . én féltékeny va-

gyok. Én szerelmes va-
gyok«. 

Idegesség rándult meg 
a színésznő arcán, ami-
kor Bilit meglátta. De 
azután a szép nő arc-

vonásai fci simultak, 
ahogy észrevette azt a 
fekkiltságot és izgal-
mat, ami a fiún ural-
kodott. 

— Most nem érek rá, 
Bili, — szabadkozik 
Daisy — mingy árt kez-
dődik az előadás és ne-
kem fel kell lépni. 

— De mi nemsokára 
. Már nein be-

többé rnagá-
az utolsó alka-



nézőteret. Es elmegy a katonával, 
de megígérteti vele, hogy nem be-
szélnek magukról és a háborúról. 

Erre csak hallgatnak. 
— Nincs miről beszélnünk, — 

vallja be a katona őszintén — ha 
maigunkról és a háborúról nean be-
szélhetünk. És meg kell valamit 
mondanom: szeretem Daisy. 

Az utcán állnak. Esik az eső. 
— Ez nem alkalmas hely sze-

relmi vallomásra. 
— Nézze B i l i . . . ábrándozzon to-

vább. 
— Ábrándozni csak akkor jó, ha 

nincs valóság'. 
Daisy elviszi a lakására Bilit, le-

ülnek a pamlagra és Ina Ugatnak. 
Aztán Bili töri meg a csendet: 
— Ha megtaláltuk a valóságot, 

már nem elégít ki az ábrándozás. 
Nekem a valóság kell — maga. 

Bailey érkezik meg. Bili azt 
mondja neki: 

— Szeretem Daisyt, megkértem, 
legyen a feleségem. Ezt őszintén 
közlöm magával, mint Daisy leg-
jobb barátjával. 

Daisy a szomszéd szobába hívja 
Baileyt. A katona kintmarad. 

— Ha visszaérkezik, egy hétig 
egyfolytában fogunk beszélni. 

— Es hà nem jövök vissza? 
— Nézze, aki elsőnek megy, első-

nek tér vissza! 
Az ügyelő lép hozzájuk, sürgeti 

Daisyt, hogy menjen az öltözőjébe, 
mert lekési az előadást. 

A lány ránéz a katonára. Egész 
lényén elömlik a szánalom, ahogy 
ezt a fiút nézi, akinek ő mindene. 
Klaren ragad ja: 

— Magával megyek . . . 
Eszébe jut) ugyan, Ihiogy szerelme-

sével, Sam Baileyvel megszakította 
a csodásan szép faluisi délutánt 
azért, hogy be kellett jönnie az elő-
adásra, És ime, most ezzel a fiúval, 
akihez semmi köze, elindul. Kiteszi 
magá', a botránynak, a kellemetlen 
és gúnyos megjegyzéseknek. Az 
élelmes riporterek holnap hasáb-
számra fogják megírni, hogy New-
york legnépszerűbb primadonnája 
a kis közlegény kedvéért elszökött 
a színházból, nem játszotta el a sze-
repét. Borzasztó, mit követ el. Ez 
mind átvillan az agyán. És látja 
Bailey arcát: Elment a katonával 
a lány, pedig' őt szeret i . . . 

És otthagyja az előadást. A telt 



— Ügy van. 
— De én feleségül akarom magát 

venni. 
— Hallgasson meg. Ez a katona 

azzal a tudattal szeretne elindulni 
a háború poklába, hogy én a fele-
sége vagyok. Mindenki, aki a harc-
térre" megy, hagy itt valakit. Min-
denki tudja, hogy vár rá valaki, 
csak ő utaznék el árván, üres szív-
vel. Ne nevessen ki. Bili számára én 
vagyok a testet öltött álomkép, ö 
ezt az álomképet viszi m a g á v a l . . . 
Nem e n g e m . . . 

— Egy álmot, amely valahol 
Texasban kezdődött . . . 

Daisy és Bailéy, az a férfi, akit 
szeret, egyedül maradnak. A színész-
nő nagyon megfontoltan, átszelle-
mült arccal így szól: 

Nézze, Sam: én magát szeretem, 
de én férjhez megyek most ehhez a 
katonához. 

— Anyáskodásból a felesége lesz? 
— Hallgasson meg, próbálja meg-

érteni, amit mondok: Mi évek óta 
szerettük egymást. De nem vettük 
észre. Erre a nagy érzésre Bili ta-
nított meg bennünket. Azt a szerel-
met, amit ma reggel a maga falusi 
házában találtunk . . . 

— Tulajdonképpen tőle loptuk. 



Daisy bólint: 
— . . . és talán Franciaországban 

fog végződni! 
— Es ha nem'? Ha visszatérne? 
— Akkor már elviselné az igazsá-

g o t Gondolja meg, hogy mi soha 
nem találtunk volna egymásra — 
nélküle. . . Azt a boldogságot, amit 
tőle loptunk, kölcsönözzük neki egy 
évre, vagy talán még rövidebb 
időre. 

— Es ha megmondanánk neki az 
igazságot, D a i s y . . . azt, hogy mi 
szeretjük egymást . . . 

— öngyilkos lenne. En most fele-
ségül megyek a katonához. 

Visszajönnek a szobába, ahol Bili 
remegve várja őket. Zavart mosoly -
lyal szólal meg: 

— Tudom, hogy mit beszéltek 
odabenn. Bailey bizonyára azt mon-
dotta magának, hogy én most hős 
vagyok, mert egyenruha van raj-
tam. De a háború után egy cowboy 
felesége lenne . . . 

Mind a ketten fejüket rázzák. 
— Mi erről nem beszéltünk, Bili. 
Daisy odalép a katonához és Bai-

ley szemeláttára megcsókolja. 
— örömmel leszek a felesége. 

Menjünk az esküvőre. 
* 

Megesküsznek. Az esküvőn maga 
Bailey a vőfély, ö is megérti, hogy 
milyen csodálatosan szépet cselek-
szik Daisy akkor, amikor a kis ka-
tona felesége lesz. Hiszen a texasi 
fiú nem Daisyt szereti, hanem az 
Almot, az Elmléket, amit magával 
visz a fLandriai frontra. 

Ott áll az új házaspár mellett és 
elsőnek gratulál a házassághoz. 

Daisy megnyugtatja, hogy ha Bili 
visszatér a harctérről, akkor már 
lesz elég ereje a fiúnak ahhoz, hogy 
elviselje azt a csalódást, amely alatt 
ma összetörne. 

Bailey tisztességes ember. Nem 
lebzsel Pettigrew közlegény felesége 
körül. Daisy másnak lett az asz-
szonya; Bailey tudja a kötelességét 
és nem mutatkozik Daisy közelében. 

Az asszony minden nap levelet 
kap Bilitől. A betűk sugározzák a 
texasi fiú szerelmét. Tele vannaik 
vágyódással, áhítatos szerelemmel és 
imádattal. 

Daisv könnyes szemmel olvassa 
őket. De közben sokat gondol Bai-
leyre, akit szeret. 

Mert Bilit csak szánja. 

Daisy továbbra is fellép a revük-
ben,̂  de teljesen megváltozott. Köte-
lességtudó, pontos, hivatásával tö-
rődő színésznő lett belőle. Meleg hol-
mikat köt a férjének és utána küldi 
a harctérre. 

Egy napon vaskos tábori levél ér-
kezett Mrs. Pettigrew számára. A 
'lüldemény olyan vaskos és szokat-
lan, hogy a néger szobalány nem 
meri odaadni úrnőjének, hanem el-
határozza, hogy elviszi Mr. Bailey-
nek. 

Este, előadás alatt, Bailey bent ül 
a nézőtéren. Daisy énekel, Hirtelen 
kinyílik az ajtó és belép rajta a né-
. . . és megesküsznek. Az esküvfo maga Bailey to^JI 

a v ő f é l y . . . »] 



ger szobalány. Keresi Baileyt. A 
jegyszedő megmutatja neki, hol ül a 
színház pénzembere. A szobalány 
odalép és átadja neki a vaskos le-
vélborítékot. 

Bailey kinyitja a levelet, amely-
ben Bili ezredese közli, hogy Bili 

^Pettigrew hősi halált halt a harc-
téren. 

A levélből akkor hullik ki Bili 
személyazonossági érme, amikor 
Daisy pillantása éppen Bailey asz,-
talára esik. 

Ebben a pillanatban Daisy meg-
tudja a valóságot; elesett a fiú. 

A férje. 
A texasi cowboy. 
Es most, míg énekel, csak a f iú 

hangját hallja a túlvilágról. 
Az áhítatos vallomásokat. 
Az ő szavait. 
»Nézze, én szeretem magát. Min-

denkit vár valaki, mindenkit szeret 
valaki. Csak én vagyok egyedül. 
Nekem nincs senk im. . . En hiszek 
a szerelemben. En hiszek a halál-
ban. En hiszek az életben. Boldogan 
halnék meg a harctéren, ha tudnám, 
hogy maga vár rám. Ugy-e, vár 
rám?« 

Es Daisy, miközben életének leg-
szörnyűbb pillanatait éli át, énekli 
a refrént: 

— N e v e s s . . . nevess . . . nevess . . . 
Es ahogy mosolygó-sírós szeme 

rávetítődik Baileyre, abban már 
benne van jövendő boldogságuk ígé-
rete. 

- Vége. -





b u v ö j « 
Egyolda lú 
l e v e l e z é s 

Az uram és a lányunk 
n a g y o n j ó barátok. Ma 
már órák hosszat be-
szélgetnek, de volt idő, 
mikor a korai l e f ekvés 
ettől az é lvezettől meg-
fosztotta Evi t . Nemhiá-
ba írók gyermeke, levél-
kékben intézte el érzel-
mi, érte lmi és a n y a g i 
problémáit, A p j a pár-
náján minden este vá-
rakozott egy -egy írás-
műve. í m e két mutat-
ványszám t izenharma-
dik évének dús termé-
séből: 

I. 
0 Atya! 

Az itt mellékelt rút 
másodfokú egyenletek 
némelyikének kétes ered-
ménye nyugtalanítja ér-
zékeny kedélyemet. En-
gedelmet szemtelensé-
gemért, de alázattal 
kérem, mielőtt álomra 
hajtanád őszülő, sőt ko-
paszodó fejedet, vizs-
gáld végig kínok közt 
megszületett elmetermé-
nyeimet. Azon kellemet-
len esetben, ha aggá-
lyaim jogosak lennének, 
ezen papírnak hátulján 
javítsd ki tévelygései-
met. Alázatos csókok 

Evike . 
II. 

Szívem Papája! ! ! 
Tekintettel özvegyi 

magányban eltöltött för-
telmes napomra, feltét-
lenül anyagi kárpótlást 
igényiek. Tudom, hogy 
egyetlen vágyad ezen 
óhajtásom kielégítése, 
ezt nem akarván meg-
nehezíteni, engedélye-
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zem, hogy minél na-
gyobb összeget helyezz 
el arra a Herczeg-
könyvre, melyet ágyam 
mellett találsz. 

Ellenkező esetben síró-
görcs kilátásban. 

Leányi hűséggel csó-
kol nejeddel együtt 

E v i k e . 

Apám 
Apára vol tba világ leg-

drágább apája. Ha néha-
néha meg is: villogtatta 
szigorát, alapjában kölny-
nyű volt vele bánni. Ma-
kacsságra / makacssággal 
felelt, de a kérésnek — 
pláne ha csókkal fűsze-
reztem — nem tudott el-
lentállni. Köztünk sosem 
volt vita, értettük és sze-
rettük egymást — egyszer 
mégi» Pestről Udvarhe-

Szegeden 1888-ban csak éppen, 
hogy a lábamra álltam 

lyig utaztam miatta hirte-
len mérgemben. 

Esküvőnk előtt fel kel-
lett jönnöm apróbb bevá-
sárlásra. Rokonoknál lak-
tam, mégis egyedül érez-
tem magam vőlegény és 
apa ruélkiy. Az estéket le-
velek írásába öltem. A 
hosszabbak természetesen 
vőlegényemnek szóltak, 
amiket jó vidéki udva-
riassággal apáimé közé 
osztott be a posta. Igaz, 
felénk lakott, de a posita 
ozt is tudta, hiogy haza-
menet elébb benéz hoz-
zánk, hadd kapja hát ha-
marább a pesti levélké-
ket. Mindennap ott sze-
rénykedett hát az ő pos-
tá ja is apám hatalmas tö-
megű hivatalos levelei kö-
zött. Apám méltóságos úr 
volt, műszaki főtanácsos, 
az államépítészeti hivatal 
főnöke, elké»pzelhető, mek-
kora címzéseket írtak ne-
ki. Én viszont, lenézve a 
külsőségeket s csupán a 
lényeggel törőldive, így cí-
meztem leveleimet: 

Balázs Sándor tanár 
Székely udvarhely 

Br. Orbán Balázs-u. 
Egyik nap vaskos leve-

let kaptaimi apámtól, már 
a látásának is örültem. 
Ámde annál nagyobb volt 
elképedésem, mikor a 
nagy borítékból kis cé-
dula hullott ki s a saját , 
felbontatlan és vőlegé-
nyemnek címzett levelem. 
A cédulán apai szigorral 
csak ez a pár sor állt: A 
gimnáziumi tanár leg-
alább is tekintetes, de 
mindenesetre úr! 

Mérgemben csomagoltam 
s csak otthon derült ki, 
hogy apám eddig nem fi-
gyelte címzésemet s látva 
a ridegségét, pillanatnyi 
díuzzogástól tartott s hogy 
sértést mégse követhessek 
el, visszaküldte helyesbbí-
tésre. (Lehet, attól félt. 
még a nyakán maradok a 
sértés miatt.) 



m 
Szüleimmel és testvéreimmel 

Zalaegerszegen, amikor ele-
mista voltam 

FÉLTÉKENYSÉG 
Még- fiatal-hiázas ko-

runkban sokat ugrat-
tak a barátnőim, hogy 
az uram asszonykörök-
ben milyen közkedvelt. 
De én annyira biztos 
voltam a dolgomban, 
amennyire csak egy 
fiatalasszony lehet, meg 
az ellenőrző szemekben 
is bíztam: a kisváros 
mindent tlid, engem 
nem csalhat meg. 

Egyszer egyik barát-
nőmhöz látogatóba jött 
az unokanővére. Na-
gyon szép asszony volt, 
elegáns, olvasott, ked-
ves — veszedelmes ve-
télytárs. Mi tagadás, 
minden férfi bolondult 
utána, az asszonyok 
görbe szemmel nézték. 
Délelőtt a korzón hozta 
lázba a szíveket, este a 
társaságok hangulata 
pezsdült meg körülötte, 
de délutánonként, a ma-
gányosságot keresve, ki-
kocsizott. Ebben az egy-
ben nem is találtak 
volna semmit, alhatták 
volna nyugodtan dél-
utáni álmukat, ha ma-
gamögött a kocsissal 
egyenesen kihajtott vol-
na a városiból. Ámde 
megállt előttünk s a 
mindig tárt ablakon be-
kiáltott: 

— Sándor, nem jönne 
egy kicsit a szabadba? 

(SL tiűSájtl ^yc^mtíl 
Lányom, Evi, maholnap k\ész tanár, de 

pedagógiai tehetsége legifjabb éveiben is dia-
dalmasan érvényesült ; németkisasszonyainak 
egész légiója távozott tőlünk perfekt magyar 
tudással, amit neki köszönhettek, ö viszont el-
érkezett hetedik évéhez és csak a legszüksége-
sebb ellentmondásokat tanulta meg németül. 
Folyékonyan közölte: nem, nem akarok, nincs 
kedvem, majd később ... 

Végre aliadt egy kisasszony, aki vállalko-
zott, hogy eltitkolja. Evi előtt magyar tudomá-
nyát és megtöri a makacs ellentállást. Evi 
rögtön látta, hogy hiába beszél hozzá magya-
rul, nem érti. Teljes biztonságban indult vele 
az első sétára. Murillo angyalkáit megszégye-
nítő mosollyal ragyogtatta fel a kisasszonyra 
kék szemeit, miköiben kezét fogva engedelme-
sen lépegetett mellette. A lépcsőn lefelé haladva 
édes hangon így szólt hozzá: 

— Csak gyere te undok, csak gyere te csám-
pás, úgy sem bírod ki soká. mellettem. 

A kisasszony ment, de visszafelé, felhábo-
rodva csomagolt és jogos megvetéssel hagyta el 
az ellenséges zónát. 

Dehogynem! Felka-
paszkodott mellé s a 
két tüzes pej ló megin-
dult. De meg a pletyka 
is. Hogy így, hogy úgy, 
ez már sok, nem illik. 

Legharciasabb barát-
nőm magára vállalta, 
hogy majd ő kinyitja a 
szememet. Kiszínezett 
minden lehetőséget, de 
én csak nevettem. A vé-, 
gén rámbámult: 

— Mondd, te igazán 
nem félted az urad? 

— Mért féltsem? — | 
feleltem nagybölcsen. — 
Féltitek ti helyettem is, í; 
nyugodt lehetek. 

Most már bevallha-
tom, nem is voltam 
olyan nyugodt. 

T a n á r i t eKinté ly 
Az udvarhelyi Fillé-

res estélyek szolid ví-
gadások voltak, a ser-
clíiltebb ifjúságot is el-
vihették. í gy az uram 
— akkor még csak vő-
legényem — találkozha-
tott ott diákjaival is. 
Nem zavarták egymás 
szórakozását, ki-ki az 
őt megillető korosztiály-
lyal táncolt. Persze, 

azért a diáikok felkérték 
a mamákat is, sőt, ha 
nagyon nekidurálták 
magukat, még egy-egy 
nagylányt is. 

Egyszer egy nyolca-
dikos megáll előttünk, 
összeüti bokáját meg-
hajol: 

— Szabadi, tanár úr?,.. 
— így kért le engem. 

h h h k m 

N agybecske-ekröl 1896-ban 
ap&mmal és bátyámmal így 
mentünk fel Pestre a Mille-

niumi kiállításra 



A k u t y a s z o r í t ó 
Homoródalmás cseppkőbaiiangja ueui 

az aggteleki. Nincs feltárva, rendezve, 
nem tartóita számon az állam, csak a 
megye szenvedélyes kirándulói. Mert 
szép út volt, jó alkalom a zsiványpeese-
nye sütésére, sőt a naplemente is ott 
volt a legszebb. Csak természetes, hogy 
mi is látni akartuk. 

Karavánunk kénytelen volt a kocsit 
a félúton elhagyni s gyalogszerrel vág-
ni a sziklás kapaszkodónak. Egy kis 
pásztorgyerek, öklömnyi székely le-
gényke, ajánlkozott a vezetésünkre, 
nyilván a piculákéi't, mert vezetésre 
semmi szükség sem volt. A barlang 
szája biztatón ásított felénk, egyetlen 
szédítően meredek ösvényét sem lehetett 
eltéveszteni. De a pásztorgyerektől 
meghallhattuk a barlang rövid, de hi-
teles töríénetét: 

— Mikoron a rusnya tatárok bétörtek, 
a falubéliek ehelyt búttak meg, s csak 
akkoron bátorkodának elé, mikoron to-
va levének . . . 

De mikoron férfiaink a zsebükbe nyu-
lának, ő is tovaleve s magunk hatolhat-
tunk beljebb a barlangba, iijabb és 
újabb denevércsapatokat felverni. Zseb-
lámpánk fényétől felcsillant a falak 
nedvessége, denevértrágya halkította a 
lépések neszét, ütemes csepegés tettie ti-
tokzatossá. Kissé csuszamlós, visszhan-
gos, borzongatós hely volt s a társaság 
tagijai nemigen szakadtak volna el, jobb 
és megnyugtatóbb volt az egyiittmara-
dás. S az asszonyok mégis ugrat tak az 
egyik alacsony bejára tú üreg előtt: 

— No leánka, be mersz-e menni a 
Kutyaszorítóba? Ott a kincs, már sokan 
rátaláltak. 

— S nem hozták k i ! — nevettem, 
hogy leplezzem a ;:avart: ide bebújni! 
négykézláb? s mögöttem nevessenek az 
erőlködésen? . . . 

— Hoztak már a kincsből, de kifogy-
hatatlan. Míg a világ, világ, mindig 
kerül belé és kihozzák. Talán bizony 
félsz megnézni? 

A félelmet nem hagyhattam magamon 
száradni. Fogtam egy zseblámpát s 
kissé undorodva nekitenyereltem. Bent 
akkorka üreg volt csak, hogy még én 
is bevágtam volna a fejem, ha felegye-
nesedem, de még odábblépnern is alig 
lehetett, mikor társam került. 

— Maga is kíváncsi? — fogadtam az 
egyik fiatalembert s máris igyekeztem 
visszajutni a társasághoz, hiszen ide 
több be nem fér s csak nem nézzük itt 
a semmit szép kettecskén? 

De kint nagy hűhó és hangos üdvöz-
lés vár t : 

— Hozza már! Hozza már! Megtalálta 
a kincset! Éljen! 

Nehéz volt kihámozni, hogy egy régi 
kedves babonáról van szó: akinek csak 
annyi esze van, hogy bebújik a Kutya-
szorítóba, az megérdemli azt, akinek 
szintén esak annyi esze van, hogv utá-
na búvik. És így megtalálták a' »kin-
cset«, egymást. 

Az a bizonyos fiatalember, aki utá-
nam bemászott, — az kérem, ma az 
uram. 

/flydeoLtek 
1888: megszülettem, 
1898: apáca akartam lenni, 
1908: menyasszony lettem, 
1918: írni kezdtem, 
1928: feleség, anya, írónő, háziasszony ésatöbbi 

vagyok 
7938: és még mindig élek. 

Családi kép Zomborból, a Tulipán-mozgalom idején 

A KIFOGÁS 
E g y barátnőmet elkí-

sértem kaMtvéte lkez . 
N a g y vá logatásba me-
rült, fölpróbálta a fél 
raktárt, nem tudott dön-
teni. 

— Nézzük azt a k i s 
komort — mutatott egy 
fekete, feketével pré me-
ze tt kabátra. 

Cégfőnök, próbakis-
asszonyok és elárusítók 
kórusa zengte, hogy 
ú g y áll , m i n t h a ráön-
tötték volna, jobb m á r 
nem is lehet. En sem 
mondhat tam mást. De ő 
csak nézi, nézegeti ma-
g á t a tükörben és csó-
v á l j a a fejét : 

— Akasszák csak visz-
sza, nem kell. N a g y hi-
bája van: pontosan any-
nyinak mutat, mint 
amennyi vagyok. 

68 



S Z E l K £ S z Tl 

. . , «ITTICZEI» BEL.VABOSI SZÖRMEHÁZA modelljeiből 
h . . « . . « ,stodl„ v i r k o l l ï l ,„,„, 



Divatrevű a színpadon 
Makay Margit finom ízlésű és egyé-

nien öltözködő színésznő, akinek toa-
lettjei többnyire sa já t tervei szerint ké-
szülnek és már gyakran voltak olyan 
ruhái, amelyek divatot kreáltak. Most, 
a Magyar Színház újdonságában, a Dé-
monban ismét igazi Makay-stílusú toa-
letteket láttunk. Közöttük a legszebb 
sötétkék, csaknem fekete romain-ruha, 
hosszú, denevérszabású uj jakkal . Az uj-
jakban, a hónalj alat t guvrírozott rész 
van. A gyönyörű redőkben leomló, elől 
teljesen magas, kivágásnélküli ruhát 
•tenyérnyi széles, csíkos jersey-öv díszíti. 
Az öv az egyik oldalon a ruha hosszáig 
csüng le. A darab cselekménye nyáron 
történik és a toalettek többnyire nyár i 
kisestélyi vacsorázó ruhák. Érdekes kö-
zöttük az a fehér romain-ruha, amely-
nek szoknyája berakott (a berakás a 
csípő alatt szétnyílik), a dereka pedig 
vízszintesen szegőzött. Tarkapettyes 
muszlin-öv és sál egészíti ki ezt a toa-

MMRffiBi 

lettet. Még egy hasonló stílusú, földig-
érő, de u j j a s estélyiruhát visel. A szi-
várvány minden színében játszó cikk-
cakkos csíkozású muszlinból a derékra 
szorosan rásimuló széles, sálszerű, elől 
hosszan lecsüngő övvel. Lovaglóruhája 
és vadászkosztűmje van még ebben a 
darabban Makay Margitnak. Vadászru-
há ja zöld nadrágszoknya, mustárszínű 
jerseyblúz, háromnegyedes mustárszínű 
antilopkabát. Sétához berakottszoknyájú, 
teljesen angolos terakotta szövetruhát 

Makay Margit fehér romain vacsorázóruhája, 
tarkapettyes muszlinövvel a »Démon«-ban 

(Foto Angelo) 

Makay Margit tarkacsíkos muszlin imprimé kis-
estélyi ruhája a »Démon« című darabban 

(Foto Angelo) 



Mezey Mária fokale bársony 
fogadóruhája türkizkék diszités-
sel a Müvészpár cimü darabban 

(Foto Angelo) 

hord, bőhátú. melirt tera-
kotta szövetből való ruha-
hosszúságú kabáttal. 

A darab másik szerep-
lője Somló Valéria, egy-
szerű, fiatalos, kis, színes 
szövetruháival, hófehér, 
fiús szoknyájú, begombolt 
derekú tüll estélyiruhájá-
val, — igazán az a 
tizenhétéve-i fiatal leány, 
akit alakít. 

A Pesti Sziuház ú j 
donságában, a » Művészi 
pár«.-ban ragyogó, hó 
fehér taft-moáré es 
télyiruhát látun 
Mezey Márián. A 
vállnélküli, hal-
csontos 
Mezey Mária tait 
moire, 
ban a 

pár«-ban 
(Foto Angelo) 

dús szoknyájú estélyiruha 
stílusában Chanel legszebb 
estélyi modelljaira emlé-
keztet. Két érdekes fogadó-
ruhá ja van ebben a da-
rabban Mezey Máriának, 
az egyik fekete bársony-
ból türkiszzöld díszítéssel, 
a másik középkék romain-
ből, élénk rózsaszínű jer-
sey-dísszel. Mezey Mária 
divatos alakú, modern tí-

színésznő; toalettjei-
olyan elegáns, mint-

Hla valamelyik f rancia 
ivatlapból lépett vol-

ki. 

Somló Valériai fehér tüll 
estélyiruhában a »Démon«-

ban 
(Foto Angelo) 



tizennyolcadikán indul el a 
párizsi demi-kollekció. Ez az első szál-
lítási nap. A régies, leginkább a 
nyolcvanas é\vek stílusára emlékeztető 
estélyiruhákból a pesti kollekciókban 
is látunk majd gyönyörű modelleket. A 
demikollekciók estélyiruhái többnyire 
nehéz düsesz szaténből, taftból vagy 
színes tüllből készülnek. Több divatház 
érdekes színezésű csipkeruhákat mutat 
be. A csipkeruhák virágait flitterrel és 
gyönggyel hímezték ki. 

a muskátli rózsaszín, a kaprikék, amely-
ben kevés lilás árnyalat is keveredik, a 
tanagrarörös, amely leginkább a tera-
kottához hasonlít és a perzsakék, amely 
a türkiszkéknek é\s a fenyőzöldnek ár-
nyalata. Ezeket a színeket Molyneux és 
Mainbocher kollekciójában látjuk. Érde-
kes újdonság a szürke, barnával kombi-
nált estélyi toalett is. Maggy Rouff 
egyik érdekes modellje ezüstszürke tafi-
ruha, teknőcszínü barna flitter dísszel, 
nagy barna bársonyszalag kokárdával. 
Az új estélyiruhák között rengeteg hó-
fehér és tiszta, fekete modell is akad. 

A keskeny, testhez si-
muló és a széles, dús szok-
nyájú estélyi ruhatípus 
egyaránt uralkodik a kol-
lekcióban. Molyneux egyik 
legszebb estélyi modellje 
dús harangos szoknya, öv 
nélküli szoros derék, hófe 
hér, nehéz szaténből, 
amelyből eddig cipőket 
készítettek. Láthatunk a 

Molyneux-kollekcióban 
testhez simuló, teljesen 
princess vonalú, szűk, fel-
hasított szoknyájú estélyi-
ruhákat, a derékon és a 
csípő körül kevés flitter-
díszítéssel. Gyakoriak Mo-
lyneux kollekcióiban az 
asszimetrikus redőzetü ru 
hák is, olyanok, amelyek-
nél az egyik váll teljesen 
meztelen, a másikról pedig 
redőkben omlik le a ruha 
anyaga. A nappali ruhák 
szilhuettje is kétféle Mo'y-
ueux kollekciójában. Mind-
két ruhatípus közös voná-
sa, hogy öv nélküli. Van-
nak egybeszabott prin 
cesszvonalú nappali ru-
hák, vagy csípőig érő. 
gyakran állig gombolt 
zsömperek, amelyekhez be-
rakott, vagy kissé haran-
gos szoknyákat mutat be 
Molyneux. A nappali ru-
hák változatlanul rövidek, 
nemcsak Molyneuxnél, ha-
nem más kollekciókban is 

Keskeny csikókba dolgozott ér-
dekes gallérú nerzkabát PATOV 
kollekciójából. A pántokból fo-
nott hólos szoknyájú ruha 

anyaga rózsaszín árnyala'ú 
belge kreppe» selyem 



Sportkabútok között láthatunk egészen 
hosszúakat, földigérőket, ruhahosszúsá-
gúakat, vagy annál valamivel rövideb-
beket. Molyneux érdekes sport szőrme-
kabátot mutat be. A kabát elől gyönyö-
rű, hosszúszálú feketepettyes, világos 
zsemlyeszínű lux, hátul pedig béby-
leopárd. 

A de m i-kollekció 
szőrmekabátjdt Alix 
hosszúságú kabát 
készült, a gallérja 
Újdonság a világos, 
lárrókából készült 
egyik párizsi szűcs 
lésre készített. 

- f c 

Schiaparelli demi-kollek-
ciójában ismét furcsa di-
vatötletekkel találkozunk. 
Az új kollekcióban is hü 
maradt őszi ötletéhez, a 
gombolt, magasszárú es-
télyicipőhöz. De ezt most 
már nem színes sevróbőr-
böl, hanem a ruha anya-
gából lcésziti. Kalapjai is-
mét bizarrak, a legfur 
csábbak, amelyeket valaha 
is Párizsban kitaláltak. 
Van olyan kis filckalapja, 
amely szabályos maszkot 
ábrázol. Vérvörösre fes 
tett száj, szemöldök, SZJ-
mek vannak a tenyérnyi 
filc maszkon, amit az 
egyik oldalon fejtetőre 
tűzve visel mannekenje. sl 

pierrot-kosztümöknek 
utánérzése az a fekete 
koktélruha, amelyet színes 
pierrotkockás ujjakkal 
mutat be A pierrotkocka 
motívuma más modellén is 
megismétlődik és nemcsak 
színekből, hanem arany-
ból, ezüstből, vagy feketé-
ből is áll. 

* 
Ha kissé korán is, de 

már síruhákat is bemu-
tatnak a demi-kollekciók-
ban. Schiaparelli itt is túl-
eredeti Ötlettel képeszti el 
a divatvilágot. A békebeli 
huszár olajnyomata jut az 
eszünkbe, amikor manne-
kenje kilép a »porond«-ra. 

egyik legérdekesebb 
mutatja be. A ruha-
fekete lïiajom szőrből 
pedig színes posztó, 

drappos-szürke po-
kabát is, amelyet 
amerikai megrende-

Sötétszürke bársony kosztüm, 
ugyanolyan kordbársony szegé-

lyezéssel és gallérral 
(CREEü-modell) 

Tűzpiros, testhez simuló nadrágot, vilá-
goskék kabátot és piros pullovert visel. 
Pirosak a kék kabát gombjai is és piros 
a vastag, kötött harisnya is. A síruhát 
nagy, mongol sapkához hasonló szörme-
fejkötő egészíti ki, az áll alatt piros 
csokorral megkötve. 

* 
Érdekes síruhát mutat be Molyneux 

is: hosszú fekete szövetnadrágot, skár-
látvörös flanell sí-inggel és hozzá szür-
ke tweed síkabátot. Patou nagy monog-
rammal díszített pulloverekkel egészíti 
ki egyik fekete sínadrágját, amelyhez 
az angolos férfizakóhoz hasonló kabát 
apró fehérkockás fekete tweedből ké-
szült. 



A kenti hercegnő tökéle 
tes divatdáma. Molyneux 
örök büszkesége, hogy ö 
készítette Marina kenti 
hercegnő kelengyéjét. De 
úgy látszik, még a herceg-
nők sem hűségesek szabó-
jukhoz. A kenti hercegnő 
új toalettjeit már nem Mo-
lyneuxnél, hanem Paquin-
nél csináltatja. Legutóbb 
Londonban, a walesi vásár 
megnyitásán a hercegnő 
feltűnést keltett Paquin 
kosztümjévelamely nem-
csak fazonban, de szinösz 
szeállításában is szokatlan 
volt. Ugyanis a rövid, ha-
rangos szoknya sötétkék 
szövetből készült, az egyik 
oldalon mélyen, csípő alat-
tig érő, másik oldal oú pe-
dig rövidebb ezüstrókával 
gazdagon prémezett kabát 
lila ibolyaszínű szövetből 
volt. 

* 
Paquin demi-kollekciójá-

nak egyik érdekes komp 
téja: barna bíberrel pré-
mezett szövetkubát és hoz 
zá bordó selyemjersey ru-
ha. A kabát derékba sza-
bott, alul kevéssé haran-
gos és a bíber prémezés az 
ulsóujjakon van, úgy, 
hogy teljesen kesztyű 
manzsettájának <i látsza-

I tát kelti. Érdekes, barna 
v filcsisakhoz hasonló kalap 
I egészíti ki az enszemblét, 
Z elől két nagy szárnnyal, 
\ amely szintén bíberből ké-

szült. 
* 

Schiaparelli kirakata 
előtt állandóan óriási tö-
meg tolong. A kirakat ér-
dekessége: kitömött zerge, 
amely nyakában és a füle 
alatt Schiaparelli fantasz-
tikus új kosztümékszerét 
viseli. A színes kövekből 
összeállított láncot zerge 
fogak díszítették és ugyan-
ez a motívum szerepel a 
fülklipszben is, amelyet a 
zerge elálló füleinek töve 
alá szúrtak be. 

* 

Fekete szatén szalag ós fekete 
tüll kombinációja ez a iiaialos, 
rózsaszín rózsával diszitett es-
télyiruha, MAINBOCHER kol-

lekciójából 



Hl y DINI UT Qè^u 
K Ö L N I nöneJCy 

OT UTÓLÉRHETETLENCJL 
C S O D Á S ILLATBAN: 

GEMEY 
RICHESSE 

THREE FLOWERS 

k ü l ö n l e g e s i l l a t s z e r 

való. A speciálisan illato-

sított HUDNUT kölni hasz-

nálata kifinomult ízlés és 
LE DÉBUT VERT 

LE DÉBUT NOIR választékos elegancia jele 



Őszinte kritika Geiger Pál uj k o M i j M 
— Az idei párizsi demi-kollekció cso-

dálatos módon kedvezett annak a divat-
iránynak, amelyet nekünk, pesti szalo-
noknak idén követnünk kell, — mon-
dotta Geiger Pál, aki a mai f iatal sza-
bógenerációnak egyik legtehetségesebb 
tagja. Geiger Pál néhány napja érke-
zett vissza Párizsból és már el is ké-
szült ú j kollekciójával. 

— Modelljeimnek gerince — mondja — 
a hosszúujjas vacsorázó és koktélruhák. 
Hoztaru természetesen néhány ragyogó 
nagy estélyi toalettet is, de a tapasz-
talatom az, hogy a pesti hölgyeket most 
jobban érdekli az ujjal kombinálható 
estélyi toalett. Ilyenek pedig meglepően 
nagyszámban voltak Párizsban. 

A Geiger-kollekció egyik legragyo-
góbb modellja, királykék csipke toalett, 
amely Molyneux modellja után készült, 
a legérdekesebb, eredeti párizsi csipké-
ből. A szoknya hátul turnürszerűein hú-

zott, a derék csodálatosan szépen dekol-
lált. A csipke estélyi toalettet sonkauj-
jas bolerojával koktélhoz, vagy kisebt 
vacsorákra is lehet viselni. Mainboche» 
kollekcióját érdekes, fekete romainrufcu 
képviseli a Geiger-szalonban. Az elő 
dús, bő szoknyát két nagy arany bőr 
hímzésű zseb díszíti. Ehhez az estélyi 
ruhához is készült kis sportkabátszerű 
bubigalléi'os, elől három nagy gombbal 
csukódó kabátka (lumber-zsaketthez ha-
sonlít), úgy, hogy ezzel a hosszúujjas 
kabáttal kiegészítve a ruha praktikus, 
jól kihasználható koncert és vacsorázó-
toalett. Egyik legérdekesebb modell a 
Geiger-kollekcióban: tüllel kombinált 
derekú, elől a zsemperruha illúzióját 
keltő hosszúujjas, földig érő toalett, 
amelyet derékon tüllcsíkokra rádolgo-
zott levendulakék csipkehímzés dí-
szít. De fel lehetne sorolni még egy 
tucatra való szebbnél-szebb és érdeke-

sebb ilyen típusú ruhát . 
Nagy súlyt helyezett Gei-
ger Pál a délutáni ruhákra 
is, amelyekből minden sze-
zonban a legkitűnőbb mo-
delleket láttuk ebben a 
szalonban. Idén is lesz egy 
óriási slágere: ruhahosszú-
ságú sállal kombinált fe-
kete délutáni ruha, amely 
a sál nélkül egyszerű, fi-
nom kis uzsonnázóruha, 
sállal pedig elegáns szín-
házi toalett. Egész sereg 
szebbnél-szebb angolos, ér-
dekes szabású, de nagyon 
egyszerű délutáni ruhát 
láttunk Balanciaga kollek-
ciójából is. Biztos, hogy a 
pesti asszonyok akár csak 
a párizsiak rajongani fog-
nak ezekért a jelentékte-
lennek látszó, de mégis 
végtelenül elegáns ruhá-
kért. A nagy estélyi toa-
lettek között érdekesség-
ben. szépségben vezet egy 
régies stílusú tüllel kom-
binált fekete duchesseruha 
(Molyneux remeke), ame-
lyet nagy fehér kamélia-
esokor díszít. Geiaer Pál 
ezzel a demi-kollekcióval 
ismét bebizonyította nem-
csak kitűnő ízlését, hanem 
azt is, hogy (mennyire is-
meri és tudja, hogy a pes-
ti jól öltözködő úriasszony-
nak milyen toalettre ' van 
szüksége. Geiger (András-
sy-út 23.) kollekciójának 
nincs egyetlen túlzott, 
vagy szélsőséges darabja 
sem, mégis minden száz-
percentesen sikkes — ab-
szolút párizsi. 

Fskale kreppes selyem kis-
estelyiruha, fekete gyöngyhfm-

z ós sel, PATOU demikollek-
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Áz amerikai szépségápolás 
pesti specialistája 

Mennyi szenzációs újdonságot, mily végtelenül 
nagy haladást produkál a kozmetika tudománya! 
Amerikában a szépségápolás nem luxus, hanem 
kötelesség, természetes, mindennapi szükséglete 
a nőnek. Az amerikai kozmetikai tudomány 
fejlődéséről, érdekes újdonságairól beszélgettünk 
a Prohászka Ottokár-utcai amerikai kozmetikai 
intézet veeztőjével, DR. TIHANYINÉV AL. Ti-
hanyi doktorné itt Budapesten egyik legautenti-
kusabb szakértője az amerikai kozmetikai ke-
zelési módszereknek, ö maga ' sokáig dolgozott 
Newyork egyik nagy kozmetikusánál, most pe-
dig két nővére a tulajdonosa az egyik legna-
gyobb newyorki szépségápoló intézetnek, ahol vi-
lághirességek fiatalittatják és szépíttetík magu-
kat. Tihanyiné természetesen az ő módszerük 
szerint dolgozik és az ő receptjük szerint össze-
állított krémeket, arcápolószereket használja. 

— Az amorikai kozmetika — mondja TIHA-
NYINÉ, a legfőbb súlyt a ránctalanítésra fek-
teti. Speciális arcpakolásokat készítenek kompli-
kált lösszetlételü olajokkal, hormon-krémekkel. 
A pakolásnak frappáns hatása van. Napokig 
sima, üde és ránctalan leszi a bőr tőle. 

Ezeket az arcpakolásokat itt is kitűnő ered-
ménnyel alkalmazta TIHANYINÉ. 

— Nagyon nagy súlyt helyezek — mondotta 
— az arc kikészítésére is. Igen sok ismert szép-
ség, előkelő társadalmi állású dáma jár hoz&ám 
esti kikészítésre. Amerikai rúzsokat, arcfestéke-
ket használok és gyakran még magam is megle-
pődöm azon, hogy a kikészítéssel mennyire 
megváltozik, milyen tüneményesen szép lesz a 
legtöbb női arc. 

Tihanyiné amerikai metódusát már sok elő-
kelő ízlésű pesti dáma veszi igénybe. 

Gyermekc ipők legnagyobb vá lasztékban, e l s ő r a n g ú m i n ő s é g b e 
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akik a divatot Irányítják 
A divatot nemcsak a ter-

vezők és a nagy szabók, 
hanem az egyéni ízlésű 
dámák is i rányít ják, akik-
nek ötleteit gyakran az 
egész öltözködő világ át-
veszi. Ilyen divatelindító 
dáma Párizsban Mrs. Re-
ginald Fellowes, ak i min-
dig és mindenütt az irigy 
és csodáló asszonyszemek 

ergőtüzében áll. Amit és 
ágyán visel, az mindig 
ratos és elfogadott. M ost 

- ú j 'és egyéni módon viselt 
f r izurá já t utánozzák. Lok-

(nizott végű ha já t fejte-
tőre fésiüli és o,tt keskeny 
kis csokorral köti Össze. 
A csokor gyakran zöld 
szalag és így Mrs. Regi-
nald Fellowes ha j für t j e i t 
az ovális ananász csúcsán 
elálló zöld levelekre emlé-
keztetve, ananász-frizurá-
nalc nevezik. 

^ VBL Chanel ú j egyéni ötletei 
B\ az, hogy a kerek csontke-
™ Bordó-Jersey retű szemüvegjét fordítva 

délutániruha, fém- viseli a szemén. így alul 
ttvvïian C 8 a k egé8Z> k 6 V é S Ü V e f f V a û ' 

viszont a szemüveg ta-
ka r j a a szemöldököt is. Ez | 

Chanel szerint érdekes, 
A kapurtalai hercegnő legutóbb egyl 

koktél-partin mind a két csuklójára 
pettyes muszlin-zsebkendőt kötött, a kéz-
fejen kis csokorral, a zsebkendők ugyan- [ 
abból az anyagból voltak, mint a fe-
kete ruha kivágásába dugott ki® színes 
muszlin-sál. 

Natalie Palais, Lelong elvált felesége 
elegáns amerikai dáma. Egyik fekete | 
estélyiruhájához rövid pasztelkék szö-
vetbolerot visel, a bolero széles rever- j 
jein kis színes kristály, fénylő szőlő-
fürtökkel. 

Hedy Kiesler, a volt osztrák szépség-
királynő, aki most Hedy La Marr néven 
ünnepelt filmsztár Hollywoodban, ra-
jong a tiroli ruhákért és divatot terem-
tett velük a filmvilágban. Régi tiroli | 
parasztöveket is gyűjt és ezeket viseli 
nemcsak a sport-, hanem délutáni ru-1 
háihoz is. 

Schiaparelll rengeteg szürke csavart 
gyöngysort készít mostanában egyszerű 
fekete délutáni ruháihoz. 

A nerzet a luxushölgyek már kabát-
bélésnek is viselik. A kapurtalai maha-
radzsa gyönyörű fiatal menye rendelt 
most élénkvörös tweed sportkabátot, 
nerzbéléssel. 

ktuwàCfa Öh à 

l 

fr (rJUofW lontfűdfan. 

fxUí^fíi. 
cd aidéâen az egyedáxut L 

uaíamint 

Űtománia minden &xaííiizieté#e\ 



Oicűz 

hzózárral 

A NOK PARADICSOMA: AZ ASSZONYOK VASARA 
London, november. 

Míg- most Párizsban a demikol-
lekoió csillogó báli ruhái és nagy-
estélyi toalettjei kápráztatják el az 
asszonyokat, azalatt London is gon-
doskodott a nők számára való szen-
zációról: ez pedig az Asszonyok Vá-
sára, az Olympia Palace-ban. Az 
óriási méretű kiállítási palotát az 
asszonyok tündérvilágává alakítot-
ták át. A kiállítás két hatalmas ter-
me csábító, izgató látványosság a 
hölgyek számára. A kiállítás bejára-
tánál többemeletes házmagasságú, 
percenként változó színű szökőkút 
tetején a Milóí Vénusz szobra áll. 

szazad 

i l sí 

Mai"*. 
v é d j e g y e k k e l 
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A szivárvány minden színében szik-
rázó vízsugarak fénye világítja meg 
a hófehér márványszobrot. 

Ami iparban, művészetben és ze-
nében asszonyokat érdekelhet, azt 
mind egyesítették ezen a kiállításon, 
öziiüiázi előadás keretében bemutat-
ják az új toaletteket. íáportrevükben 
láthatjuk Anglia legtökéletesebb 
alakú mannekenjein az elegáns golf-, 
korcsolya-, sí-, autóvezető-, turista-, 
horgász-, tenisz- és ródlitoaletteket. 
Tudni kell, hogy az angol divat sok-
kal gazdagabb estélyi toaletteket 
termel, mint a francia. Csincsilla-, 
hermelin- és cobolybunda-csodák bo-

rítják a hófehér vállú, 
bársonyba, szaténba, 
brokátba öltözött pró-
bakisasszonyok toalett-
jeit. Külön revűben 
csodálhatjuk meg azo-
kat a ruhákat, ame-
lyekben a főúri társa-
ság i f jú hölgyei az ud-
vari bemutatkozáskor 
megjelenhetnek. A mai 
divatrevű mellett a di-
vat cavalcadeja mutat-
ja be a különböző tör-
ténelmi korok ruhavise-
letét. 

A revü érdekessége 
nemcsak a bemutatott 
ruhákban, hanem a be-
mutatott hölgyekben is 
megnyilvánul. Hónapo-
kon keresztül keresték a 
megfelelő próbakisasz-
szonyokat a ruhatípu-
sok viseléséhez. 

Rendkívül érdekes az 
exotikus hollywoodi 
kert tropikus virágai-
val, pálmafáival, uszo-
dájával, amelyben ál-
landó vízikabarét mu-
tatnak be. Elképzelhető, 
hogy a ködös London-
ban milyen vonzó mu-
latság ez a kaliforniai 
oázis. A hollywoodi 
kert tőszomszédságá-
ban épült fel Shirley 
Temple kis strandházá-
nak a mása. Ezer és 
ezer gyerek bámulja a 
világhírű baby film-
sztár parányi palotá-
ját. 

A nőket érdeklő koz-
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raetika és a ma már művészi 
színvonalú női fodrászat is bő-
ségesen képviselteti magát a 
kiállításion. 

A lehánesebb párizsi, londoni 
és newyonki fodrászok külön 
pavillonban mutatják be, hogyan 
készül a legújabb divatú frizura. 
Szőke, barna, vörös, ősz, sőt színes 
hajú mannekeneik a modellek. Akad 
olyan hölgy, akinek bokáig érő haj-
fonatát csodálják meg, a másik vi-
szont egészen rövid hajat visel. Min-
denféle hosszúságú és színű hajiból 
más-más frizunát készítenek, arnît a 
nők kényelmes fotelekből néznek 
végig. 

A fodrászpavill ónnak tötb'b férfi-
bámulója akad, mint hölgy. A koz-
metika diadalát három olimpiia-
szépségkirálynő képviseli. A három 
királynő pavillonjában krémekben, 
festékekben, púderekban és parfüm-
ben Anglia teljes kozmetikai iparát 
bemutatják. A három nő tökéletes 
szépség és így nem csodálható, hogy 
a kozmetikai pavillonban nemcsak 
a nők, hanem a férfiak is tolonga-
nak. 

De nemcsak a hiú, öltözködni és 
magát szépíteni akaró nőkre gon-
doltak ezen a kiállításon. Van itt 
rengeteg látnivaló a háziasszony 
számára is. Az ideális konyha még 
azokat a nőket is érdekli, akik 
sosem főztek. A technika minden 
vívmányával felszerelt kis hófe-
hér műtőteremhez hasonlít ez a Pa-
villon, ahol a híres londoni szaká-
csok a gasztilonomia csodáinak ké-
szítését mutatják be. Mennyi újdon-
ság van ilyen konyhafelszerelésben, 
azt a polgári háziasszony el sem 
tudja képzelni! A konyhánál, talán 
csak a bemutatott, színes modern 
fürdőszobák szebbek. Nagy látvá-
nyosság az üveg és kristály boule-
vard, ahol a világ leghíresebb üveg-
es porcellángyárai állították ki 
gyártmányaikat. 

Természetesen gyönyörű bútoro-
kat, a legújabb autócsodákat, ideális 
weekend házakat és minden mas, 
nőt érdeklő iparcikket is bemutat-
nak ezen a kiállításon, amelyhez 
hasonló méretű és jellegű eddig még 
Londonban sem volt. A termekben 
állandóan zenekarok játszanak és 
az ingyen koncertek miatt is óriási 
tömegek töltik meg állandóan az 
Olympia^palota ihíres Asszonyok 
Vásárát. 
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Á sportoló nő arca 
nem tűri az erős kikészí-
tést. Lényege a könnyed-
ség, a frisseség, amelyet 
finomságával, tapadásával 
és csodásan fiatalos árnya-
lataival kizárólag a 

C O T Y PUDER 
nyújt a nőnek. A fiatal asz-
szonyok és fiatal lányok 
pudere. 

10 ismert színárnyalatban 
ós h á r o m ú j s z í n b e n : 

Pêche, Noisette, Gitane 
Kisdoboz Középdoboz Nagydoboz 

P 1.50 P 2.80 P 4.80 
Minden jobb szaküzletben kapható 
32 fillér bélyeg beküldése ellené-
ben a Coty képviselet, Budapest, 
VI., Vilmos császár út 15/c, meg-
mintázza a Coty púder modern 

színárnyalatait. 

COT V 

A legkisebb tartozékok gyakran job-
baa muta t ják egy nő stílusát, elegan-
ciáját, mint maga a toalett, ainit visel. 
A legszükségesebb és legtöbbet használt 
tartozék egy hölgy életében a púderdo-
boz. Milyen nehéz igazán szép és ele-
gáns púderdobozt találni. Legtöbbször 
ékszerészhez kell menni érte, de az ék-
szerészek között is csak a legjobb, a 
legízlésesebb készít igazán szép pudriét. 
Ékszerészre azonban nem mindenkinek 
tellik. Ezért nagy öröm most a Bécsi-
utcai Smart-parföméria ú j púderdoboz-
kollekciója. Csak .néhány válogatott da-
rab érkezett, de ezek közül igazán egyik 
szebb, elegánsabb, mint a másik. Az 
ékszerfinomságú arany rendszerint va-
lami diszkrét, finom drágakő utánzattal 
díszített pudrié a világhírű párizsi Car-
tier és Van Cleef ékszerészek modelljai 
után készültek. Ezek a smart-puclriék 
tökéletesen helyettesítik a legdrágább 
arany pudriékat. Olyan elegánsak, olyan 
szépek, hogy még az a luxusdáma is 
viselheti őket, aki pudriéját drága ék-
szerdarabokkal helyettesítheti. A Smart-
parföiméria ezzel a kis kollekcióval méltó 
kiegészítést ad párizsi stílusú elegáns 
kis üzletének, ahol illatszerben, kozme-
tikumban minden kapható, ami Párizs-
ban, Londonban vagy Amerikában ked-
velt és divatos. 

Amióta a fejte-
tőre fésült frizwra 
a divatos, a pári-
zsi nő kis kemény 
babihajkefét, visel 
a kézitáskában, 
•hogy a szinte per-
cenkint javításra 
szoruló frizurához 
a kefe mindig kéz-
nél legyen. 

Egy londoni 
arisztokra talány 

számára, akit most 
fognak bemutatni 
az udvarnál, a 
Worth-szalonban 

hófehér tiillből ké-
szítettek stílruhát. 
A krinolinszerű 
tüllszoknya néhány 
helyen kis herme-
linfarokból 

kokárdával raff olt. 

Fekete selyem 
délutániruha szâles 

antilop övvel. Az ftvet^ 
arany csatok diui t lk 



Az idei kollekciókban a régies ruha-
stílusnak megfelelően a mult század 
divatjának tartozékait is feltámasztot-
ták. Az oldalt gombos,' színes, magas 
sevró estélyicipő mellett feltámadt a ka-
másini is. Creed az egyik sportruhájához 
oldalt befűzött, bőrrel szegélyezett vá-
szon kamásnit mutat be. 

* 
Az őszi divat, mely új vonalaival és érdekes 

stílusával teljes pompájában kibontakozott mar, 
eddig soha nem látott ékszerdivatot diktál. Ér-
demes egy kis szemlét tartani az új divat ék-
szerei felett. Persze most is Párizs, a tradi-
ciós ékszerváros a hangadó, amely ötleteivel 
szinte önmagát múlja felül. Schiaparelli re-
meke például egy négyrészes, összerakható 
szinesköves klipsz) amelyet felváltva brossnak, 
fülbevalónak, vagy klipsznek lehet viselni. 
Csodálatos darab. Cartier legújabb modelljei 
mint mindig páratlanul érdekesek: smaragd és 
rubin pagett-köveikkel kirakott brossai és 
nagy klipszei annyira megkapóak, hogy a höl-
gyek szinte megválni sem tudnak attól a né-
hány modelldarabtól, amit Arkanzas a kira-
katában kiállított. Itt egy karkötőt is lehet 
látni, — ez még Párizsban is különlegesség-
számba megy, — ahol a rubin ós smaragdkö-
vek százai simulnak egymásmellé, anélkül, 
hogy egy cseppnyi foglalatot is lehetne látni. 
A kövek újszerű, titokzatos módon foglalat 
nélkül, teljesen azsúr illeszkednek e remek 
karkötőbe. Lanvln kreációja a »Cordon d'or« 
az aranykötél nyaklánc ós a »serpent d'or« az 
aranykigyó, mindkettő érdekes és különleges 
ékszer. Ugyanő hozza az aranykagylót, arany-
bimbót és különböző szines-köves aranyvirágo-
kat, valamint az »arany-écharpeot« is, amely 
egyike a legszebb ékszerdaraboknak. Ezeket a 

aoxációs újdonságokat kizárólag Arkanzas 
lismort különleges Jfcate '-nnftaKa be a Váci-
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Érdekes egyéni 
frizurát visel New-
'York egyik is-
mert divathölgye, 
Mrs. Ronald Bal-
colm. A hölgynek 
hosszú haja van. 
amelytől semmi-
képpen sem akart 
megválni. Ezért 
Antoine olyan fri-
zurát. kreált a szá-
mára, amely elől a 
félfelé fésült lok-
bikkal teljesen az 
ú j divatfrimira lát-

ptát kelti, hátul 
Ionban érdekes, 

újszerű módon 
n a g y l a p o s csokrot 
ÍKfezifett a hosszú 
hajfonatból. A la-
pos csokrot ponto-
san a tarkón viseli 
éz egyéni ízlésű 
Öivatdáma. 

t&niruha fiatal 
részére, a de-
színes sZalag-
az öv áthúzva 

KÉRJE SZAKÜZLETEKBEN, VAGY DR. HOLc | 
ILLATSZERTÁRÁBAN, VI., TERÉZ KRT 8. 



peciál ágy huzata: 
kispárna, 2 nagypárna, 1 paplanlepedő a vevő mono-
amjával hímezve, mosva, 12 mintából választható 

BUDAPEST IV. VÁCI U. 1. 

m e l l t a r t ó 

Marika. Azt hisaém, heflyes lenne a kabátot 
vegyileg tisztíttarf.ni, mert házi tiaatitá/ssal 
könnyen folltos maradhat, a mosásba» pedig 
öss<zeme<gy. — Iluska. Az a kérdés, hogy ma-
gyaros vagy magyar ruhát akar-e csináltatni? 
Azok a ruhák s tépek, amelyeknek a vonala 
követi ugyan a párizsi vonalat, de magyaros 
dteaíitési motívumok vannak benne. Báliruhá-
nak igazán széip és mutatós lenne müselyem-
brokátból! hófeihéir toaflett, bő, elálló szoknyá-
val, szűk, isveitfoh derékkal, kerek kivágással , 
vállban puffos, lefelé szűkülő ujjal. A ruha 
dísze magyaros mofcivumú ananyhimzés lenne, 
a kivágáis körül és esetleg elöl a derékon. De 
leh'fitne a derekat elől gombolni is, régi ma-
gyaros, löltvösmunkájú aranygombokkal. Sz<ép 
Herme ugyanebből1 az anyagból kabátszerü, 
svcifolit, övnélkülí prlnces.se-ruha, aramyzsinór-
szegéf.iyeaéswl1 a nyak körül és ugyanezzel az 
aranyzsinórpánttal szegélyezve elöl a ruha 
hosszában és körül a szoknya szélén is. Csinos 
lenne feliéj- romaiwből guvrirozott szoknya, 
alul, a szoknya szélién tenyérnyi széles tarka 
pamut mezőkövesdi hímzésiszegéllyel és ugyan-
ilyen, de sziéllelsebb hímzett övnéssziel, mély, 
szívalakú kivágáisti, sziníén guvrirozott derék-
résszeü, mely kicsit ráhajl ik a felső karra is, 
hogy az uj ja t helyettesítse. Nappali ruhának 
fekete bársonyruhát csináltathat, elül' dinndli-
szerften begombolva vagy különálló kis svM-



K Ö L N I V Í Z 

Csigasz erűen csaVart perzsamuff MOLYNEUX 
kollekciójából 

folt kabátkával , ami a derekat helyettesíti. A 
fekete bArisonyruha diisœitéstô magyaros motí-
vuinú fehér pamurtibímzés legyen. Magyaros 
ruhatervekért fordiuiljon a Pántllika-szaIonhoz. 
— Divattervezés. Ajánlom, hogy nocsak raj-
zolni, hanem varrni Is tanuljon meg, mert osak 
úgy hasEnoflíthaitja rajztudását, mimt kopirozó-
rajzoUó, ha é,rt a varráshoz 1» és- tudja, hogy 
as a ruha, amit lerajzolt, 
milyen varrá,»technikával 
készült. A rajzolást, ha 
csak valami kevés tehet-
sege isi van, rendszeres ta-
nulással jól elsajátí thatja. 
Sajnos-, a tanulás eltart leg-
alább ha,t hónapig és bi-
zony, nem 1® oüiosó, inert 
körülbelül harminc pengőbe 
kertül' havonta. Fehérnemű-
készítést a® Országos Női 
Ipariskolában tanulhat, ahol 
megfelelő számú jelentkező 
esetén kurzusokat tarta-
nak. De megpróbálhatja 
valamelyik fehérnem asza-
lómban is, ami azonban 
111 In d en e s e tire költségesebb, 
mint az iskola. — A. W., 
Pécs. Ahogy az ú j párizsi 
m od-eülek b ő 1 következtetni 
lehet, tavaszra az öves ka-
bátok lesznek divatosak. 
Jóalakú fiatal lányok min-
dig ősin osak a derékban 
s-zük, alul kissé bővülő ká-
bátokban. Ilyen típusú fa-
zont választhat két-hár&rri-
tijjnyi széles, derékban ösz-
ÍZC dolgoz ott övvel, ami elől 
csattal csukódik. Sötétké-
ket nenv ajánlok, mert az 
kifejezetten tavasai szin, 
inkább szép bordó vagy 
kicsit világosabb rozsda-
színű barna kabátot, mert 
az most télre is divatos. A 
kábáit lehet reveres. Most 
lapos szőrméből való sálat 
és es-stleg kis muffot visel-
het hozzá (bibrett cagy 
sziliszkín is szép lenne) ta-
vasszal pedig szőrme és 
vattelin nélkül kitfinő ka-
bátja lesz. Kötött kesztyűt 
viiseljen. ha fázós a keze. 
Bordó kabáthoz szebb lenne 
a bordó, nuint a fekete kesz-
tyü. Ha fekete a szőrme-
fekete cipőt, ha barna a 
szőrme;, barna cipőt vegyen. 
A fekete ruha ma már fia-
tal lányoknak ls divatot és 
egyáltalán nem öreges. Ha 
bársony ruháit vesz, esipke-
gnll'étt-ral, vagy a kivágás 

körül derékba beállított, kis 
kerek csipkepánttal díszítse. 
Ha fekete selyemből csinál-
tatja a ruhát, bátran díszítheti 
feiner pi kével, mer.t a párizsi 
divatszalonok új modelljeiket 
már 'tigész tavasziaisan, piké-
disszel muta t ják be, — Érdek-

lődő. A szatén az idén divatos estélyi ruhaanyag. 
Sajnos-, a vastag, nehéz minőséget tiszta 
selyem szaténban itt -nem kaphat ja . Válasszon 
ezért ne-héziminő-ségü krepszatént. A a-uha le-
het teljesen, tes.thezsimuló vonalú elől, hátul 
pedig bő és a bőség az elejével -egybeszabott 
csokorral lefogva. Az egyilkl csokrot alkal-
mazhatja pontc-san a derékvonalba, a másakat 
pedig lejjebb, a térd felett, úgy, hogy a c-scIkor 
alatt a szoknya hátsó bősége szabadon érvé-
ti yesiiljiön. De vannak olyan szaténruhák, ame-
lyek elölí,, hátul teljesen szűkek, teisthezsimu-
ióak, 1-egifeljeibb a derék van tenyérnyi széles-
s-égben vízszintesen beihiúzva a kivágás aliatt. 
Az estélyirtihához célszerű -és divatos a ruha 
anyagából való kis sztncikirigis'zei-ü kabát , szé-
les reverre'l, amelyet két-három sattírozott ár-
nyalatú rózsával1 vagy szegfüvei díszíthet. Ha 
a ruhát nyári estéken is viselni aka r j a , lebe-
szélem a hi-mzésdlszről. A sirnia fekete vagy 
egyiszínü ruha nyáron, is éppen olyan elegáns, 
mint tél-en. 

M A S C A RADE 

L.T. P I V E R P A P I 5 C$>AK B R B D B T I 
K O M P 0 2 ICIÔ JA 



A S Z E R K E S Z T Ő K Ü Z E N E T E I 
fackas liutx postába 

Dörens- H. I. Miindig- kedves 
az oilyan í r á smunka , amelybő l 
tó.ü.go'1 az ősaiuatesiéig. Ez a le-
vél f o r m á j á b a öltöztetett cikk 
i lyen. Aki ir ta . a esi ve mélyéin 
te l jesen áti-írzi azt . ami t mond. 
De era el «.zton vég« ! A tárgy, 
a ténna m a g a . olyan sz.eméU'yes 
jelüiegu,, diu«y nein való l apba 

ínég akikor sem, ina művészet te l i r ta válna 
meg. — D. Imre. (Egy öt.et.) Az, tény, hogy ma-
napság dl.ivat az ék-trajízi r egény . Nem szűnt-
seges, hogy példáikat porol jak fel önn>eds, elég, 
ha a Színházi Elet könyvesboltjában! átnézi a» 
utolsó íiié lián y esztendő köii.yrvsiorozaitát, talál 
ott •élet.rajz.regiômyt toöven >iisi kiváiliasztliiatjn 
belőle azt, amely ik önt kii tón is é rdekű . A 
fölvetett ragénya.lia.k — nem regénya lak — 
nem hiszem, hogy érdeklődést ikejthetnie, a k á r 
egy novella is iróilia. — Tánc. Véletlenül tudom, 
—. ismét lean csak véletllleuiül, — m e r t amikor 
egy ú j ságc ikkhez anyagot] gyűj tö t tem, beszél-
tem, egyiik jeles támcisziadcértőnikkel. Ez a. tánc 
a: »swkig« é«' a »Lambeth Walk«. Bővebbet 
az'utáin nem tuda'k iróluk, legfclijeibb azt, hogy 
mind a ke t tő t (iez szimte természetes) a mai 
ütemes muzs ika tanítja ira le j t ik . A meggy özö-
diélsem? Az, hogy a legdivatosabb táinc továbbra 
is változataimul a — tangó iés a ke r ingő ma-
rad. — L. M, Ha lém. e b b e a dologba ifoeiieszól-
Qéik, csak úgy tehetném, hal jogi fej tegeté-
sekbe 'bocsátkoznék. Ezt pedig, lássa be, ked-
ve.s, nem Uehetl Még h a rflyan kitűnő jogása 
lennék is. amiilyen n e m vagyok, mem lehetnie 
itt joigi tanácsot adtai ké rdések és feleleteik 
néllkillf. E r r e pedig mines a lka lom, de ha lenin.e, 
sem mernék beleiaivtaitkozmi. Száz szónak is egy 
a vége: tesisit'lk ügyvédhez fordul mi. — Ny. D. 
Versek. Nem a versek muiguki kész te tnek a 
válaszra, hanem a kísérő levél. Ugyanis ön 
nzzail fenyeget mlmkiet: »Mindem má.sodik héten 
fogok önöknek egy csomó verset küldeni 1« A 
es-oniió versből egyet len strófáit idéraeik: »Fenn 
a m a g a s hegyem virágzik a fenyő — alat ta 
szelíden mereng Ernői« Heinét idézem: »Kl 
saeretoiém aat a m a g a s fenyőt szakítani töves-
től é s lángbe tükke l írni az égre, hog tv: Ne 
küldjön n e k ü n k soha versetI« — Leooie. ön 
kis c ikkben adi tamácsiot arra vonatkozóan: 
hoigyan kellene a magyaros díszeket elhelyezni 
a ruhán. Divatszakér tőnk azt a feleletet ad ta 
kérdésemre , hogy e t a ik'étrdés mtár pompásan 
megoldódott. Nagyobb bizonyság kedvéér t 
mindjár t .mutatott i s néhámiy remik Ívül f inom, 
Ízlésben szín.te meglepő ra jzot . Azt hiszem ezek 
után, ez a probléma — nem probléma é® nyi-
tott a j tót dömgentniénik, h a ezzel fogla lkoznánk. 
— Utazás a kékség feló. Elolvastuk és m é g 

S Z E M K Ö R O L I R Á N C O K 
ELTÜNTETÉSE 

S I M Á I E D I T 
kozmetikában 

Tanítványok kiképzése'Erzsébet-kőrút 35 . Tel : 144-633 

nuigyiobb sötétségiben maradtunk utána. — Ke-
resztrejtvény. El vagyunk látva. — Három kór-
dós. Méitóiztas'Sék a budapesti te lefonkönyvbe 
betekintem. A ké t első kérdé-sTo miimdjárt meg-
tetszik kapni a választ. Egyik válasz ott van 
tzitlpen ínyoimtatiásban a »B« betűnél , a másik 
a »K« betűnél . A ha rmad ik kérdésre a válasz 
— az éin magánügyem.. — L. I. Ugy tudom 
Lányi Viktor fordította. — Zenekedvelő. A 
kérdéses zenemű szabad. Immáron semmi jog 
mein köt i . A n a g y o b b . biztonság okáéi t még 
biztosabb azért érdeiklődin'i va lamelyik zenemü-
kiadócégnél , esetleg a Magyar Zeneszerzők í® 
Szövegírók Szövetkezeténél (Budapest , Ger-
ló'czi>--utca 3.). Ott egészen biztosan meg tud-
j á k a, kiváiiit fe lvi lágosí tást adni . — W. S. 
Csak' abbain j.iiinn'sl dgazia, hogy: »ilyet még nem 
haüot t , szerkesztő úri« Sajnos , halluttiam, ille-
tő leg uivastam (mert elém Iránban tárulnak 
a szivek szomorú problémái) és olvasok ilyes-
mit, minden hé tem. Meg is szoktam írni vála-
szomat, sajmos, csak stereotip válinszomat. ami-
ben) himmi, bízni és. <reménykcdin,l lehet csupán. 
Ez pedig n e m más, m in t : »Idő, hi t éts erős aka -
rati« Ezt szoktam. ellemsizerűl ajánilain.i az d'lyen 
lélekmérgező, várattam bán ta lmak eilten, ami 
önt Is érte, a z ilyen du rva , kegye t l en ütés 
ellen), ami az ön wzivelt ÍM érte. Az Idő, amely 
mindent meggyógyí t , esaik legyen erünk ki-
varrni, a Hit, amely fölemel a földiről, tisztul-
tabbá, nemesebbé toszi a szenvedést és az erős 
Akara t , amely egé.sz emberré tes&i. ba re la s 
emberré teszi a tétovát , a nyuigtalankodót és a 
gyengét . Ez minden, amit önnek mondhatok. 

— Faillon. Magánlevél , amely beszámioí a» 
északi k i sváros életéről'. H a a mi lapunknak 
nem lenne m e g a határozott , k ia lakul t téma-
köre. átrdekes és érdeme», volna közölni ezit a 
levelet, offyan őszin.tién, kedvesen , gyöngéd 
gi'imnyal magyarázna meg, mllyem is az a lát-
szíÚ3,ffo®an nyugodt élet odaifömn északon, a 
J e g e s tenger hideg Iehedletében? így azonban, 
mintihogy lapom nincs, nie.m közölhetem az 
ősai-itén1 k e d v e s ' Írást, csak annyit mondhatok 
tehát, hogy vég ig nagyon érdekelit és nagyon 
szépen, köszönöm. — Pesti polgár. í g y hang-
zott: »Pesten 'lehet legjobban é.lni — csak meg-
él® i lehetne! Azért mégis mindenki úgy él — 
ahogy élni «zeretimel« Ezt ké rem, nem kel l 
hosszasan, é® kimerítően magya.ráznd, ebhez 
nem kell hozzrttennll semmit. Ez igy volt tiz év 
előtt, igy van ma is ebbem a kedves, móká«. 
gfinyorios. csupasraív városbam! — Mira. Nem 
szabad a "nagyváros hangula tá t , speciális szó-
rakozásai t . gunyoros, s o k k o r könnyesen gúnyo-
ros mókái t emrw'iro ostonozmii. ennyi re roc«z 
néven. venni . Hiszem igaz: sok itt a bűn, sok 
itt a sötétség, dehát t isztára nzért. mert : sok 
Itt az ember! Alkil keresztül tudija vinni >nagv-
városban a vidéki életet«, az boldog lehet, de 
esak akkor , ha — va lóban ez ad n e k i örömöt 
és ez elélgifti: k i . Részemről — beva l lom ős'zin-
tén, — lelhet h'Offy el vagyok rontva — de én 
már csifliki a nagyváros örömeihez ragaszkodom. 

— M. T. A filmszinop=zis Í rásnak sokkal egy-
szerűbb, ia médita. .siöt ösiszehasaníM thntat 1 anul 
egyszerűbb, mint a színműé. A filmdarnbban 
ugyanis a legfontosabb az id>ea, -szóval az n 
cukorspárga , melyre az egész darab lerakódik. 

Szanatóriumi Kozmetika 
Mell- és arcplasztika műtéttel és műtét nélkül, 

belső therápiás eljárással 

Körönd szanatórium (v. Glück) 
VI., Benczúr-utca 4. — A ráncok 
új, ynűtétnélkül i szabadalmazott el-
távolítása. Plaszt ikai sebészet , arc-
ápolás, nem szálanként i szóreltávo-
lítás, stb. T e l e f o n : 1 1 3 - 7 3 2 , 1 1 2 - 3 8 2 . 
Prospektussal az igazgatóság szolg&l 



Ez pedig Igazán nem lehet nagy terjedelmű, 
8—10 gétpiirâsos oldalra terjedhet csupán. Vi-
szont ezt iis úgy' kell megírni, hogy tetszetős 
iegyen ôs a belletrisztikai szabályoknak minden-
képpen megfeleljem. — Mégis bunda! Csak 
akkor adom át a jelzett írónőnek a kéziratot, 
lia ön kifejezetten «wem« hiszti el nekem, hogy 
közbenjárásom (teljesen fölösleges és hiábavaló. 
— Sóstó. Levélben nem válaszolhatok. — Olym-
pia. Nein érte™ ileguitóbbi levelét, bárhogyan in 
szerettem volna megérteni'. Ha lesz o;ly szíves 
és megmiagyaráBza, hogy miiért »ez a nagy 
tüz . . •«, igen lekötelez, vele. Mert — ismétlem 
— bárhogyan] is (próbáitami, nem ttídtain a 
levél nyitjára, rájönni. — Toll és tflr. A histó-
ria mindig érdekes. Minden a kor ismeretétől 
éa a kidolgozást ói! függ. — Aranka. Tessék he-
küldetni. — Hátszeg B. Nyolc oldal, elmosódott, 
kemény ceruzával írva, az írás itt-ott már etl 
is törlődött. Ne vegye rossz mié ven, Uram,, de 
nemi tudtam sehogyan sem elolvasni. Ha ceru-
zával ir, irjoni puhább ceruzával és nyomja 
meg jobban aa irónit. Azért nincs semmi 
harag. 

S Z Í N H Á Z , M. Fülöp. Csárdások: A számo-k 
elég ügyesek, a szöveg mélg sokat emelhet az 
éirté&iükön. — Sári: Titkos télefoniszma van, 
nem adhatjuk meg. — Lórika: Cigányiszerelem 
zeniéjiét Lehár Ferenc szerzette. 

FILM. »Mosoly«: Most van visszaimdulóba 
Amerikába. Majd ha hirt adunk úi halliywoadi 
filmjéről, aikkor kér jük sorait megismételni. — 
Fenyőerdő: Jókainak ez a novellája valóba® 

a legalkalmasabb lenne filmre. Már több pro-
ducernek szóltunk és remélhetőleg egyikük 
majd csak f i lmre is -viszi. — IX. szimfónia: 
A film címe »Utolsó akkord« volt, az. ön által 
kérdezett operarészlet eredeti kompo-zdció, 
amely etbhez a filmlhea kéísziült. — L. Baby: 
Hau« Já ray jelenleg Amerikában van. Mint-
hogy még nem választott a new y árki szinliáai 
és a hollywoodi fllmilehetősiégek között, teháit 
végleges eímiét sem közölhetjük. — Verpeléti: 
Ha nem tud1 jóil németül, akkor nem járhat 
uiémet sziniiskalábia, imert a nyelvi hiányok 
mellett a játszási készséget szinte képtelenség 
kifejleszteni vagy fokozni. 

K É Z I R A T O K . András: Tehetséges versek. 
— P. F. B. A téma megfelelő, de kidoilgoaása 
nem. Több ő szintes éget vigyen Írásaiba. — 
Lux: Nem közölhető. — G. F.: Verseiben itt-ott 
m ege siil lain a tehetség, de még nem az igazit. — 

KOZMETIKA. S. H. 1. Cirkulációs zavar 
idézi elő. Jó eredménnyel gyógyítható. 2. Szá-
raz bőrnél keletkeznek, kedvenc helyie a felsö-
kar és lábszárak. 

K O N Y H A . ÜJ előfizető: Kakaóva ja t vástá-
roilhat minden szaküzletben, kávé-teakereske-
dötonél. A kakaóva j a esokoládégyáirtás egyik 
mellékterméke. — »Kezdő cukrász«: A gumi-
cukor készitése csak jól felszerelt üzemben le-
hetséges. Miután mindem forgalomban .lévő 
gumicukor névvel jelöllt szabadalom, receptje 
nem közölhető. KészilökméH. cukorkagyáraknál 
érdeklődjön* 



<-JllkONYIIA Mimini 
SIEB KBSITI t U J V A' Q. Y SÄNDOß, 

az oràz. magy. szakácsmüvészeti ós házicukrászati főzőtanfolyam vezetője. 

Szárított és déligyümölcs 
A téli idény gyümölcsei: alma, narancs, grape fruit, esetleg szárított szőlő mellé 

szívesen adunk szárított gyümölcsöt is. A szárított gyümölcsű te között a legnépsze-
rűbb és egyben a legolcsóob is a filg\e, majd az aszaltszilva, aszaltbarack és a 
datolya. A téli és deligyümölcsöknél legyünk az'edúigieknel jóval óvatosabbak. A 
fügét csakis melegvízben mosva, jál leöblítve, majd megszárítva adjuk asztalra. 
Mindig annyit mossunk meg, amennyi elfogyasztást a kerül. Ugyanezt kell tennünk 
a, szárított barack és aszaltszilvával is. Az aszalt és szárított gyümölcs a szárítást, 
forgatást, tárolást és csomagolást is számítva, mig a fogyasztóhoz ér, igen sok 
kézen megy át. Kirakatban, üzletekben, raktárakban állva, meglehetősen beporoso-
dik, a déligyümölcsök pedig hosszú utat tesznek meg, míg a fogyasztókhoz érnek, 
Éppen ezért szükséges a fogyasztás előtti mosása. Narancsot, citi omot is csak mo-
sott állapotban tegyünk asztalra, 

A szárított- és aszaltgyümölcsöket kevés cukrosvízben, citromhéja, fahéj vagy 
vaníliával ízesítve adhatjuk húsok, sültek mellé mint köretet. Igen ízletes az almá-
val párolt aszaltszilva. Szárnyasok mellé is adhatjuk. Az aszaltszilvából készült 
»Rántott szilva« igen kedvelt téli tészta. A kimagozott aszalt szilvát sűrű palacsinta 
tésztába mártjuk, majd forró zsírban kisütjük. Reszelt csokoládéval, porcukorral 
meghintve tálaljuk. Ugyanígy készíthetünk el szárított barackot is. 

A s z e r k e s z t ő r e c e p t j e i : 
Cigánybélszín. 

HOZZÁVALÓK; 1 kg bélszín, 12—13 dkg son-
kaszalonna, 12 deka sült libamáj, 2—3 dkg 
mustár, kevós só, törött bors, 3 evőkanál ét-
olaj, 5 deka zsir, kávéskanál paradicsompüré. 

A bélszínt hosszában egy u j jny i vas-
tagságúra felvágjuk és szétteregetjük, 
mint egy szalvétát. A hosszában felvá-
gott bélszín olyan legyen, mint egy 
nagy szelet hús. Az így szétvágott bél-
színt megveregetjük, enyhén besózzuk, 
törött borssal behintjük. Vékony csí-
kokra vágott főtt sonkaszalonnával ujj-
nyi távolságra igen sűrűn megtűzdel-
jük. A tüzdelés után kevés mustárral 
vékonyan megkenjük a szalonnával tűz-
delt bélszínt. Közepére apró darabokra 
vágott liba máj kockát rakunk, majd ösz-
szegöngyölítjük a bélszín eredeti göm-
bölyű formájára és spárgával több he-
lyen átkötjük. A bélszínt kívül is ke-
veset besózzuk, majd kevés liszttel meg-
hintjük, beporozzuk. Pecsenyesütő 
edényben felhevítjük a zsírt 3 evőkanál 
olajjal s a bélszínt beletéve, többszöri 
forgatással jó forró sütőben rozsdavö-
rösre pir í t juk. Sütés közben többször 
öntözgetjük a levéivel. Sütési ideje 20— 
25 perc. Ha megsült, 10 percig állni 
hagyjuk s csak azután szeleteljük fel. 
A levébe egy kávéskanál paradicsom-
pürét s egy kávéskanál mustárt keve-
rünk el, keveset p i r í t juk vele és 2—3 
evőkanál vízzel felforraljuk. Levét a 
felszeletelt hús alá öntjük. Sós vízben 
főtt köményes burgonyával, vaj jal le-
öntött zöldfőzelékekkel és idénysalátá-
val tálaljuk. 

Töltött alma melegen. 
HOZZÁVALÓK; Személyenként 2 drb alma, 

két kávéskanál ribizli zselé, minden almára 
számítsunk 1 deka cukrot a pároláshoz, kevés 
citromlevet. — Tésztájához: 2 deka vaj, 2 de-
ka liszt, egy deci tej, 8 dska porcukor, va-
nília vagy citrom héja, 3 tojás, vaj a tűzálló-
tál kenésére, 3 tojás fehérje, 6 deka porcukor. 

A héjától megtisztított almákat ki-
fúr juk, csutkáját , magjá t eltávolítjuk, 
majd citromos cukrosvízben az almákat 
puhára pároljuk. A főzés alatt ügyel-
jünk arra, hogy az almák egyben ma-
radjanak. A tűzről levéve, keveset hűt-
jük, majd közben elkészítjük a tésztá-
já t : 2 deka vaja t felhevítünk egy 
edényben 2 deka liszttel, majd felereszt-
jük egy deci tejjel, 8 deka porcukorral 
nagyon sűrűre főzzük. A tűzről levéve, 
3 tojássárgáját , reszelt, citromhéjat vagy 
vaníliát, majd a 3 tojás fehérjéből vert 
nagyon kemény habot keverünk hozzá. 
Egy mélyebb tűzállótálat kivajazunk, 
majd ízlésesen belerakjuk az almákat, 
minden almába egy kávéskanál ribizli-
zselét teszünk, majd az elkészített tész-
taanyagot most az almák közé öntjük. 
Középmele? sütőben, lassan aranysár-
gára sütjük. Közben 3 tojásfehérjét ke-
mény habbá keverünk, majd 6 deka por-
cukorral alaposan elkeverjük és csil-
lagcsővel ellátott nyomózsákból ízlése-
sen rácsozzuk. A habrács tetejét porcu-
korral hint jük be és forró sütőben vilá-
gos sárgára sütjük. Forrón tálaljuk. 

Csokoláűémártás. 
Egy habüstben kettő deci tejet, 10 de-

ka csokoládét, 6 deka cukrot, 2 kisebb 
tojást iól összekeverünk, majd tűzre 
•éve, állandó keveréssel (habverővel), 
felfőzzük. A tűzről levéve lehűtjük, 
majd tálaláskor e'nr deci tejszínhabot 
keverünk hozzá. Külön mártás-csészé-
ben adjuk asztalra. 

EGÉSZ MAGYARORSZÁGNAK LITTKE PEZSGŐT! 



Diétás konyha 
Máj-diéta. 

(Vérszegénységnél, vészes vérszegény-
ségnél, teljes testi leromlás esetén, gyer-
mekeknek nagy vérveszteség esetén.) 

A mindennapi étrendhez, ételekhez, 
12—18 deka májat különböző formákban 
készítünk el, úgy, hog;y a máj felét 
részben nyers állapotban, részben elké-
szítve adunk a betegnek. 

Miután a legtöbb beteg a sok máj-
étel elfogyasztását egy hosszabb ideig 
tartó kúra alatt nem igen bírná, szük-
séges, hogy nagyon változatos formák-
ban készítsük el, hosy ezzel is kívána-
tosabbá tegyük. A levesbetéteknek 
adott májkészítmények rendszerint a 
napi májadag felét képezhetik, tehát a 
másik részt a legkönnyebben beoszthat-
juk az étkezésbe. A májdiétában fel-
használható májak a következők: 
Borjú, sertés, marha, kacsa, liba, csirke 
mája. 

A májkészítményeknél ügyeljünk 
arra, hogy a m á j friss legyen. A má-
ja t nem áztatjuk elkészítés előtt, hanem 
leöblítjük. A máj hár tyá já t csak az el-
készítés előtt húzzuk le. A máj kapará-
sához használt kés legyen éles, lehető-
leg rozsdamentes, hogy a máj oxidálás 
nélkül legyen folyékonyra kaparva és 
ilyen állapotban felhasználva, elké-
szítve. 

Ügyeljünk arra, hogy az edény hi-
bátlan legyen. Ha serpenyőben készít-
jük el, ajánlatos a serpenyőt használat 
előtt kimosni és jól kisúrolni. A serpe-
nyőben vagy edényben felhevített zsír 
ne legyen elégetve, hogy a belétett má-
ja t ne égessük meg, mert a megbarnult 
májnak nincsen tápértéke. A máj csak 
akkor puha, ha rövid ideig, pár percen 
át van pirítva. A májételt nem le-
het készítés közben sóval ízesíteni, 
mert megkeményedik. Kizárólag csak 
tálaláskor sózzuk. 

Mintaétrend 
a májdiétához vagy májkúrához. 

Reggeli: Tejeskávé tejszínhabbal, vagy 
tejszínes csokoládékávé, tea tejszínnel, 
vaj, méz, jam, májpástétomos kenyér. 

Tízórai: Hideg libamájszeletek zsírjá-
val, só- és pirospaprikával meghintve, 
vagy májpástétom, vagy pirított máj-
szeletke. (A gyenge fűszerezés csak az 
étvágy fokozásához szükséges.) 

Ebéd: Húsleves, vagy májpüréleves, 
levesekbe állandóan májkészítmény, 
úgymint májrizs, májgaluska, májgom-
bóc, vagy májmetélt, vagy májlepéuy, 
stb. májkészítmények. (Egyszerűbb el-
készítése úgy, hogy a mája t nyersen 
megkaparjuk és zöldpetrezselyem, ke-
vés töröttborssal ízesítve, a forró le-
vessel leöntve, adható.) 

Ezen májbetétek adhatók mndenféle 
levesekbe, barna-, rántott-, vagy fehér-
levesekbe. 

Uzsonna: Tejszínes kávé, vagy tejszí-
nes tea, vagy májpástétomos kenyér 
egy pohár tejjel, vagy yoghurttal, vagy 
kenőmájassal kent vajaskenyér egy 
csésze tejesteával. 

Vacsora: Tálonsült máj , vagy maj-
pudding, vagy májsouf,fleé, vagy pirí-
tott má j (lehet szárnyasmáj is), vagy 
májrizottó, vagy májpüré tejfelesen, 

vagy májhasé tejfelesen, citrommal, 
burgonya- és zöldfőzelék körettel. 

Könnyű tésztafélékből 5—8 deka, 
ugyancsak 5—8 deka zsíros sajt, gyü-
mölcs és gyümölcslé, párolt gyümölcs, 
vagy befőtt. 

Húsételek: Pirí tott borjú-, vagy szár-
nyasmáj, borsos máj, máj tálon sütve, rán-
tottmáj, a szárnyasmájételek számtala_n 
fa j tá ja , sütve, pirítva, rizottónak. Keves 
rizs vagy törtburgonyával, vagy teíjszifli-
nel elkevert burgonyapürével s egy tej-
színes főzelékkel, például tejszínes borsó-
pÜré, vagy karfiolpüré, vagy tejszínes 
zöldbabfőzelék, stb. Lehetőleg nagyon 
tápdús főzelékeket adunk. 

Tészták. Nagyon édes, sok cukorral 
készült szárazsütemények, torták, vajas, 
tejiszínes krémekkel készített, töltött 
tortaszeletek, gyümölcsízes sütemenyek, 
vajastészták, gyümölcslepények. 

(ViJ vári (ITlariska receptje 
FATÁNYÉROS. 

Minden személyre egy-egy körül-
belül 15 dekás bélszín szelet et és 1 
sertésbordát számítunk. A húsokat 
kiverjük, vörösha.gymaszeletek, pet-
rezselyemszálak és egészborsszemek 
közé rakjuk és így hagyjuk állni 2 
órán át. Azután letisztítjuk róla 
mindezt, megsózzuk és lehetőleg ros-
ton pirosra sütjük. De ha nincs 
rostélyunk, kisüthetjük zsírban is, 
bár ez már nem az igazi, A húst, 
az e célra való speciális fatányérok 
közepére tesszük és körben csomókba 
rakott burgonya, cékla, rizs, uborka, 
paraj, pároltkáposzta, babsaláta, 
stb. körítéssel díszítjük. 

Rendszeres express 
és g y o r s j á r a t o k 
E G Y I P T O M B A 

L e g k ö z e l e b b i I n d u l á s o k : 
Calitea Esperia Marco 

Polo Egeo 

ind. Triesztből . . . 
„ Velencéből . . . 
„ Fiúméból . . . 
„ Genovából . . . 

érk. Alexandriába 
ind. Alexandriából 
érk. Genovába ... 
„ Velencébe . . . 
„ Triesztbe . . . 

Heti és kétheti vona 

XI. 26 
26 
27 

XII. 1 
3 

7 
7 

lak Triesz 

XI. 26 
30 

XII. 3 
6 

tbőlés Gf 

XU. 3 
3 

6 
10 

13 
14 

snovából 

XII. 4 
9 

10 
15 

Pireusba. 
Isztanbulba, Jaffába, Haifába és más levante) kikötőkbe. 

Felvilágosítás és prospektus : 

A O R I A T I C A K Ä 
VII., THÖKÖLY-ÚT 2. ÉS IV., VÁCI-UTCA 4. 

AORIATICA FORG. IRODA KFT. 
V.. NADOR-UTCA 21. SZENT ISTVÁN-KÖRÚT 4. 





(9. folytatás 
r 

Másnap reggel Kanári diktálni 
kezdte a darabot. Gizikének diktál-
ta, a Modern Színház gépírókisasz-
szonyának. Gizike kicsi és gömbö-
lyű öreg lány volt, húsz éve dolgo-
zott a színházak világában. Dara-
bok dolgában nagyobb rutinja volt, 
mint a legöregebb szerzőnek. Nem 
kellett neki magyarázni kikezdést, 
bekezdést, instrukciót, tudott min-
dent. Kurta, kis keze szédítő sebes-
séggel járt az írógép billentyűin. 

Kajári kémlelte a lány arcát. Váj-
jon tetszik-e neki is a dolog? Vég-
re is érthet hozzá valamicskét, ren-
geteg sok darabot írt már le életé-
ben. Szerette volna megkérdezni a 
véleményét, de rangján alóli ügy-
nek tartotta a kérdezősködést. Azt 
szerette volna elérni, hogy a lány 
egy lediktált mondat után, kérdés 
nélkül, spontán fölkiáltással adja a 
jelét tetszésének. Gizikének viszont 
az volt az ambíciója, hogy az írók 
»megkérdezzék« a véleményét. A 
két akarat összeütközött a gép ko-
pogása közben. 

Végül is Kajári tört meg előbb. 
— Nem nagyon unalmas?! — kér-

dezte szerényen, mialatt a lány az 
i 1 digópapírral bajlódott. 

— Remek! — felelte Gizike őszin-
tén. Csakugyan tetszett neki a sze-
relem vastag szószában úszó dia-
lóg. Azonkívül valami személyes 
kapcsolatot érzett a finom titkárnő 
és saját maga között. Ami azt illeti, 
ő is ilyen titkárnő-féle. Egyszer 
még ő is szerencsét csinálhat ezen 

a módon. Egyéni sorsát átvitte a 
darabba és egyre rajongóbb arccal 
kezdte hallgatni Kajári diktálását. 

A szerzők bogaras kívánságainak 
lehetetlen eleget tenni. Kajári egy 
és ugyanazon pillanatban örült és 
megrémült Gizike véleménye miatt. 
Boldog volt, hogy tetszik Gizikének 
a darab és ugyanakkor meg volt 
sértve, hogy egy olyan szimpla lény-
nek, mint Gizike, tetszhet az ő ma-
gas célok felé törő munkája. 

Kijavította az öt példányiban ké-
szült gépírásos szövegben a betűhi-
bákat, kicserélt néhány jelzőt és szó-
rendet. Aztán a legszebb, úgyneve-
zett »első« példányt mindjárt átvitte 
Perényi igazgatónak, mert ott dik-
tált a Modern Színház épületében, 
az igazgatói iroda mellett. 

A dlirektor megölelte boldogságá-
ban a szerzőjét: 

— Na hála Istennek! Megvan! Bi-
zonyosan kitűnő! 

Kajári ijedt, feszült kíváncsiságot 
érzett: 

— Mikor olvassa el igazgató úr?! 
— Este, az ágyban! — felelte Pe-

rényi. JNem megyek sehová- Lefek-
szem vele, mint egy szép nővel. Alig 
várom már, hogy este legyen! 

— Szóval, reggel fölhívhatom, 
hogy megtudjam a véleményét?! 

— Föl, édes barátom! Akármilyen 
korán. En már nyolckor kelek. Für-
döm, reggelizam. Kilencig a laká-
somon talál. Kilenckor bejövök ide 
a színházba! 



Kaj ári borzasztó soknak találta a 
huszonnégy órai várakozási időt. 
Szörnyű huszonnégy óráig abban a 
bizonytalanságban álni, hogy eset-
leg hiába dolgozott. Hátha azt fogja 
Perényi a telefonba mondani: »édes 
öregem, hagyja maga a drámaírást, 
menjen vissza politikai riporternek!« 
— De nem, ez ostobaság! Kajári félt, 
de mégis hitt a darabja kvalitásai-
ban. »Legalább jól van írva! Mégis 
más vagyok, mint a rendes darab-
gyártó suszterek!« 

Kezet szorított az igazgatóval és 
elment ebédellni Irénhez. 

Irén észrevette, hpgy a barátja 
milyen ideges. Mosolygott. Tudta, 
hogy <ez a nyugtalanság miből fa-
kad? »Déliben odaadta a darabot 
Perényinek és most várja, hogy mi 
fog vele történni1?! Mi történjék? 
Előadják!« — Irén tudta, hogy az 
olyan érdekes egyéniségnek, amilyen 
Kajári, bizonyosan eljátsszák a da-
rabját, akármilyen. Hiszen már a 
puszta nevében is van valami pénz. 
A gyerek meglesz, azon nincs vita. 
De ihogy jön a világra? Nem szüle-
tik-e holtan? Irénnek még több és 
komplikáltabb aggodalma volt, mint 
Kajánnak. De nem mutatott sem-
mit ebiből az aggodalomból. A ki-
tűnő ebéd után derülten hozzáfogott, 
hogy feketekávét főzzön, sajátkezű-
leg egy nagyon modern, kiis, asztali 
kávéfőzőn, amelyhez képest a bura-
rendszer már régen elavult. 

Kajári ebéd után elálmosodott: 
— Feküdj le, drágám! — bíztatta 

íren. 
A költő le is feküdt. Nagyon kel-

lemes volt, hogy nem kellett haza-
masznia a .hotelbe, hanem ott hely-
ben, abban a pillanatban, ahogy a 
kávét lenyelte és kettőt szippantott 
a cigarettájából, ledőlhetett. Párnát 
tettek a feje ala. Betakarták. Isteni 
dolog a nő, de az isem sokkal kevés-
bé isteni, ha az embernek két dívá-
nya van, az egyik a hatodik kerü-
letben, a másik a negyedikben. Ott 
fekhet le az ember, ahol éppen el-
álmosodik. 

Jó másfél órát aludt Kajári. Mi-
alatt öntudata visszatérőben volt, 
konstatálta, ihogy valaki, amíg aludt, 
lehúzta a cipőjét. Ki lehetett az? 
Hol lehet? Olyan jó illat van körü-
lötte, nem az az áporodott, keserű 
szivarszag, mint otthon a hotelszo-
bájában. A párnán megismerte Irén 
illatát. Persze, Irén! Hol lehet most 
Irén? Hívni akarta. De ki sem mond-

hatta a nevét, Irén már ott is volt, 
mintha a s^ammiből szilárdult volna 
össze alakja. Ott volt, a diványon 
ült, mellette, a karjába simult. 

Kajári krákogott egyet és körül-
nézett. Az asztalon egy tál szőlőt fe-
dezett föl. 

— Adj egy szem szőlőt a csőröd-
del! — kérte Irént. 

Az asszony ajka közé vett egy 
szem szőlőt és gyöngéden odakínálta 
szerelmesének. 

Megszólalt a telefon. 
— Perényi keres! — mondta Irén 

és nyújtotta a kagylót Kajári felé. 
Kajári felült a díványon. , 
— Engem? — kérdezte mosolyogva 
— Téged! 
A férfi most már megjátszotta, 

hogy őt nem túlságosan izgatja a 
dolog. Ásított: 

— De honnan tudhatta, 'hogy itt 
vagyak nálad? 

Na hallod?! — mondta Babéry 
egy' kicsit sértődötten. 

Kajárinak minden idege reszke-
tett, de adta a spanyol hidalgót. 

— Parancsoljon! — mondta (belé 
fásultan a kagylóba, 

A direktor minden bevezetés nél-
kül a dolog közepébe ugrott^ 

— Jónapot. Kivel akarja játszatni 
a férfit? 

— Pejcsényivel! — felelte boldogan 
Kajári. Mázsás köveket vettek le a 
lelkéről. Sírni tudott volna az öröm-
től. Ez tehát a boldogító: »igen!« — 
De milyen zseniális ember ez a Pe-
rényi. Mennyivel hízelgőbb, hogy 
minden hosszú elő fecsegés helyett 
azzal mondja meg a véleményét, 
hogy rögtön rátér az ügy érdemi 
részére. Ha a direktor ott van és nem 
kétezer méternyire ül, a drót másik 
végén, feltétlenül a nyakába borul 
és összecsókolja. 

— Pejcsényi buta ehhez a finom 
szöveghez! — vitatkozott az igazgató. 
Inkább ajánlanám Kocsist! 

— Kocsis egy romhalmaz! — til-
takozott Kajári. 

Az igazgató bővebben kifejtette 
állás pontjiát: 

— Nem fiatal, az igaz. De nagyon 
szépen beszél. Azonkívül az ön in-
strukciójában is ibenne van, hogy a 
hős nem' egészen fiatal ember már, 
Kocsis, ha összeszedi magát, ki tud 
nézni negyvenévesnek. 

Teljes három percig vitatkoztak 
Kocsison és Pejcsényin, a direktor 
csak akkor mondta meg, hogy nem 
tudott estig várni. Rögtön ebéd 

szemölcsök végleges, nyomtalan eltávolítása 100°/» GARANCIÁVAL . 
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után nekiesett a darabnak- Tetszett 
neki, gratulál. Alig olvasott még 
ennyire kész »első darab«-ot. Mind-
össze néhány apró változtatást 
ajánl. Jelentéktelen technikai dol-
gokat, a darab lelkét a világ min-
den kincséért nem akarja érinteni. 
Hol találkozhatnának még a dél-
után folyamán, hogy megbeszéljék 
az ügyet? 

— Nem akar idejönni Irénhez? 
Nagyszerű kávét kapnánk! — aján-
lotta Kajári, mert már úgy ren-
delkezett Irén lakásával, mintha a 
sajátja volna. 

Perényi húzódozott: 
— Jobb szeretném, valami semle-

ges kávéházban. Babéry a hatodik 
emeleten lakik és nekem emelet-
iszonyom van! 

Félóra miílva együtt ültek egy 
dunapai'ti kávéház legintimebb sar-
kában. Ott volt előttük a kapucine-
res findzsák mellett a darab. 

— A margóra írtam megjegyzé-
seimet. Ha megengedi, fölolvasom! 
— mondta a direktor és orrára tette 
csontkeretű pápaszemét. 

A fölolvasás alatt Kajári csönde-
sen bosszankodni kezdett. A direk-
tor mind a három fölvonás végének 
csattanóra való kikerekítését kérte. 
Ehhez voltak ötletei, amelyeket Ka-
jári végtelenül ordinárinak talált. 
Azonkívül szerette volna Perényi, 
ha a darab a harmadik felvonás 
után nem marad nyitva, hanem ha-
tározottan fejeződik be- »Miért ne 
vegye el a hős a titkárnőt? Vegye 
el. Ez szép, ez megnyugtató. A kö-
zönség nagyon TOSSZ érzéssel menne 
el a színházból, ha nem tudná meg, 
hogy mi fog történni a nővel, aki 
olyan szimpatikus és annyit szen-
vedett a szeme előtt!« 

Kajári ellenvetéseket akart tenni, 
sőt tett is ellenvetéseket, de az el-
lenkezése mindig megtört, amikor 
az igazgató ezt mondta: »jó, nem 
bánom, maradjon így, de az ön fe-
lelősségére!« — Kajári nem sze-
rette a felelősséget. Végül az egész 
vonalon meghátrált a »színház« kö-
vetelései előtt. És azzal az ígérettel 
távozott, hogy eleget fog tenni Pe-
rényi minden kívánságának. 

Mialatt a gépírásos szöveget javí-
totta, a szíve sajgott. Ugy érezte; 
hogy az apró technikai változtatá-
sok következtében átalakul az egész 
darab. Éppen a »lélek« sorvad el, 
az a bizonyos lélek, amelynek érin-
tetlenségét maga Perényi is kinyil-
vánította. 

Hanem hiába, az operációt végre 
kellett hajtani. A helyzet olyan 

volt, hogy lehetetlenségnek látszott 
összeveszni a Modern Színházzal. 
Kajárinak pénz kellett és újra Pe-
rényitől akart kérni, mert az új-
ságírói munkáját az utóbbi időben 
annyira elhanyagolta, hogy nem 
mert előlegért fordulni a szerkesz-
tőjéhez. 

Pedig nagyon kellett volna a pénz, 
Sokba került a nyár, Manci kü-

lön ötszáz pengője is nagy zavart 
csinált a költő háztartásában. Ka-
jári teli lett csúnya, apró adósság-
gal. Kezdett kölcsönkérni a kolle-
gáitól. Azelőtt nagyon vigyázott az 
ilyesmire, most egyre nagyobb köny-
nyűséggel mondta ki: »adj ide öre-
gem húsz pengőt!« 

A kártyán is érzékeny csapás 
érte. Nem ismerte a törvényt, hogy 
a kártyán lehetetlenség olyankor 
nyerni, amikor muszáj. Egy éjjel 
úgy ment föl a bakkaratklubba, 
hogy majd megfeji a zöld asztalt, 
mint egy szelíd tehenet. 

De a tehén megbolondult, nem 
hagyta magát- Kajári leült a nyol-
cas helyre, megnézte az »ábrát«. In-

Már 2.— pengőért selyemfényű, 
pompás~"ajakrúzst kaphatok 9 modern színben. 
Ezentúl m ' i n d e n r u h á m h o z , hangulatomhoz, 
alkalomhoz m á s és m á s s z í n ű rúzsom lehet 
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termitt volt. Elkezdett poentírozni 
és beleesett egy ritka hosszú bank-
passzba. Mire észrevette magát, 
már ott tartott, hoig-y a készpénze 
elúszott, sőt háromszor kért kölcsön 
a zsetonostól, minden esetbea ötven 
pengőt. 

Ezúttal először történt meg vele, 
hogy hajnalig ottmaradt a klubban, 
verejtékezve, egyre jobban föl-
bomló idegekkel. 

Reggel hat után került haza, rop-
pant szomorú mérleggel. Adós ma-
radt a zsetonosnak kétszázötven 
pengővel, pedig ez nagyon komoly 
adósság volt, tudta, hogy másnap 
estére meg kell adni. Azonkívül köl-
csönkért száz pengőit <eigy Jancsi 
nevű klubtársától, ami nagy szé-
gyen volt, mert ez a Jancsi nyil-
vánvalóan sikkasztott pénzből kár-
tyázott-

Délben ébredt, undok szájízzel és 
a sok nikotintól dobogó szívvel. Fel-
ült az ágyban, végiggondolta hely-
zetét és úgy taláJta, hogy tönkre-
ment. Vége van az e/lfogadott da-
rabjával, diadalmas szerelmével, az 
irodalomban és a publicisztikában 
elfoglalt kivételes pozíciójával 
együtt, mert a nyakán lóg vagy hat-
száz pengő piszkos adósság. Mint a 
szőrtüszőgyulladás idején az össze-
gyűlt hotelszámlát, most is egészen 
megsemmisítő tehernek érezte adós-
ságát. Keserűen gondolta: »tehát az 
olyanfajta, Pesten világhírű ember-
nek, mint én, hatszáz pengő mí-
nusz az erkölcsi megsemmisülést je-
lenti!« 

Az ágyból telefonált Perényinek, 
hogy adjon újból valami előleget, 
hiszen már kész a darab, néhány 
hét választja el őket a premiertől. 

Perényi nem válaszolt azonnal. 
Pár pillanatig gondolkozott rajta, 
hogy fölviszi Kajárit a híres pesti 
színpadi kiadóhoz. A kiadó bizonyo-
san adna egy kis pénzt Kajárinak. 
De ezzel szemben lekötné az új szer-
zőt a feje búbjától a talpáig. Ren-
delkezne vele. Esetleg a második 
darabját már más színháznak adná 
oda. Perényi félt a kiadótól és nem 
tartotta okosnak sem a maga, sem 
a költője szempontjából, hogy be-
vonja kettőjük dolgába. Ezért tehát 
elhallgatta ezt a kombinációt. És 
nagyon meleg hangon megmagya-
rázta Kajárinak, hogy további elő-
leget nem adhat, mert az előleg 
máris akkora, hogy tőkés-társa 
megjegyzést tett rá, de boldogan ad 
a saját zsebéből egv-kétszáz pengőt 
kölcsön, amelyet majd az első tan-
tiem-elszámolásból fognak levonni. 

Ezt az ajánlatot Kajári köszönet-
tel visszautasította. Kutya rossz 

kedve volt. Végül is elszánta ma-
gát, hogy fölmegy a redakcióba, 
töredelmes vallomást tesz főnökei-
nek, fokozott buzgóságot ígér a jö-
vőre nézve és megkéri gazdáit, 
hogy »tegyék tisztába«, ennyit csak 
megérdemel, hiszen tizenöt éve van 
már a lapnál. 

Először a szerkesztőjével beszélt. 
Tizenkét részletben levonandó, ezer 
pengő előleget kért, arra való hi-
vatkozással, hogy életének sors-
döntő elhatározása előtt áll. 

A szerkesztő ismerte barátjának 
és munkatársának viszonyait. Gú-
nyosan kérdezte: 

— Mi az a sorsdöntő elhatározás? 
Át akarsz iratkozni a Frangepán 
Körből a Zrínyi Klubba? Mert ott 
nagyobb a bakk? 

Kajári nem haragudott meg. 
Könnyelműen kimondta hirtelen 
ötletét, amely abban a pillanatban 
született: 

— Ezúttal komoly dologról van 
szó. Meg akarok házasodni. Szeret-
ném elvenni Babéry Irént. Es tisz-
tázni kell a dolgaimat. Van egy 
csomó mocskos kis adósságom! 

A szerkesztő humorizált: 
— Na és a hozomány? Csak 

kapsz Valami hozományt egy ilyen 
gazdag színésznőtől! 

— Ne marháskodj! — mondta 
Kajári. — Irénnek ugyanúgy nincs 
egy vasa sem, mint nekem, ö szí-
nésznő és nem kokott. Ugyanolyan 
kenyérkereső ember, mint te vagy 
én. 

A szerkesztő Kajárival együtt át-
ment a vállalat vezérigazgatójának 
angolbútoros szentélyébe. És na-
gyon pártfogoló módon előterjesz-
tette a munkatárs óhaját. 

A »vezér« váratlanul, rendkívül 
barátságosan viselkedett. Aminek 
sok oka volt. Először, kissé félt Ka-
járítól, aki »politikát csinált«, a 
parlamentbe járt és miniszterekkel 
érintkezett. Másodszor imponált 
neki Babéry neve. A házasságban 
valami mondén dolgot látott. Gye-
rekszülésre, temetésre, vagy beteg-
ségre talán nem adott volna pénzt, 
de az olyan kellemes, elegáns ügy-
höz, mint egy híres színésznővel 
való házasság, boldogan hozzájá-
rult segítségével. 

Megírta a bónt, letelefonált a 
pénztárba, hogy az összeget szol-
gáltassák ki Kajári szerkesztőnek. 
Gratulált, mosolyogva mondta, 
mint egy jóságos istenség: 

— De aztán én is táncolni akarok 
a lagzijukon! 

A kiadóhivatalban a kisasszonyok 
visítoztak a meglepett örömtől, 
hogy ennyi pénzt kap Kajári, aki 



valamennyiüknek tetszett egy ki-
CSHáromnegyedkettő volt. Másfél 
óra alatt valóban tökéletesen meg-
változott Kajári élete, mint a lak-
muszpapír színe, amelyet lúgba 
mártottak. 

A szükséges pénzt megszerezte, 
ez igaz. De viszont egyoldalúlag 
vőlegénnyé léptette elő magát. Es 
ha Irén nem akar? Áh, akarni fog 
De mi lesz, akkor, ha majd akar"/ 
Megijedt és bosszankodott, hogy 
nem tudott más ürügyet kitalálni a 
nagy pump kedvéért, csak ezt, 
amely bunkósbottal vágta agyon 
egészé régi, szabad életet. 

Elment a »Brassbound« próbá-
jára Irénért. Negyedhárom lett, 
mire a próba végetért. Gyalog in-
dultak haza, mert nagyon szép, 
szeptemberi napsütés volt. 

A nyílt utcán történt, hogy Ka-
jári a'következőket mondta barat-
ilö jének » 

— Minden este bosszankodom, 
drágám, amikor el kell válnunk, 
mert külön lakunk. Egy szobaban, 
vagy legalább, egy lakásban szeret-
nék aludni veled. Hogy a. közelem-
ben erezzelek. Hogy minden pilla-
natban láthassalak. Halljam, hogy 
zuhog a víz, amikor a fürdőded 
csinálod! 

Irén belékarolt a férfiba, egysze-
rűen mondta, nagyon melegen: 

— Régen szólni akartam már, 
hogy költözzél hozzám. En jobban 
vigyáznék rád, mint a szálloda. Le-
het, hogy az emberek eleinte fe-
csegnének és röhögnének. De aztán 
megszoknák, hogy így vagyunk 
egymással. Különben is nem törő-
döm az emberek pletykáival. Mondj 
löl a hotelben és költözz át hoz-
zám, drágám! 

Kajári megszorította az asszony 
karjat: 

~ Köszönöm, szívem! Én is fü-
tyülök az emberekre. De mégsem 
való, hogy úgy lakjunk együtt, 
mint két artista, akik kényelemből 
összeköltöztek és lustaságból nem 
hazasodtak meg, mert az anya-
könyvvezető délelőtt van üzemben. 
Ez artana neked, pedig én szeret-
lek. Ezennel megkérem a kezedet. 
nózzad megyek lakni, lia te vi-
szont hozzám jösz feleségül. 

Irén egy kicsit hallgatott, aztán 
csöndesen mondta: 

— Gondolod, drágám, hogy eléggé 
szeretsz ahhoz, hogy feleségül ve-
gyél? Idősebb vagyok nálad és ha 
egészen megöregszem, félek, hogy 
a terhedre leszek! 

Kajári hevesen tiltakozott: 
— Az lehet szívem, hogy ami az 

éveket illeti, én vagyok két-három 
évvel fiatalabb. De te szép vagy, 
friss, egészséges. Szép és friss le-
szel tizenöt óv múlva is. En pedig 
tönkretettem magam. Soha nem fo-
gok megszabadulni a bronchiti-
szemtől. Reggel a köhögésemmel 
foglak fölébreszteni. Rossz a szí-
vem. Ádázul nagy a vérnyomá-
som. Egyszer csak megüt a guta. 
Elkészülhetsz rá, hogy egész élete-
den keresztül egy szélütött embert 
kell ápolnod! És ami ezenkívül il-
leti a jövőt, hát nem esküszöm meg 
rá, hogy apró hűtlenségeket nem 
fogok elkövetni, mert mi férfiak 
valamennyien disznók vagyunk, de 
ez nem számít. Arra viszont meg-
esküdhetem neked, hogy szerelem-
mel soha más nőt nem fogok sze-
retni, ahogy eddig nem szerettem 
mást, rajtad kívül. 

Ujjongo 
daltól... 
Köszönti a napot a rab madár. 
Szobába zárva ősszel és télen 
mi is napfényre vágyunk, de 
o d a v a r á z s o l j a a hanaui 
,,mesterséges magaslati nap" , 
amely f i a t a l o s frisseséget, 
egészséget ad. 

K é r d e z z e a z o r v o s á t . 

K a p h a t ó a 
szaküzletekben. 

Vigyázzunk, 
a világhírei 

HANAUI 
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— Mennünk be ide a kapu alá! — 
mondta Irén- — Nem akarok sírni 
az utcán. 

Végre hazaérkeztek : 
— Pirítson kenyeret az úrnak! — 

parancsolta, a cselédnek Irén. 
Kajánnak az útlevelén kívül nem 

volt semmi hivatalos írása, okmá-
nya, hatósági papírja, amely pol-
gári létezését igazolta volna,. Volta-
képpen azt sem tudta bizonyosan, 
hogy kicsoda? A házasságkötéshez 
szükséges összes okmányokat Irén 
szedette össze. Ugyancsak ő gondos-
kodott terminusról. Rajári a sok 
szaladgálásnak a végeredményét 
egy basa kényelemszeretetével vette 
tudomásul. 

— Szóval, kedden tizenegykor me-
gyünk az anyakönyvvezető elé? 
Rendben van! Te kiket hozol tanú-
nak? Un a szerkesztő urat hozom 
és Gáultak Elemért! 

A házasságkötés megtörtént. Irén 
nagyon csinosan volt felöltözve és 
úszott! a boldogságban. Kajári is 
mélyen meghatódott, amikor az 
anyakönyvvezető átkötötte vállán a 
nemzetiszínű szalagot. Olyan han-
gulata, támadt, mintl régen az isko-
lában, vizsgák alatt. Iparkodott, 
hogy jól viselkedjék. Irén olyan 
volt, mint egy finom, civil nő- Ka-
jári jobban színészkedett, szinte a 
nézők számára csókolt kezeit! a hi-
vatalos aktus után a feleségének. 

A szertartást szigorúan titokban 
tartották. Természetes, hogy még-
sem maradt titok. Amikor az anya-
könyvvezető szobájából kijöttek, a 
folyosón gyors egymásutánban, két 
magnézium lobbamás fogadta őket. 
Két élelmes fotoriporter is ott gibi-
ceit az esküvőn. Es Budapest vala-
mennyi napilapja és hetiujságja 
közölt fotoriportot az érdekes mű-
vész-esküvőről. 

Az ünnepélyes alkalomból Irén, 
azaz most már Kajári Pálné, ebé-
det adott a tanukniak. Alig fértek el 
hatan a kis nappaliban. Kajári 
szerkesztője és Perényi igazgató fél-
revonultak megbeszélni a politikát. 
Irén kiment a konyhába, Csulak 
Kajárival és Pejcsényivel, aki az 
asszony másiik tanuja volt, leült rö-
mizni. amíg az ebéd elkészül. 

Pazar ebéd volt, Zöldbórsólevessel, 
hideg hallal kezdődött, libával foly-
tatódott, fagylalttal és remek fe-
ketekávéval fejeződött be. 

Pezsgőt is bontottak. Csulak tré-
fás felköszöntőket mondott a fiatal 
pár boldogságára. 

— De jó, hogy így, egymás között 
vagyunk, rokonság nélkül! — 
mondta Kajári. — Bár igaz, hogy 
nekem per abszolúte nincsenek is 
rokonaim! Elveszítettem őket vala-
hol, fiatalkorom szomorúságos or-
szágútján! Hát maga, hogy áll ro-
konság dolgában, édes egyetlenem? 
— fordult a feleségéhez. 

— Nekem sok rokonom van! — 
magyarázta Irén. — De nem Pesten, 
mert én vidéki vagyok. Van egy 
ügyvéd nagybátyám, aki bizonyo-
san gratulálni fog, amikor majd a 
lapokban olvassa, hogy férjhezmen-
tem. A papám éis a ma,mám régen 
meghalt. Ok Egerben viannak elte-
metve. Mert kislány ko romban Új-
vidékről Egerbe kerültünk. Aztán 
van egy nővérem, aki Marosvásár-
helyre ment férjhez, de azzal harag-
ban vagyok. Es van egy öcsém, az-
zal nem vagyok haragban. De az 
most Braziliában él, mérnök, azt 
hiszem, elég jól megy neki. írjunk 
neki egy közös levelet, amit vala-
mennyien aláírunk és tegyük belé 
Pali fényképét, hogy lássa, milyen 
uraim van! 

Kajári elérzékenyülten neveitett: 
— Nahát drágáin, azt hiszem, 

hogy alapjábanvéve, mi kettőnknek 
egymáson kívül, nincs senkink a 
világon! Hogy vélekedik a gyerek-
ről? Hogy elkéstünk? Bizony, ón is 
azt hiszem, drágám, hogy fájdalom, 
elkéstünk. Az élet legnagyobb örö-
me számunkra elérhetetlen. Na, 
mindegy. Ne törjük a fejünket 
olyasmin, 'am!i,n nem leihet változ-
tatni. Majd örökbe fogadunk egy 
kii® kutyát. Mit szeretne jobbam, egy 
drótszőrüt, vagy egy dakszlit? Ne-
kem valalha réigen volt egy kis 
kávébarna dakszlim. Edetsi, kis dög 
volt, limádltam és ő is imádott, 
mégis el kellett ajándékoznom, 
mert olyian szegény voltaim abban 
az időbeni, 'hogy még egy kis daksz-
lit sem tudtam volna tisztességesem 
eilltiartaini. Tudjátok, nem fűtöttem. 
És sajnáltam nézni szegény Mukit, 
hoigy ott dideregjen ia ifutetlem szoba 
padlóján, összegömbölyödve, amíg 
én a paplan alatt feküdtem. 

Kajári ekkor már Irénnél lakott. 
Az asszony kiürítette óriási garde-
robiszekrényének egyik széles reke-
szét, oda rakták be a férfi tuiháit, 
amelyeket előbb alaposan kiporol-
tak és kiszellőztek, mert valósággal 
áradt belőlük az ápolatlan, keserű 
szivarszag. 

{Folytatjuk.) 
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Hetekig tartó szempillafestós. Szőrszálak szemölcsök végleges kiirtása. (Porto 0-40) 

Vígjáték 3 felvonásban 
Irta és rendezte: Vaszary János. 

Versek: Szécsen Mihály. 
A. darab eilöadásl joga kizAróHatg dr. 
Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, 
BéJisi-utea 1.) szierezheitő meg. Az öngedélyné 

• efl/öadá-st szigorúim bünteti az 1921. évi LIV. t 
Cop-y.fli.giht 1938, 'by Alexander Marton, Budát) 

fein.rekerült ez ANDRÁSSY SZÍNHÁZBAN 
következő saereposztásban: 

Az aívgyal • . Lázár Mária 
' Tamás T ö r 2 s J e n ó 

iaaűáy z - Molnár László 
Amuy . Ihász Klári 
Marinka, Gervay Marica 
A tó.káir Bilicsi Tivadar 
p,ollák Boross Géza 
rtanfezotlga dr. Szabó Dezső 
\ l l i z , Szaplonczav Éva 
Proifesiszoir Pártos Dezső 
Vssziszitems Kiss Lajos 
ï a r r y Szakács Zoltán 
íirófué Zala Karola 
/ezérigwzigató Sugár Lajos 
íüvészmö Szende Bessy 
îaifcâl hölgy Móricz Lily 

Ölső IliiLgj Zajzon Gabriella 
láftodik höllgy Selmeci Margit 

V Izobalány ; Fenyvessv Éva 
rni 5inveó:r Sala Domokos 

'öirtéinik: az I. felvonás a vezérigazgató szobáján 
an ; a II. feJvonáis a vezérigazgató termeiben; a 

II I . felvonás a Grand-Hotel szeparéjában. 

E L S Ő F E L V O N Á S 
1. kép 

A vezérigazgató szobája egy budapesti bankban, 
baloldalon hátul és jobboldalon elől ajtó. Az 
lőbbi a várószoba, az utóbbi a tanácsterembe 
ezet. Baloldalon egy bőrgarnitúra. .Jobboldalon 
-óasztal. Mikor a függöny felmegy, Tamás 
! Anny között nagyon ingerült hangú beszél-

getés folyik.) 
Tamás: Nézze kérem... 
Anny : Nem nézek. 
Tamás : Hallgasson meg. 
Anny : Nem hallgatok. 
Tamás: Értse meg... 
Anny : Nem értek. 
Tamás: így nem lehet... 
Anny: Így nem lehet. (Földhöz vág egy vázát.) 
Tamás: Hallja... Kérem, elég volt. Idejön 

I bankba botrányt csinálni? Még magának áll 
eljebb, amikor rajtacsípem, hogy éjjeli mu-
atóban pezsgőzik egy fiatalemberrel. 

Anny : Hülye. Az a fiatalember a bridge-
bí )artnerem. f 

Tamás : Nem érdekel. Nekem éjjel ne brid-
?ezzenek. Elég hosszú a nap. 

Lázár Mária 
(Angelo felv. 

Anny : Meg akartam tanulni a bigeplt. 
A maga kedvéért. 

Tamás : Az én kedvemért ne tanuljon bigeplt. 
Különben is útálom a bigeplt. 

Anny : Ez az. Maga mindent útál, ami 
divatos. 

Tamás : Igen. Főleg a léhaságot és az erkölcs-
telenséget. 

Anny: Ezt nekem mondja? A menyasszo-
nyának? Nyomorult... (Felkapja az íróasztal-
ról a naptárt és az asztalra vágja. Feldől a tinta.) 

Tamás: Hah... a tinta. 
Anny: Nyomorult... ( Felkapja a hamutartót.) 
Tamás : Tegye le a hamutartót. 
Anny (földhöz vágja) : Gazember. 
Tamás : Tessék. Ezt is eltörte. Emlék volt. 
Anny : Gazember. 
Tamás : Bestia. 
Anny: És magával éljek egy életen át? 
Tamás: Az még semmi. De én magával? 
Anny: Ugy?... Hát tessék. (Lehúzza a jegy-

gyűrűjét.) Itt a gyűrűje. Süsse meg. (A fejé-
hez vágja, elrohan, bevágja az ajtót.) 

Titkár (jön diszkréten, egy tapperrel). 
Tamás : Mi az? 
Titkár: Ez? Tapper. 
Tamás : Minek? 
Titkár : A tintát felitatni. (Nagy gonddal 

itatja az asztalt és a széket.) ' 
Tamás: Honnan tudja, hogy feldőlt a tinta? 
Titkár : Hallottam egy nagy csattanást. 

És a vezérigazgató úr hangját, amint azt 
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kegyeskedte mondani: Hah... a tinta... (To-
vább itat.) 

Tamás: Szóval a titkár úr hallgatózott? 
Titkár : Isten ments. Csak nem volt kéznél 

vatta, hogy bedugjam a fülemet. 
Tamás : Remek. Szóval az egész bank min-

dent hallott? 
Titkár : Az egész bank nem. Csak a köny-

velési osztály. Igaz, hogy a levelezési osz-
tályról is átjöttek egy páran. (Szedegeti a cse-
repeket.) 

Tamás : Telefonálni kell a nyomdába. 
Titkár Î Már telefonáltam. 
Tamás : Mit? 
Titkár : Hogy az esküvői meghívók nyomá-

sát bizonytalan időre függesszék fel. 
Tamás: Mi az, hogy bizonytalan időre? 
Titkár: Amíg újabb adatokat nein közlünk. 
Tamás : Micsoda újabb adatokat? 
Titkár Az új menyasszony nevét és az 

esküvő időpontját. 
Tamás : Ugy? És miből gondolja, hogy 

újabb menyasszonyom lesz? 
Titkár : Vezérigazgató úrnak rövid időn 

belül ez volt a negyedik menyasszonya. Ez 
olyan mint a dohányzás, ártalmas, de nehéz 
leszokni róla. (Felveszi a hamutartót.) Ah... 
ez is? 

Tamás: Mi az, hogy ez is? 
Titkár : Semmi. Csak arra emlékezem, hogy 

az első menyasszony idejében még megvolt 
a gyönyörű szép velencei tükrünk is. (Letérdel 
a szőnyegre.) 

Tainás : Mi az? Mit keres? 
Titkár: A jegygyűrűt. 
Tamás: Hagyja. Nem fontos. 
Titkár : Szalay doktor úr várakozik kint. 
Tnmás : Bocsássa be. 
Titkár: Parancsára. (El.) 
Szalay (belép) : Szervusz. 
Tamás : Szervusz. 
Szalay : Hogy vagy? 
Tamás : Ragyogóan. 
Szalay : Gratulálok. 
Tamás : Mihez? 
Szalay: Semmihez. Miért hordasz ilyen 

ízléstelen nyakkendőt? 
Tamás: Ez ízléstelen? 
Szalay : Na hallod. Bordó alapon fekete 

pettyek. Undorító. 
Tamás : Ne haragudj, de amikor reggel 

felvettem, még nem voltak rajta fekete pettyek. 
Szalay : Vagy úgy? (Közelről megnézi.) Tinta? 
Tamás : Tinta. 
Szalay: Mégegyszer gratulálok. 
Tamás: Szóval te is kint voltál, amíg... 
Szalay : Igen. 
Tamás : Hát szakítottam. 
Szalay : Végre. 
Tamás : Szóval te is tudsz róla valamit? 
Szalay : Semmi rosszat. Csak annyit, hogy 

a bal csípőjén egy lencse van. 
Tamás : Honnan tudod? 
Szalay: Egyik barátom lakásán láttam egy 

fényképét. 
Tamás: Meztelenül? 
Szalay: Nem egészen. A fülbevalói rmta 

voltak. 
Tamás: Gyönyörű. És nekem nem szóltál? 
Szalay : Kényes dolog az ilyesmi. Egyszer 

figyelmeztettem egy férjet, aki barátom volt. 

Erre a felesége társaságban hozzám vágót 
egy teáscsészét. A férje felpofozott. A sze 
re tőjével párbajoznom kellett. Nekem ez elég 
Én többet ilyen dolgokba nem avatkozom. 

Tamás : Nekem nyugodtan szólhattál volna 
a jövőre nézve pedig egyenesen felkérlek erre. 

Szalay: Kérlek. Ahogy parancsolod. 
Tamás : Hogy nekem mindig ilyen bestiák-

kal kell összeakadnom. (Szünet.) Mi újság? 
Szalay : Semmi. Dühös leszel. 
Tamás: Miért? 
Szalay: Egy hölggyel vagyok itt. 
Tamás : Remélem nem állást akar? 
Szalay : Hogy te milyen rosszul tudsz re-

mélni. 
Tamás : Szervusz. 
Szalay : Mi az? Kidobsz? 
Tamás : Nem. De nincs időm ilyen hülye-

ségekkel foglalkozni. Állást a mai világban 3 
Szalay : Egy barátom özvegyének a kis-

lánya. Vidéki úricsalád. Szeretnék segíten 
rajtuk. 

Tamás : Sajnos, nincs üresedés. 
Szalay : Ez nem ragaszkodik üresedéshez 

Ez elvállal akármit. 
Tamás : Sajnálom, de nincs semmi. 
Szalay: Nagyon csinos, kívánatos fiatal 

lány. 
Tamás : Pláne. 
Szalay: Ha meg fogod látni... 
Tamás: Nem fogom meglátni.,. 
Szalay : Pedig kint vár. Legalább azt teddl 

meg nekem, hogy fogadod. 
Tamás : Nincs értelme. 
Szalay : Behívom. 
Tamás : Mondom, hogy felesleges. Mit erő-1 

szakoskodsz? 
Szalay: Hát akkor mikor jöjjünk? 
Tamás: Soha. 
Szalay : Kérlek. (Feláll.) Szervusz. 
Tamás: Ne sértődj meg... Olyan lelkiálla-? 

pótban vagyok... Ezt meg kell értened...] 
Maradj még egy kicsit... Ülj le. 

Szalay: Kérlek. (Leül.) 
'lamás : Azt mondd meg nekem, hogy hol 

van itt a hiba? 
Szalay : Milyen hiba? 
Tamás : Miért csalódom én mindig a nők-

ben? 
Szalay: Mert bízol bennük. Mi a fenének 

tételezel föl a nőben erényt, jóságot, ártat-
lanságot. 

Tamás : Mert erre vágyódom. Ezt keresem. 
Szalay: Ugyanezzel a fáradsággal arany- , 

bánya után kutathatnál a Városligetben, vagy 
mammutra vadászhatnál a Hűvösvölgyben. 
Elégedj meg azzal, amit a mai nők tudnak 
adni. Tartsál magadnak szeretőket. 

Tamás : Utálom ezt. A megfizetett sze-
relmet. 

Szalay: Hát pedig ingyen nehéz. Pláne egy 
bankigazgatónak. 

Tamás : Én útálom az éjszakázást. Ha 
iszom, megfájdul a fejem. A mulatóhelyeken 
sírni szeretnék az unalomtól. Engem minden 
hajlamom a családi életre predesztinál. 

Szalay : Hát akkor nősülj meg. De ne válo-
gass, úgyis hiába válogatsz, mert végered-
ményben nem vehetsz el mást, csak nőt. 

Tamás: Szóval te azt hiszed, hogy minden 
nő... 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
na 





Szalay : Nem mindegyik. De amelyik fiatal 
és csinos, az mindenesetre. 

Tamás : Mindennek ez az átkozott modern 
szellem az oka. Ez a bridge, meg ez a bigepl, 
meg ez a sí, meg ez a csónakház, meg ez a 
weekend... Meg, tudja a fene, még mi. Ott 
romlanak el. 

Szalay: Miért nem nősülsz vidékről? 
Tamás : Hülye kérdés. Vegyem a nyakamba 

a vidéket és kopogtassak be minden házba, 
hogy hol van eladó lány? Kit ismerek én 
vidéken? 

Szalay : Van egy ötletem. 
Tamás : Földbirtokoslány? Biztosan az in-

tézővel van viszonya. 
Szalay : Fenét. Nézd meg ezt a kislányt, 

aki kint vár. 
Tamás s Ezt már egyszer letárgyaltuk. 
Szalay : Nem az állás miatt. Ez maga a 

megtestesült ártatlanság. 
Tamás : Hány gyereke van? 
Szalay : órült. 'Tizenhétéves fiatal lány. 

Ezért a tűzbe teszem a kezemet. 
Tamás : Ne tedd a tűzbe a kezedet, mert 

a tűz éget. 
Szalay : A családja igen előkelő úricsalád. 

Vidéken éltek mostanáig. Olyan mint egy 
angyal. Ártatlan. Szelíd, szemérmes. 

Tamás: Szép? 
Szalay : Mint egy madonna. Különben pár 

hete jött ki a zárdából. Ott nevelkedett. 
Mindenáron apáca akart lenni. 

Tamás : Intelligens? 
Szalay : Nézd meg. Nem beszélek. Nézd 

meg. 
Tamás : Ah... 
Szalay : Azt fogod mondani, hogy az állás 

miatt beszélsz vele. Ha megtetszik neked, 
legfeljebb alkalmazod valaminek és aztán 
majd kialakul a dolog. 

Tamás: Nagyon aljas ember vagy. így 
akarsz kelepcébe csalni. Nem. Állásról szó 
sem lehet. 

Szalay : Hát. akkor ne alkalmazd. De nézd 
meg. Nem tudod, hogy esetleg mit mulasztasz 
el. Tudod mi az : egy vidéki úrilány? Ez főz, 
ez varr, ez befőtteket rak el télire. Èz a spájz-
kulcsot a derekán hordja. Ez maga horgolja 
a babakelengyét. Maga szövi a lepedőket. 

Tamás: Lepedőt sző? 
Szalay: Becsületszavamra. Hosszú haja van. 

Nincs púder az arcán. Nem festi a száját. 
Arra esküszöm, hogy ez nem tudja, hogy 
mi fán terem a bridge és a bigepl. 

Tamás (gondolkodás után) : Hozd be. 
Szalay : Nagyon helyes. (Indul.) 
Tamás : De vedd tudomásul, hogy állásról 

szó sem lehet. 
Szalay: Tudomásul vettem. (Kinyitja az 

ajtót.) Parancsoljon, Malvinka. 
Malvin (belép. Egyszerű kis kosztüm van 

rajta. Nagyon formás, szép, finom úrilány. 
Zavartan megáll). 

Szalay : A vezérigazgató úrnak előadtam 
a kérését és ő megígérte... 

Tamás : Foglaljon helyet, kisasszony. 
Malvin : Köszönöm. (Szerényen leül.) 
Tamás : Előre kell bocsátanom, hogy a mai 

viszonyok között úgyszólván lehetetlen új 
munkarerőket alkalmaznunk . . . 

Szalay : Dacára ennek, a vezérigazgató úr 
mégis volt olyan kedves megígérni, hogy önt 
alkalmazni fogja. 

Tamás : Természetesen szó sem lehet arról, 
hogy... most mindjárt... momentán... 
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Szalay: ...olyan fizetést tudjon biztosítan 
az ön számára, amilyent szeretne... De egyelőn 
csak az a fontos, hogy bekerüljön a bankba 
Ugy-e? 

Malvin : Igen. 
Tamás: Kérlek, ha lennél olyan kegyes éí 

megengednéd, hogy én beszéljek... 
Szalay: Parancsolj... parancsolj... 
Tamás : Mindenekelőtt tudnom kellene, hogy. 

milyen képesítése van. 
Malvin : Tiszta jeles voltam, kérem. 
Tamás : Hol? 
Malvin : Az apácáknál. A zárdában. Ott 

végeztem a felsőbb leányiskolát. 
Tamás: Igen. Kereskedelmi szakképzettsége 

van? 
Malvin : Nem tudom. 
Tamás: Hogy hogy nem tudja? Hát mii 

tanultak ott? 
Malvin : Világtörténelmet, stilisztikát, kémiát* 

háztartástant, politikai földrajzot... Mit is 
még?... (Gondolkozik.) 

Tamás : Gyorsírást és gépírást tud? 
Malvin : Nem. 
Tamás: Hát ez elég baj. Hm... 
Szalay (Tamáshoz lép, halkan) : Na, nem 

csinos? 
Tamás : Nagyon csinos. 
Szalay: Tegyél föl neki egypár kérdést. 
Tamás : Micsoda kérdéseket? 
Szalay : Bízd rám. (Malvin felé megy.) Meg-Í 

engedi, hogy egy-két dolgot kérdezzek magától 
a vezérigazgató úr nevében? T. i. ő szeretii 
egy kicsit megismerni azokat, akiket alkalmaz.] 

Malvin : Tessék. 
Szalay : Vannak jó ruhái? 
Malvin : Jó ruháim ? 
Szalay : Igen. 
Malvin: Van egy sötétkék kosztümöm...! 

meg egy fekete selyemruha... meg... 
Szalay: Estélyiruhája nincs? 
Malvin : Nincs. 
Szalay : Hogy lehet az? A mama nem akart 

csináltatni? 
Malvin : De a mama akarta. Én nem akartam. 
Tamás : Nem akarta? 
Malvin : T. i. el akart vinni a megyebálra 

és... 
Szalay: Nem akart elmenni? 
Malvin : Nem. Mert nincs értelme. 
Szalay : Nem szeret táncolni? 
Malvin : Nem. 
Tamás : Nem is táncol soha? 
Malvin : Nem. 
Tamás: Érdekes. Ez is ritkaság manapság. 
Szalay: Na úgy-e? És még egy kérdést. 

Maga olyan sápadt. Miért nem festi egy kicsit 
magát? Ez elv? 

Malvin: Azért nem festem magam, mert... 
mert... (Sírni kezd.) 

Tamás : Hogy lehet ilyen ostoba dolgokat 
kérdezni? Nagyon helyes, hogy nem festi 
magát! Ne sírjon... 

Szalay (halkan Tamáshoz) : Nem édes? 
Tamás : De nagyon. Szinte megható. 
Malvin: Kérem, vezérigazgató úr... (Újra 

sír.) 
Tamás: Ne sírjon. Nyugodjék meg. 
Szalay (Tamáshoz) : Na mit szólsz hozzá? 
Tamás : Remek. Ez igen. Ez nem olyan, 

mint a többi. 
Szalay: Mi a terved? Beszélsz vele? 
Tamás : Nem akarom elriasztani. Hátha 

félreérti. 
Malvin: Vezérigazgató úr, kérem. 



.Tamás: Parancsoljon I 
Malvin : Én szeretnék a vezérigazgató úrral 

légyszemközt beszélni. 
Tamás : Kérem. 
Szalav : Kérem, én addig kimegyek. (Indul.) 
Tamás : Nem arra. (A jobboldali ajtóra mutat .) 

'Menj be ide. Ez a tanácsterem. 
Szalav: Kérlek. (El.) 
Malvin: Én zárdában nevelkedtem... Lehet, 

íogv ügyetlen vagyok. Tamás : Isten ments. 
Malvin : Maga most azt gondolja rólam, 

hogy ostoba vidéki liba vagyok. 
Tamás: Dehogy gondolom. 
Malvin : Tudom, hogy az állásra nem tart 

megfelelőnek. 
Tamás : Dehogy nem. Én legszívesebben 

rögtön alkalmaznám. De őszintén szólva, nem 
is annyira az álláson van a hangsúly... Nekem 
más terveim vannak magával. Megmondom 
nyiltan : maga nagyon tetszik nekem. 

Malvin : Kérem, ennek nincs akadálya. 
Tamás : Minek? 
Malvin : Nehogy azt gondolja rólam, hogy 

prűd vagyok. Én csak azért nem festettem 
magamat, mert a mama nem engedi. Tudtam, 
hogy emiatt le fogok égni. 

Tamás : Maga félreért. Nehogy azt higyje, 
hogy én ahhoz fűzöm ezt az állást... 

Malvin : Én nem ragaszkodom az álláshoz. 
Tamás : Nem ragaszkodik az álláshoz? 
Malvin : Ha jobb nem akad, akkor szíve-

sen megyek állásba. De ez íVkem csak ugró-
deszka. 

Tamás : Ugródeszka? Hova akar ugrani? 
Malvin : Tudom, hogy egy szegény lány 

hiába várja, hogy feleségül vegyék. Alkalmaz-
kodni kell a kor szelleméhez. 

Tamás : A kor szelleméhez? 
Malvih : Vidéken hiába várom, hogy valaki 

felkaroljon. 
Tamás: Hogy felkarolják? 
Mnlviu : Természetesen. Én nem akarok 

életem végéig dolgozni. Én élni akarok. 
Tamás : A dolgozó nő is él. 
Malvin: Igen. De hogyan? Nekem nincs 

kedvem olcsó kosztümökben és kis hibával 
vett harisnyákban járni. 

Tamás : Nem? Hiszen azt mondta, nem 
akart estélyiruhát csináltatni magának. 

Malvin : Nem. Egy kisvárosi szabónőnél 
nem. Ahhoz semmi kedvem. Én a legjobb 
helyekről akarok öltözködni. Nekem hermelin-
belépő kell és csincsillabunda. Párizsi mo-
dellek. 

Tamás : Minek? Hiszen nem szeret társa-
ságba járni. 

Malvin : Nem. A megyei társaságba nem. 
Benzinnel tisztított zsakettek és frakkok közé. 
Én a Ritzbe vágyom... Mondén helyekre. 
Utálom a cigányzenét. Nekem jazz kell. 

Tamás : Hiszen azt mondta, hogy nem szeret 
táncolni. 

Malvin : Mert nem tudom a divatos tán-
cokat. De meg fogom tanulni Őket. A tangót, 
a bluest... 

Tamás : És a bigeplt. 
Malvin: És szeretnék egy kis autót'... Talán 

egy kis Fiatot. 
Tamás : Kis Fiatot akar? 
Malvin : Egv kis lakást. Lehetőleg Budán. 

Nagy baldachinos ággyal. A la Pompadour. 
Malvin : 

Nem az a lány vagyok 
Aki bután dadog 
Hogyha kis fülembe súgja: 
Legyen enyém. 

A mai lány ma már 
Divatos bárba jár 
S főzni nem tud mást, csupán csak férfit: 
Kicsikét gépelek. 
No de a gép helyett 
Perzsabundát és a rumbát szeretem én. 
Egyebet nem tudok. 
Igazi nő vagyok, 
Ezt a férfiak oly jól megértik. à 
Bevallom kegvednek, 
Hogy én nálam reményei lehetnek, 
Csak egy néhány egész apró holmit 

vegyen meg 
Nem mesélek semmit el a mamának 
Ha egy jó nagy rubin kővel ozíven 

találnak. 
Ha nekem autót vesz. 
Hát megmutatom majd a kicsi garzon 

lakásom 
S lia majd egy férjem lesz. 
Még akkor is csak ön lesz az én házi-

barátom. 
Bevallom kegyednek. 
Hogy én nálam reményei lehetnek, 
Csak egy autót s néhány apró holmit 

vegyen meg. 
Tamás: És rnaga vidékről jön? 
Malvin : Igen. 
Tamás: Zárdából? 
Malvin : Igen. 
Tamás: És ártatlan? 
Malvin: Igen. De már nagyon únom ,ezt 

az egészet. 
Tamás: Mit? 
Malvin : A vidéket, a zárdát, az ártatlan-

ságot. Szeretném lerázni magamról. 
Tamás : A vidéket? 
Malvin : Igen. 
Tamás: A zárdát? 
Malvin : Igen. 
Tamás: És az ártatlanságot? 
Malvin : Igen. 
Tamás : Főleg. 
Malvin: Főleg. 
Tamás : Hát, kedves izé. Maga nagyon rossz 

helyre jött. . . Itt maga nem fogja lerázni az 
ártatlanságát... I t t- maga nem fog lerázni 
semmit... Itt én fogom lerázni magát... • 

Malvin: De kérem... 
Tamás : Szégyelje magát. Ezt tanulják ma-

guk a vidéken? Hol tanulják ezt? Hermelin, 
csincsilla. Fiat, Pompadour és bridge? Hol 
tanulják ezt? Bestiák. 

Malvin: De kérem... 
Tamás : Bestia. 
Szalay (megjelenik az ajtóban) : Mi az? Mi 

történt? 
Tamás : Hülye. 
Malvin : Ugylátszik tévedtem. 
Tamás: Én is. Ajánlom magamat. 
Malvin : Felírjam a címemet? 
Tamás : Fölösleges. Erre a célra jobb címe-

ket tudok. 
Malvin: Kérem. Jónapot kívánok, (EL) 
Tamás: Alászolgája. 

H ö l g y e k j e l s z a v a : 
• E l e g á n s ö l t ö z k ö d é s ü n k t i t k a 
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Szalu y : Mi volt ez? 
Tamás : Csincsilla kell neki. 
Szalny: Kinek? 
Tamás : Ennek a kis dögnek. 
Sznluy: Micsoda? 
Tamás : Fiatot akar, meg csincsillát. Ritz 

ell neki, meg bridge, meg bigepl, meg Pam-
.adour kell néki. 

Szolny : Miről beszélsz? 
Tamás : Erről a Messalina-palántáról, akit 

i nyakamra hoztál. 
Sznlay : Messalina? Ez a kislány? 
Tninás : Na, kívánom neked, hogy te edd 

neg azokat a befőtteket, amiket ez el fog 
•akni. Ez lepedőket sző? Álmokat a lepedőről... 

Szalny : Nem értelek. 
Tamás : Felajánlkozott nekem, Barátnőnek, 

szeretőnek. És te még azt mondod, hogy 
vannak nők, akiket el lehet venni? Azt 
mondod, hogy még lehet házasodni? 

Szalay Î Én mondom? Mondja a fene ! 
Tamás : Nem, öregem, igazad volt azzal a 

mammuttal. Az a nő, akit feleségül lehet 
venni, ma már éppen olyan kiveszett állatfaj, 
mint a mammut. Nincs többet. Nem maradt 
belőle más, csak egy halvány emlék. Egy 
csomó színes rongy, egy marék púder, egy 
kis rúzs, festett hajszálak, üveggyöngyök, 
lakkozott körmök, rengeteg hazugság. Ez a 
mai nő. 

Szalay : Lehet, hogy igazad van. 
Tamás,: Nahát ! Nekem te ne beszélj. 
Szalay : Én beszélek neked? 
Tamás : Ezeket nem lehet az oltár elé vinni. 

Csak lokálokba vagy szállodákba. Meg rum-
bázni. Zárda? Vidék? Ártatlanság? Marhaság. 

Szalay : Na én megyek. Tizenegykor tár-
gyalásom van. 

Tamás : Szervusz. 
Szalay : Szervusz. De azért majd küldjél 

meghívót az esküvődre. 
Tamás : Esküvő? Ha valaha azt hallanád, 

hogy megházasodtam, akkor vedd tudomásul, 
hogy valamelyik angyal szállt alá a meny-
nyekből és azt vettem el. 

Szalay : Tudomásul vettem. 
Tamás : Mert jegyezd meg, hogy a mai 

világban csak angyalt szabad elvenni. Egy 
angyalt, aki egyenesen az égből szállt alá. 

Szalay : Megjegyeztem. 
Tamás : Hát akkor szervusz. 
Szalay : Szervusz. (El.) 
Titkár (belép) : Vezérigazgató úr kérem, két 

úr várakozik odakint, üzleti ügyben. Két 
hölgy. Azt hiszem jótékonysági ügyben. Egy 
miniszteri tanácsos, egy ezredes, egy... 

Tamás : Hagyjanak nekem békét. Nekem 
ma bánatom van. 

Titkár: A vezérigazgató úrnak bánata van? 
És előreláthatólag meddig fog tartani ez a 
bánat? 

Tamás : Miért kérdez ilyen butaságot? 
Titkár : Mert félegykor végrehajtóbizottsági 

ülés van. 
Tamás : Nem érdekel. 
Titkár : Leadjak egy körtelefont, hogy az 

ülés bánat miatt elmarad? 
Tamás : Menjen a fenébe. 
Titkár : A szobámba megyek. (Sértődötten el.) 
Tamás (sóhajt, leül az asztalához, maga elé 

mered, ebben a pillanatban megreped a fal, 
egy keskeny lépcső látható, orgona zug és a lép-
csőn megjelenik egy angyal. Hosszú szárnyakkal, 
fehér ruhában, ahogy a festők az angyalokat 
ábrázolni szokták. Tamás megtörli a szemét, 
úgy nézi. A jelenség lassan besétál a szobába. 
A fal összecsukódik. Az orgona elhallgat. Tamás 
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bizonytalanul feláll, hozzálép, megérinti uj'áoal 
a szárnya végét. Látja, hogy megfogható. Kis 
szünet után) : Kicsoda maga? 

Angyal : Angyal vagyok. 
Tamás : Állásról szó sem lehet. 
Angyal : Angyal vagyok. 
Tamás : Csoda történt? 
Angyal : Ismerem a szívedet és látom a 

vágyaidat. Én jó vagyok, én ártatlan vagyok. 
Én még nem éltem. A szívemben csak szeretet 
van és szelídség, türelem és szemérem. Azért 
jöttem, hogy boldoggá tegyelek. 

Tamás: Boldoggá? 
Angyal : Igen. Hogy szívedbe beköltözzék 

a nyugalom és a béke. 
Tamás : De nekem nem csak nyugalom és 

béke kell. Én férfi vagyok. 
Angyal : Tudom. Az angyalok is nők. 
Tamás: Hát van az. hogy angyal és nő? 

És boldoggá akar tenni?... És földi értelem-
ben ? 

Angyal: Földi értelemben is... 
Tamás: Angyal vagy... El foglak venni 

feleségül... De... 
Angyal : Mi az a de? 
Tamás: Semmi.., Megcsókolhatlak? 
Angyal : Igen. 
Tamás (közeledik hozzá, átkarolja. Az angyal 

szárnya kissé akadályozza. Végre megcsókolja). 
Angyal (kis szünet után) : Boldog vagy? 
Tamás: Igen. De ezek a szárnyak... Ezeket 

állandóan hordod?,.. 
Angyal : Igen. 
Tamás : És azt mondod, hogy hozzám 

akarsz jönni feleségül? 
Angyal: Ezért jöttem. 
Tamás : Persze. De így nem mehetünk az 

anyakönyvvezetőhöz. 
Angyal : Miért nem ? 
Tamás: Mégis, íigy-e... Ebben a ruhában... 
Angyal : Hát adj nekem ruhákat. 
Tamás: Hogy mondod? Ruhákat? 
Angyal : Igen. Rosszat mondtam? 
Tamás : Nem. Csak olyan furcsa volt, alig-

hogy megjelentél és azt mondod, hogy adjak 
neked ruhákat. 

Angyal : Te mondtad, hogy így nem lehet. 
Tamás: Igen. De főleg a szárnyak miatt... 

Oda vannak ezek nőve? 
Angyal : Miért? Nem tetszem így neked? 
Tamás ; Nekem igen. De mit fognak szólni 

a barátaim. 
Angyal : Nem a barátaidnak házasodsz. 
Tamás: Ez igaz, de mégis... Mivel magya-

rázzam meg, hogy szárnyaid vannak? 
Angyal : Azzal, hogy angyal vagyok. 
Tamás j Nem fogják elhinni. 
Angyal : Nem? Hiszen látni fogják. 
Tamás : Te ezeket nem ismered. Ezek azt 

sem hiszik, amit látnak. 
AngynI : Hát akkor mit tegyünk? 
Tamás : Jobb volna, ha nem volnának 

szárnyaid. 
Angyal : Angyal vagyok. 
Tamás j Igen. De azt hiszem, hogy ezeket 

operative könnyen el lehet távolítani. 
Angyal j Le akarod vágni a szárnyaimat? 
Tamás : Hát szeretném, ha a feleségem 

olyan lenne, mint a többi nő. 
Angyal j Akkor miért akartál angyalt el-

venni? 
Tamás} Na, nem mindenben akarom, hogy 

olyan légy. De mégis vannak bizonyos formák, 
szokások... Meg kell értened. 

AngynI : Azt akarod, hogy a szokásokat 
kövessem? 

Tamás : Bizonyos értelemben. 



Angyal j Jó. Én megpróbálom. Én csak 
engedelmeskedni tudok. 

Tamás : Ez nagyszerű... Hát akkor... Nem, 
• ezek a szárnyak nem maradhatnak. 

Angyal : Nem lehetne olyan ruhákat csinálni, 
amelyek eltakarnák? 

Tamás : Nem. Lehetetlen. Más a divat. 
Angyal : Persze. A divat. Aliogy akarod. 
Tamás: Le fogjuk őket operáltatni. 
Angyal s Milyen furcsa az élet? ! Eízel kez-

dődik? 
Tamás: Egyelőre ezzel. A többit majd 

megbeszéljük. 
Ángyai : Igen. (Kopognak.) 
Tamás : Várj, valaki jön. Most menj addig 

ide be. A másik szobába. (A jobboldali ajtó 
leié vezeti.) Én rögtön intézkedem csak arra 
kérlek, hogy el ne tűnj addig. 

Angyal : Nem. Várlak. (Bemegy.) 
Tamás : Szabad. 
Titkár (belép és megáll). 
Tamás: Mi az? Mit óhajt?* 
Titkár : Semmit. Csak hangokat hallottam. 
Tamás : Na és? 
Titkár : A vezérigazgató úrnak bánata van. 

A vezérigazgató úr hangosan beszél, amikor 
egyedül van. Aggódom a vezérigazgató úrért. 

Tamás : Nagyon kedves magától. (A falai 
nézi.) Érdekes. Nem látszik semmi. 

Titkár : Nem kellene orvost hivatni? 
Tamás : Orvost hivatni? De kell. 
Titkár : Ismerek egy elsőrangú idegspecia-

listát. Felhívom telefonon. 
Tamás : Ne fáradjon. Nekem sebészre van 

szükségem. 
Titkár: Sebészre? 
T/im&s : Igen. Hívjon fel egy jónevfi sebészt, 

hogy jöjjön ide azonnal, minden műszerével 
együtt. Sürgős műtétről van szó. 

Titkár: Hin... hm... Talán mégsem olyan 
komoly a helyzet? 

Tamás : Azt bízza rám. 
Titkár : Nem jobb volna, ha mi fáradnánk 

inkább oda? Mondjuk a klinikára? 
Tamás : Mi ketten? Mi a fenét csináljak én 

magával? Nem magát akarom operáltatni. 
Titkár : Én nem is hagyom magamat. 
Tamás : Ugyan kérem. Vegyen blokkot és 

ceruzát és jegyezze, amit diktálok. 
Titkár : Kérem. (Megteszi és vár.) 
Tamás: Lehet, hogy marhaság... 
Titkár: Lehet, hogy marhaság... (Jegyzi.) 
Tamás : Ezt nem kell írni. 
Titkár : Bocsánat. (Áthúzza.) 
Tamás : Mondja, tud ön hamis útlevelet 

szerezni? 
Titkár : Igazgató úr, úgy-e megmondtam, 

hogy azzal a bányaüzlettel baj lesz... 
Tninás : Milyen baj ? 
Titkár : Ha az igazgató úrnak hamis útlevélre 

van szüksége, akkor itt a krach. 
Tamás : Nem nekem kell az útlevél, maga 

szerencsétlen. Egy hölgynek. 
Titkár: Az más. Szóval kéjutazás? 
Tamás : Tud szerezni, vagy nem tud? 
Titkár: Tudok. 
Tamás: Helyes. Azonnal intézkedjék. 
Titkár (jegyez): Hamis útlevél. Szabad az 

adatokat? 
Tamás : Bármilyen név megfelel, 18 éves, 

magas, barna, arca kerek. Különös ismertető-
jele nincsen. 

Titkár: Kár. (Jegyez.) 
Tamás : Szerezzen bele angol vízumot. Menny' 

idő alatt van ez meg? 
Titkár : Délre meglesz. 
Tamás : Helyes. Váltasson a menetjegy-

irodában két jegyet Londonba. Hálókocsival. 
Titkár: Igen. (Jegyez.) Hálókocsi. 
Tamás : Aztán fel kell hívni egy divatszalont. 

Küldessen fel egy komplett útiruhát egy 
fiatal hölgy számára. 

Titkár (jegyez) : Számára. 
Tamás : Ruhát, kalapot, cipőt, harisnyát, 

fehérneműt. Mindent. 
Titkár: Mindent? 
Tamás : Mindent, amire egy nőnek szüksége 

van, hogy felöltözzék. Gondolja azt, hogy 
a nő teljesen meztelen. 

Titkár: Teljesen meztelen? Hogyan? 
Tamás : Rendeljen egy úti necessaire-t. 

Teljesen felszerelve. Szappan, kölnivíz, fog-
krém stb. 

Titkár: Hálóingeket is? 
Tamás: Hálóingeket is. 
Titkár : És egyéb női dolgokat? 
Tamás : Micsoda egyéb női dolgokat? 
Titkár: Istenem... Hálókocsi... Kéjutazás... 

Higiénia... 
Tamás : Egyéb női dolgok nem kellenek. 
Titkár: Kérem, nekem mindegy. 
Tainás : Aztán telefonáljon valamelyik sebész-

tanárnak, hogy azonnal jöjjön ide, mert egy 
sürgős műtétet kell elvégeznie. 

Titkár: Műtét? Itt? Szóval a műtét ko-
moly? 

Tamás : Igen. (A falat nézi.) 
Titkár : Nem látszik semmi. Milyen műtétről 

van szó? 
Tamás: Nagyon jól tudja, hogy útálom 

a kíváncsi embereket. 
Titkár: Bocsánat, ha kissé csodálkozom... 
Tamás : Nem azért fizetem, hogy csodál-

kozzon, hanem hogy végrehajtsa a rendeletei-
met. 

Titkár: Kérem. Szóval műtét. Nekem mind-
egy. Felhívok egy sebészt. 

Tamás: Majd kapcsolja be hozzám. Én 
fogok vele beszélni. A többi megrendelt dol-
gokat perceken belül szállíttassa ide. És 
kéretem azonnal Pollák igazgató urat. 

Titkár: Igenis. (El.) 
Tamás (a jobboldali ajtóhoz megy, kinyitja 

és benéz. Belülről egy hang : Itt vagyok. Be-
csukja az ajtót) : Milyen szépen röpköd a csillár 
körül ! (Kopogtatnak.) Szabad. 

Pollák (belép): Hivatott vezérigazgató úr? 
Tamás : Igen. Én most pár napra elutazom. 

Addig maga fog engem helyettesíteni. 
Pollák: Igen. (Megszólal à telefon.) 
Tamás (felveszi a kagylót) : Halló — igen. 

Én vagyok... Nem értem... Kicsoda?... Igen. 
Van szerencsém, professzor úr... Nem, nincs 
semmi baj. Egy kisebb műtétről van szó. De 
ide kellene fáradnia a bankba. Igen, itt. — 
Mindent lehet. Nem komoly dolog. Hogy 
milyen természetű?... Egy példát mondok : 
Ha, tegyük fel, egy csirkének le kellene ope-
rálni a szárnyait, az súlyos eset volna? — 
Na látja. — Majd megmagyarázom. — Akkor 
legfeljebb beszállítjuk. — Hozza magával. — 
Nagyon lekötelez. —• A diszkréción van a 
hangsúly. — Helyes... Tudom... Igen, azon-
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nal... Viszontlátásra, professzor úr. (Leteszi 
a kagylót.) — Hol is hagytuk el? 

Pollák (zavartan): Hogy én fogom helyette-
síteni a vezérigazgató urat. 

Tamás: Igen. Intézzen mindent a legjobb 
belátása szerint. 

Pollák: Igen. 
Tamás : Csak két dologra figyelmeztetem. . 

Vigyázzon, nehogy kirabolják a bankot. És 
főleg fényes nappal ne. 

Pollák: Igen. (Kopognak.) 
Tamás : Szabad. 
Titkár (be) : A hölgy a divatszalonból. 
Tamás : Bocsássa be. 
Titkár (el). 
Pollák : Jó volna mégis, ha vezérigazgató úr 

meghagyná a címét. Ha esetleg érintkezésbe 
kell lépnünk. 

Tamás : Meghagyom a címemet. 
Aliz (a szolon direktrisze. Belép a titkárral. 

Nagy bőröndöt hoznak) : Van szerencsém vezér-
igazgató úr. Elhoztam a ruhákat. 

Tamás: Csak rakják ki őket. 
Pollák : Akkor szabad a címet. 
Tamás : Greatna-Green. Anglia. Ha valami 

van, táviratozzon poste-restante. 
Pollák : Hogyan? Tessék talán mégegyszer 

mondani. 
Tamás : Greatna-Green. Anglia. 
Pollák: Ha méltóztatnék talán inkább le-

írni. 
Tamás (leírja) : Greatna-Green. 
Titkár: Ahá. Értem. 
Tamás: Mit ért? 
Titkár : Ott van az a híres kovács, aki há-

lj zasságokat köthet. 

I Tamás : Mit akar ezzel mondani? 

Titkár: Én? Semmit. Bocsánat. (Hátramegy 
Alizhoz, aki közben kirakta a ruhákat.) 

Pollák : Hát akkor szerencsés utat kívánok 
vezérigazgató úr. 

Tamás : Köszönöm. A viszontlátásra. (Pollák 
. el.) 

Aliz (felemel egy ruhát) : A repülő skót. 
Tamás : Micsoda? 
Aliz : Ez a modell neve, Luxusutazásoknál 

szinte nélkülözhetetlen. Egyszerű gyapjú-geor-
gette... 

Tamás: Hagyjuk a magyarázatokat. Külön-
ben is ez nem kell. Mutasson valami szoli-
dabbat. 

Aliz: Kérem ez egy olyan modell... Efelett 
nem lehet csak úgy napirendre térni. 

Tamás : Én napirendre térek. Mutasson egy 
másikat. 

Aliz : Jobb volna talán, ha a hölgyet is bele-
vonnánk a tanácskozásba. 

Tamás: Nem volna jobb. És egyáltalán nem 
lesz itt tanácskozás. Majd én megmondom, 

Ihogy mi kell. És slussz. 

Aliz : Kérem. 
Tamás : Mutasson valami egész szolid dolgot. 

, Aliz: Ha szabad megjegyeznem, az idei divat 
nem a szolidság jegyében keresi a vonalakat. 

Tamás : Maga nagyon sokat beszél. Nem 
azért kérettem, hogy a divatról vitatkozzék 

' velem, (Odalép a ruhákhoz, forgatja őket.) 

ÍAliz : Kérem. Tessék vigyázni. 

Tamás (kihúz) : Ez jó lesz. 
Aliz : Ahogy parancsolja. 
Tamás : Hol vannak a fehérneműk? 
Aliz : Tessék parancsolni. 
Tamás (beletúr) : Egy nadrág kell. (Kihúzza.) 

I Egy kombiné. (Kihúzza.) 

Titkár : Talán inkább ezt az áttörtet vegyük. 
Tamás : Miért? 
Titkár: Nekem ez jobban tetszik. 
Tamás : Lehet. De nem magának veszem. 

Hol vannak a harisnyák. (Kihúz egyel.) 
Aliz: Kérem ezt nem lehet így... 
Titkár : A színeket össze kellene hangolni. 
Tamás: Most nincs idő hangolásra... 
Aliz: Mit fog szólni a hölgy... 
Tamás : Nem érdekel. Mi kell még? 
Aliz: Melltartót parancsol? 
Tamás: Arra feltétlenül szükség van? 
Titkár: Melle válogatja. 
Tamás : Mi az, hogy melle válogatja? És egy-

általán miért szól maga bele ezekbe a ruha-
kérdésekbe? 

Titkár : Ez nem ruhakérdés, ez mellkérdés. 
Tamás : Mindegy. Majd ha szükségem lesz 

magára, hivatom. 
Titkár: Kérem. (FA.) 
Tamás : Mindenesetre adjon egy melltartót. 
Aliz : Egész szerényen megjegyzem, hogy 

ehhez igazán tudni kellene a mértéket. 
Tamás : Most nem fogok méregetni magá-

nak... Pláne... (Kihúz valamit.) Ml ez? 
Aliz : Csípőszorító. 
Tamás: Marhaság. (Visszadobja.) 
Aliz : Egyben harisnyakötő. 
Tamás: Adja ide. Kalap van? 
Aliz: Egy kis útikalap. Sállal és kesztyűvel 

együtt. Ez egy garnitúra. De nem tudom, hogy 
ehhez a ruhához megy-e? (Mutatja.) 

Tamás : Menni fog. 
Aliz : Félek, hogy verni fogja. 
Tamás : Hát akkor verni fogom, (Átnézi a 

dolgokat.) Ruha, nadrág, kombiné, kalap, mell-
tartó, kesztyű, harisnyatartó, sál. Mi kell még... 
Cipő? Hol a cipő? 

Aliz: Cipő? Mi cipőt nem tartunk raktáron. 
Tamás : Hallatlan. (Csenget.) 
Aliz : Jó volna, ha a hölgy előbb felpróbálná 

ezeket a dolgokat. Ha esetleg igazítani kell... 
Tamás : Nem kell igazítani. (Aliz cipőjét nézi.) 

Üljön le kérem. (Lenyomja egy székbe.) Mutassa 
a lábát. 

Aliz (szégyenlősen) : De kérem... (Mutatja.) 
Tamás (lehúzza a cipőjét) : így ni. (Felkapja 

a ruhákat és indul az ajtó jelé.) 
Aliz: De kérem... Bocsánat vezérigazgató 

úr... A cipőm... (Megy utána harisnyában.) 
Tamás (ráordít) : Ne jöjjön utánnam. (El, 

tanácsterembe.) 
Titkár (be a professzorral) : Erre méltóztas-

sék professzor úr. 
Professzor (Alizhoz) : Kegyed a beteg? 
Aliz : Nem. Csak lehúzta a cipőmet és 

elvitte. 
Titkár : Azonnal bejelentem a professzor 

urat. (Indul az ajtó felé.) 
Aliz (rémülten) : Az Istenért ne menjen be. 
Titkár : Nyugodt lehet, az én cipőmet nem 

fogja lehúzni. 
Tamás (jön ki) : Á, a professzor úr... Van 

szerencsém, professzor úr ... Erre méltóztas-
sék. (Bevezeti.) 

Titkár: Hogy itt mi van? 
Aliz : Nem tudom, hogy ki lehet az a hölgy. 

De ha úrinő és van érzéke a divathoz, akkor 
nagyon kellemetlenül lesz meglepve azoktól 
a dolgoktól, amiket az igazgató ur Kiválasztott. 

Titkár : ízlése nem volt soha. Mi a fenének 
utazik ez a Greatna Greenbe? Egy nővel? Biz-
tosan házasodni akar? De minek ahhoz orvos 
... És a műtét?... Műtét a házasság előtt? 

Aliz : Műtét? Minek a műtét, a házasság 
előtt? Ilyent kérdez a mai világban? 

Tamás Çkiszól : Péter... Péter... 
Péter (irodaszolga megjelenik) : Tessék. 

MeUtlMáví foyafou* ! 



Tamás : Vezesse be az asszisztens urat azonnal. 
Péter: Igenis. (El.) 
Tamás : Ebbe a szobába ne jöjjön be senki, 

:mert itt most műtét folyik. 
Titkár: Műtét? 
Aliz : Én már elmehetek? 
Asszisztens (be) : Van szerencsém. 
Tamás : Erre tessék doktor úr. ( Beereszti 

•a doktort a jobb szobába.) 
Aliz : Én már elmehetek? 
Tamás : Menjen a fenébe ! 
Aliz (megsértve) : Bocsánatot kérek... 
Tamás: Én kérek bocsánatot... Kissé ide-

ges vagyok... Majd a titkár úr elintézi a szám-
lát. (El.) 

Aliz : Hallott már ilyent? Most hogy men-
> jek haza harisnyában? 

Titkár : Kérje el a szolgától a papucsát. 
I (Kituszkolja, azután a tanácsterem ajtaja felé 

lopózkodik és hallgatódzik.) 
Tamás (bejön a professzorral, a titkárhoz) : 

Hagyjon magamra. 
Titkár (indul, de nem megy ki). 
Professzor (fehér köppenyben van) : Gratu-

iRi lálok. 
Tamás : Sikerült? 
Professzor : Nagyszerűen ment. Minden 

ai rendben van. 
Titkár (önkénytelenül) : Fiú, vagy lány? 
Tamás : Titkár úr, én nagyon goromba talá-

ló! lok lennf. 
Professzor (visszamegy). 

r Titkár : Bocsásson meg, igazgató úr, csak a 
1 ;; helyzet rendkívülisége... 

Tamás : Figyelmeztetem, hogy ne intézzen 
sori hozzám kérdéseket, mert ez az állásába fog 
vj- ! kerülni. 

Pollák (be) : Kérem, igazgató úr... 
Tamás : Mit óhajt? 
Pollák : Mielőtt eltetszene menni, volna még 

CS» egy pfo" kérdésem... 
Tamás : Azonnal jövök. (El a szobába.) 
Titkár : Hogy itt mi van ma? 
Pollák : Határozottan rendkívüli. 
Titkár : Nem szeretnék az ön bőrében lenni, 

R igazgató úr. 
Pollák: Hogy érti ezt? 
Titkár : Nem szeretném átvenni egy olyan 

banknak a vezetését, amelynek a szabadságra 
utazó igazgatója hamis útleveleket vált. 

Pollák: Hamis útleveleket? 
Titkár : Ahol a tanácsteremben tiltott műté-

tek folynak. 
Pollák: Tiltott műtétek? Hogyan? 
Titkár : Jobb, ha nem beszélek. 
Poilák : De beszéljen, az Istenért, beszél-

r jen... (Homlokát törölgeti.) 

I. 
Titkár: Nem értem, hogv minek kell nekünk 

9b. ide sebész? 
Pollák : Megáll itt az ész. Rejtély az egész. 
Titkár: Azt sem értem, minek kèll a hamis 

! ii útlevél? 
Pollák: Ugylátszik, nincs rendben valami a 

uh dirinél. 
Titkár : Bankigazgatónál nagyon gyanús 

;o!- dolog ez. 
Pollák: Ebből még majd főtárgyalás lesz ! 
Titkár: Ej de furcsa, ja j de furcsa, oh be 

furcsa ez I 
Refr. : Pollák : Mi csak meditálunk 
Titkár: Ám de mit csináljunk? 
Pollák: Fejem kavarog 

Azt hiszem zavarok vannak 
nálunk. 

Titkár : Ne vegye rossznéven 
Az a véleményem, 
Hogy én az egész esetet abszo-
lút nem is értem. 

II. 
Pollák : Nekem ez a dolog kicsit antipatikus. 
Titkár : 01 van misztikus. 
Pollák: Paralitikus. 
Titkár : Minek kell egy sebész, hogjha nin-

csen semmi baj? 
Pollák: Bankvezérnek fején mindig akad 

egy kis vaj. 
Titkár: Baj van azzal, aki hamis útlevelet 

vesz. 
Pollák: Ez a helyzet bonyolultabb lesz. 
Titkár: Ej de fuícsa, jaj de furcsa, oh, be 

furcsa ez ! 
Tamás (megjelenik az ajtóban és kikíséri a két 

orvost) : Nagyon köszönöm önnek professzor 
úr. És önnek is doktor úr. A viszontlátásra. 

Professzor : A viszontlátásra. (El az asszisz-
tenssel.) 

(Titkár, Pollák meredten néznek utánuk). 
Tamás: Az útlevél megvan? 
Titkár : Még nem. De percek kérdése. 
Tamás: Majd küldjék utánam a lakásomra. 

(Felveszi a kabátját, mely a fogason lóg. Pollák 
és a titkár segítenek.) 

Pollák: Még volna egy-két kérdés... » 
Tnmás : Amit nem tud, azt kérdezze meg a 

titkár úrtól. 
Titkár: És amit én nem tudok? 
Tamás : Azt kérdezze meg az igazgató úrtól. 

Viszontlátásra. (El jobbra.) 
Titkár: Na jól nézünk ki. 
Pollák : Igazán rendkívüli. 
Tamás (jön az angyallal jobbról. Az angyal 

modern ruhában van. Kezében útitáska. Kissé 
fétszeg. Hosszá kibontott haja a háta közepéig ér. 
A divatos sapka nagyon furcsán fest ezen a hosz-
szú hajon) : Jöjjön kérem. 

Angyal : Olyan furcsa. 
Tamás (nézi) : Valami baj van ezzel a ka. 

lappal. 
Titkár: Tessék talán alája gyűrni a hajat. 
Tamás (próbálja, de nem sikerül). 
Titkár: Szabad? Majd én. Méltóztassék 

levetni a kalapot. (Megtörténik.) így ni... 
(A hajat a kalap alá tűri.) Most jó. 

Tamás : Köszönöm. A viszontlátásra uraim. 
(El az angyalfal.) 

Titkár: Ki ez a nő? És hogy jött ide be? 
Mert én nem láttam bejönni. 

Pollák (homlokát törli) : Furcsa. 
Titkár: És hogy jött ide be meztelenül? 

Mert mindazt, ami rajta volt, azt most ho-
zattuk. 

Pollák : Furcsa. 
Titkár: És mi volt itt? (Benyit a tanács-

terembe.) 
Pollák (a homlokát törölgeti). 
Titkár (jön vissza) : Semmi nyom. Csak egy 

csomó toll és egy pár vércsepp. Mintha libát 
öltek volna. 

FÜGGÖNY 

az ajakrúzsok királya 
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M Á S O D I K 
(Fényűzően berendezett úriszoba Tamás 
budapesti lakásán. Jobb- és baloldalon ajtó. 
A jobboldali a hálószobába, a baloldali a 
szalonba vezet. A háttérben széles üveges-

ajtó, amely a hallba nyílik.) 
I. hölgy: Várj, megigazítom a harisnyakö-

tőmet. 
II. hölgy (felhúzza szoknyáját és igazttja a 

harisnyakötő]ét) : Mit szólsz ehhez a felvágás-
hoz? 

I. hölgy : Azt hiszem, a szendvicsek is a 
Gerbeaudtól vannak. Taksálom legalább két-
ezer pengőre ezt a teadélutánt. 

II. hölgy : De hol a nő? Miért nem mutat-
kozik a felesége? 

I. hölgy: Még nem látta őt senki. Öltözik. 
II. hölgy : Érdekes, hogy még senki sem látta 

és senki sem tud róla semmit. Furcsa házasság. 
I. hölgy : Engem csak a nő érdekel. Egyéb-

ként unom az egészet. 
Tamás (belép egy középkorú elegáns úrral) : 

Erre tessék. Ó, bocsánat, hölgyeim... Azt hit-
tem, hogy nincs itt senki. Akkor menjünk a dol-
gozószobámba. 

II. hölgy : Ne zavartassa magát, ön itthon 
van (elmennek). 

Harry : Nyolc százalék kamatot mondott ? 
Tamás : Igen. Nyolcat. 
Harry : 32.000 pengő évi hozadék ilyen nagy-

arányú befektetés mellett meglehetősen cse-
kély. 

Tamás : Igen. Mondjuk. De ne felejtse el, 
hogy igen szolid alapokon nyugvó biztos vál-
lalat. 

Harry : Akkor miért akar tőle szabadulni 
a bank? 

Tamás : Egyébirányú lekötöttségei miatt. 
Nekünk terminusaink vannak. Az ilyen válla-
latban lassan forog a pénz. Nem megfelelő a mi 
tempónknak. » 

Szalay (belép) : Halló, Tamás, hol bujkálsz? 
Tamás : Rögtön, öregem. 
Szalay: Zavarok? Valami üzleti ügy? 
Harry : Isten ments. Majd még beszélünk róla. 
Tamás : Csak nem megy már? 
Harry : Nem. De egyedül vagyok itt. Benézek 

a hölgyekhez. 
Tamás : Szóval még látom ? 
Harry : Igen. De őszintén szólva nem nagy 

kedvem van a dolgokhoz (el). 
Szalay : Egy örökkévalóság óta nem láttalak. 
Tamás : Ne haragudj, de be kell mennem a 

vendégeimhez. 
Szalay : Ilyen könnyen nem szabadulsz. Mu-

tasd csak magadat. A szemeid karikásak. Meg-

Í
lehetősen le vagy strapálva. Szóval, remek nász-
utad volt. 

.- Tamás : Hagyjuk most ezeket a szamársá-
, gokat. 

Szalay : Ne hagyjuk. Egy héttel ezelőtt foga-
dalmat tettél, hogy nem házasodsz. Erre el-
utazol Angliába és öt nap múlva megjelensz egy 
feleséggel súlyosbítva, akit senki nem ismer. 
Mit jelent ez? 

M A I N B O C H E R - s z e r û párizsi behúzott 
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F E L V O N Á S 
Tamás: Azt, hogy megházasodtam. 
Szalay : Remek. Szóval, mégis csak alászállt | 

az a bizonyos angyal a mennyekből? 
Tamás : Honnan tudod? . . . 
Szalay: Te mondtad, hogy csak abban az , 

esetben fogsz megházasodni, ha egy angyal száll « 
alá a mennyekből és azt veheted" el. Nem em- 1 
lékszel? 

Tamás : De most már emlékszem. 
Szalay : És most mégis megházasodtál. 
Tamás: És most mégis megházasodtam. 
Szalay : És angyalt vettél el ? 
Tamás : És angyalt vettem el. 
Szalay : Brávó. Gratulálok. Most legalább | 

boldog vagy. 
Tamás : Most legalább boldog vagyok. 
Szalay: Ne haragudj, de nein túlságosan lát-

szik rajtad. 
Tamás : Hát akkor nem látszik. Mégis bol-

dog vagyok. Ha megőrülsz, akkor is boldog va-
gyok. Mit akarsz tőlem? 

Szalay : Semmit. De furcsa vagy. Nem Ilyen-
nek képzelem a boldog ifjú férjeket. 

Tamás : Miért üldözöl ezzel a boldogsággal? 
Ha nem hiszed, hogy boldog vagyok, hát ne 
hidd. Fütyülök a fejedre. Nem ambicionálom, 
hogy meggyőzzelek róla, hogy boldog vagyok. 
Fontos, hogy én tudom. 

Szalav : Igazad van. Ez a fontos. És a hölgy? 
Tamás: Milyen hölgy?... Vagy úgy?... En-

gem várnak ? vendégeim (indul). 
Szalay : Tévedsz. A vendégeid mind a fele-

ségedet várják. Mindenki őrülten kíváncsi rá. 
Szobalány (belép) : Nagyságos asszony azt 

izeni, hogy tessék egy pillanatra bejönni hozzá. 
Tamás : Még mindig nincs kész? 
Szobalány: Még öltözködik. De azt mondja, 

hogy nem veheti fel a ruháját, mert két nagy 
darab hiányzik belőle. 

Tamás : Micsoda két nagy darab? Miért nem 
nézték meg, amikor hozták, hogy rendben van-e? 

Szobalány : A ruha rendben van. Én mond-
tam a nagyságos asszonynak, hogy nem hiány-
zik belőle semmi. Csak az eleje mélyen ki vàn 
vágva. 

Tamás : Kérem, mondja meg a nagyságos 
asszonynak, hogy ne komédiázzon, hanem vegye 
fel a ruhát, úgy ahogy van és jöjjön már, mert 
a vendégek türelmetlenek. Megértette? 

Szobalány : Igenis (el). 
Tamás : Már kezd a dolog az idegeimre menni. 
Szalay : Micsoda dolog? És miért titkolod, 

hogy kit vettél el? 
Tamás : Egy nőt. 
Szalay: Mégis kicsodát? 
Tamás : Pontosan azt a nőt, akit kívántam 

magamnak. 
Szalay : Brávó I 
Tamás : Csak az a a baj, hogy amikor kíván-

tam, még nem tudtam, hogy mit kívánok. 
Szalay: Hogy érted ezt? Hát ki ez a nő7 
Tamás : Maga a megtestesült ártatlanság, jó-

ság, szelídség, türelem. Nem hiú, nem kacér, 
nem hazudik. 

Szalay : Szóval egy tökéletes nő. 
Tamás : Igen. De neked fogalmad sincs róla, 

hogy milyen nehéz együtt élni egy tökéletes 
nővel. 

Szalav : Ne mondd. 
Tamás : Csók egy esetet mondok el neked. 

Angliában esküdtünk. Hazafelé jövet két napra 
megálltunk Párizsban. Fel akartam öltöztetni, 
mert semmije sem volt. 

Szalay : Nem volt semmije sem ? 
Tamás : Nem. De ne szakíts -félbe. Vettem 

neki ruhákat. Egy nercbundát 150.000 frankért 



A Claridge-ben szálltunk meg. Délelőtt leküld-
tem a Champs Elyséesre sétálni, mert gyönyörű 
idő volt és én nekem egy tárgyalásom volt. A 
dejeunerhez megérkezett fél bundában. 

Szalay: Fél bundában? 
Tamás : Igen. Találkozott egy szegény asz-

szonnyal, aki rongyos volt és megfelezte vele a 
bundáját. Ehhez mit szólsz? 

Szalay: Te... ez nem igaz. 
Tamás: Ugy-e?... Én sem hinném, ha nem 

láttam volna. Képzelheted, milyen látvány volt 
a Claridge halljában fél nercbundában. Mikor 
angyali mosollyal előadta, hogy mi történt, 
tudod mit éreztem? Azt, hogy most meg kell 
ütnöm. Pedig én még életemben nem ütöttem 
meg nőt. 

Szalay : Borzasztó. 
Tamás : Mikor összeszidtam, nagyon szomorú 

volt. Gondoltam, egy kicsit felvidítom. Este el-
elvittein a Folies Berger-be. Ez volt életem leg-
hülyébb ötlete. Alig hogy felment a függöny és 
bejött három meztelen nő, elkezdett sikoltozni, 
befogta a szemét és kirohant a színházból. Le-
tiporta az egész első sornak a lábát. Feldöntötte 
a limonádéarust. Egy öreg úr beleesett a zene-
karba. Pánik volt. 

Szalay : Borzalmas. 
Tamá9 : Ez még semmi. Tudod, mit csinál 

ez a nő? 
Szalay : Nem. Mit? 
Tamás : Igazat mond. 
Szalay : Na és? 
Tamás : Mit na és? Látszik, hogy neked nem 

volt még olyan nővel dolgod, aki igazat mond. 
Ez szörnyű. 

Szalay : Nem értelek. 
Tamás : Ez nem tud hazudni. A vámvizsgá-

latnál bemondta az összes parfőmöket és gyön-
gyöket és selymeket. 1200 pengő büntetést 
fizettem. 

Szalay : Fogadd részvétemet. 
Tamás : Ezenkívül még egyéb borzalmas dol-

gokat csinált. Az étkezőkocsiban a pincérnek 
segített széthordani a levest és leöntötte az én 
ruhámat, az ő ruháját és mindenkinek a ruhá-
ját. Baselben egy öreg koldusnak elajándékozta 
az új kalapomat. Calaisban estélyiruhában be-
ugrott egy gyereknek a labdája után a tengerbe. 

Szalay : Ne folytasd öregem. Ne folytasd. 
Tamás : És milyen szemérmes. 
Szalay: Szemérmes? Az nagyszerű. 
Tamás: De milyen nagyszerű. A természet-

tudomány állítása szerint a vakondoknak a nős-
ténye a legszemérmesebb állat, mert az esze-
veszetten menekül, rúg-kapál, harap, ha a hím 
közeledik hozzá. 

Szalay : Ne mondd. 
Tamás : Nem akarok sokat beszélni, csak azt 

mondom neked, hogy hozzá képest a vakondok 
egy perverz dög. 

Szalay: Hogy értsem ezt? 
Tamás : Ahogy akarod. Szóval mindent 

egybevetve, van egy feleségein, aki jó, aki 
ártatlan, aki szelíd, aki szemérmes... és minden, 
amit csak akarsz... Aki egy angyal... 

Szalay: Csak éppen, hogy nem illik bele ebbe 
a mai világba, amely aljas és rossz. 

Tamás : Ezt akartam mondani. 
Szalay: Na és most mit akarsz csinálni? 
Tamás : A világot nem tudom megváltoz-

tatni. Ezt belátod? 
Szalay : Belátom. Szóval a feleségedet akarod 

megváltoztatni? 
Tamás : Hát kérlek, vagy alkalmazkodik 

ahhoz az élethez, amelyet élni kénytelenek 
vagyunk, vagy... mit tudora én... 

Szalay: Vagy elválsz tőle... 

Tamás: Elválni nem tudok... 
Szalay : Miért nem? 
Tamás : Mert olyan kovács nincs, aki házas-

ságokat felbonthat. 
Szalay: Mi?... Ezt nem értem. 
Tamás : Jobb is. Ne forszírozd. Előre resz-

ketek a mai naptól. Ma van az első fogadó-
napunk. Egy csomó ember van itt, akikkel 
érdekem jóban lenni. Nem dughatom el előlük. 
Pedig nagyon szeretném. 

Szalay : Szamár vagy. Minden nőt meg lehet 
nevelni. A nőnek nincs karaktere. A nő mindig 
az, amivé a férfi teszi. Nevelned kell. 

Tamás : Erre nincs időm. És kedvem sem. 
Pláne mióta a bankkal is bajok vannak. 

Szalay: Szóval igaz, amit rebesgetnek? 
Tamás : Egy szó sem igaz. 
Titkár (jön be felöltőben, izgatottan) : Itt va-

gvok vezérigazgató úr... Rohantam... 
"Tamás : Miért jön be felöltőben? Itt estély 

van. Feltűnést akar kelteni? És miért jön ilyen 
feldúlt arccal, lihegve, mint a hírnök, aki a 
mavathoni csatavesztés hírét hozta... 

Titkár : Marathonnál győzelem volt vezér-
igazgató úr... 

Tamás: Ne kiabáljon... (Szalaghoz.) Meg-
bocsájtasz egy pillanatra... (Félrevonja a titkárt.) 
Most beszéljen. Mi van? 

Titkár: A bánya... vezérigazgató úr, a bá-
nva... Mindig mondtam... 

Tamás : Nem az érdekel, hogy maga mit 
mondott mindig. Mi van? 

Titkár : Nem értem az embereket. Hogy 
honnan veszik. Csupa betétfelmondás. Ha így 
megy, rövidesen nem tudunk teljesíteni. 

Tamás : Mosolyogjon. 
Titkár (mosolyogva) : Tönkrementünk. 
Tamás : Mennyi az összeg? Elhozta a pénz-

tári jelentést? 
Titkár: Igen. Itt van. (Papírlapot vesz elő a 

táskájából.) % 
Tamás: Mosolyogjon. (Átveszi.) Majd át-

nézem. Nyugodjék meg. Maradjon itt, mert 
lehet, hogy szükségem lesz magára. Vegye le 
a felöltőjet és menjen be a vendégekhez. De 
nekem ne vágjon ilyen kényszeredett arcot a 
vendégek előtt. Egyen, igyon, táncoljon és 
mondjon szellemes vicceket. 

Titkár: Lehetetlent kíván vezérigazgató úr. 
Egy jó viccet tudok, azt is elmondtam már a 
tavalyi estélyen. 

Angyal (megjelenik a balajtóban. Divatos estétyi 
ruha van rajta. Nagyon szép, de kissé félszeg. 
Hogy eltakarja az estélyi ruha mély kivágását, 
egy sálat csavart a mellére és a hátára. Félénken 
megáll). 

Tamás : Na, végre. (Szalayhoz és a titkárhoz.) 
A feleségem. (A két férfi tisztelettel kezetcsókol.) 
A vendégek már türelmetlenkednek. Végre is 
illik... (Megakad és a ruhára mered.) Mi az? Mi 
az a nyakadon? 

Angyal : Odatettem a kendőt. 
• Tamás : Kendőt? Micsoda kendőt? Szívem, 
miért csinálod ezt velem? 

Angyal : Azért, mert a ruhából hiányzik két 
nagy darab. Elől is, hátul is. 

Tamás : Dehogy szívecském nem hiányzik. 
Azonnal vedd le azt a kendőt. 

Ilde, (kvLôJonya& 
avait awuVzôal a 

Stâ£de&~féte Maxgitatéme 
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Angyal : Azt akarod, hogy meztelen legyek? 
Tamás : Nem akarom, de ez a divat. 
Angyal : Akkor a divat erkölcstelen. 
Tamás : Igen. A divat erkölcstelen, de sajnos, 

nekem nem áll módomban, megváltoztatni a 
divatot a te kedvedért. 

Angyal : Inkább engem akarsz megváltoz-
tatni à divat kedvéért? 

Tamás : Nem vitatkozom veled. Gyere ide ! 
(Angyal odamegy. Letépi róla a kendőt.) így ni. 

Angyal (egy kis sikçllyal a mellei elé teszi a 
kezét). 

Tamás: Ne sikongass az Isten áldjon meg... 
Vendégeink vannak. És miért vagy ilyen 
halott sápadt? Nem használod azokat a toa-
lette-cikkeket, amiket vettem neked? 

Angyal : Azt a kis vörös rudat? 
Tamás : Azt is.. 
Angyal : Bekentem vele a homlokomat, de 

a szobalány azt mondta, hogy nem jó. 
Tamás : A homlokodat? Miért éppen a hom-

lokodat? 
Angyal : Miért éppen a szájamat? Akkor nem 

tudok enni. 
Tamás : Borzalmas. Vissza fogsz menni a 

szobádba... (Elhallgat, mert belép a grófné.) 
Grófné (korosabb hölgy, aki fiatalosan van 

öltözve és fiatalnak akar látszani) : Nos, kedves 
vezérigazgató úr, hol bújkál a felesége? 

Tamás : Itt van grófné. Engedje meg, hogy 
bemutassam önnek. 

Grófné : Nagyon örvendek. Nagyon helyes 
kis asszonyka. Szervusz drágám. (Megcsókolja.) 

Angyal (ijedten): Szervusz. 
Grófné s A férjed még nem mondta, hogy nagy 

terveim vannak veled? 
Tamás : Még nem. Nem volt időm. 
Grófné : Gyere csak. Ülj le egy pillanatra. 

(Angyal leül melléje.) Szeretnélek belevonni a 
nyomorenyhítő akció munkájába. 

Angyal : Igen. 
Grófné : Én t. i. a nyomorónyhítő akciónak 

az elnöke vagyok. 
Angyal (Tamáshoz) : Mi az a nyomorenyhítő 

akció? 
Tamás : A nyomort akarja enyhíteni. Mert 

rosszak a gazdasági viszonyok. 
Grófné : Igen. Sok ember van állás nélkül. 

Kis gyerekek szaladgálnak mezítláb, mert nincs 
cipőjük. 

Angyal : És fázik a kis lábuk? 
Grófné : Fázik. És rongyos a ruhájuk. 
Angyal : És fázik a kis testük? 
Grófné: Fázik. 
Angyal : És betegek lesznek szegénykék? 
Grófné : Igen. Betegek. De ez nem fontos 

most. 
Angyal: Nem fontos? Istenem. (Sírni kezd.) 
Grófné : Mi az? Mi bajod, szívem? 
Tamás : Most miért sírsz? 
Angyal : Sajnálom szegény kis ártatlanokat. 
Grófné: Mi is sajnáljuk őket. 
Angyal : Nem veszem észre. Azt mondta, 

hogy nem fontos, hogy betegek lesznek. Magá-
nak nincs szíve. 

FIATAL LEÁNYOK, ASSZONYOK LEFEK-
VÉS ELŐTT ne kenegessék össze-vissza arcu-
kat, ne pakolják, ne pepecseljék arcbőrüket 
házilag. Mossák meg arcukat este a Laton 
szappan krémes babjával. Hagyják rajta a 
krémszerű habot néhány másodpercig. Utána 
lemossák meleg, azután rögtön hideg vízzel. 
Reggelre bámulatosan üde arc fogja a tükör-
ből mosolyogva üdvözölni. A különleges kré-
mes hab kölcsönzi az arcbőrnek a leányos, 
hamvas teintet. Kapható mindenütt. Főraktár: 
Hunnia gyógyszertár, Budapest, VII., Erzsé-
bet-körút 50. 

Grófné: De fiam... hiszen én vezetem az 
egész akciót. 

Angyal : Elég baj, hogy ilyenekre bízzák. 
Grófné : Hogy hogy ilyenekre? 
Tamás : Micsoda butaságokat beszélsz? 
Angyal (Tamáshoz) : Neked van sok ruhád , 

és cipőd. Majd összeszedem és elküldöm a 
szegény gyerekeknek. (Feláll.) 

Tamás: Maradj. 
Grófné : Arról van szó, hogy segíteni kell a 

nyomorgókon. 
Angyal : Azt akarom. (Indul.) 
Tamás : Maradj. 
Grófné : Nem így akarom, hogy segíts rajtuk. 1 
Angyal: Hát hogyan? 
Grófné : A jövő héten lesz a jótékonvsági bál. I 

Fel akarlak kérni arra, hogy a pezsgő'ssátorban I 
árulj pezsgőt. 

Angyal : A gyerekeknek? 
Grófné: Dehogy... dehogy... segítsen nekem 

vezérigazgató úr... 
Tamás: Szívem ne idegesíts... Akarsz-e segí-

teni, vagy nem akarsz? 
Angyal : Hogy akarok-e? A szívemet adom 

oda, ha kell. 
Grófné : A szívedre semmi szükség. Azt nem 

húzhatják fel a szegény gyerekek a lábukra. 
Angyal: És a maga pezsgőjét felhúzhatják 

a lábukra? 
Grófné : Ugylátszik nem értjük meg egy-

mást... nagyon sajnálom... (Feláll.) 
Tamás : Méltóságos asszonyom, ne vegye 

zokon... 
Angyal : Ennek nincs szíve. 
Tamás: Elég legyen. Hallgass. Nem tudod, 

hogy mit beszélsz. Egy szót se többet. 
Vezérigazgató (jön a művésznővel) : Mi az? 

Családi jelenet? A mézeshetekben? Korán 
kezdik. 

Tamás : Isten ments. Egy kis vita. 
Művésznő : Ez hát a felesége? 
Tamás : Igen művésznő. 
Művésznő : Szervusz. 
Vezérigazgató : Kezétcsókolom. 
Művésznő : Máris veszekedik veled ez a rossz 

ember? Nem érdemel meg téged. 
Angyal : Nem érdemel meg? Miért nem? 
Művésznő : Mert egy férfi sem tudja meg-

becsülni a nők szerelmét. (A vezérigazgatóra.) 
Ez a komisz ember sem az enyémet. 

Angyal : Komisz ember a férje? 
Művésznő : Nem a férjem. 
Angyal: Nem a férje? Hát ki? (Ktnos 

csend.) 
Tamás : Ülj le szívem. 
Angyal : A vőlegénye? 
Művésznő (mintha nem hallotta volna) : Ked-

ves ez a kis ruha. Fordulj csak meg. 
Angyal (megfordul, most a hátát takarja el a 

kezeivel). 
Tamás : Vedd le a kezedet a hátadról. 
Művésznő : Fázol szívem? 
Angyal : Nem. Csak szégyellem magamat. 
Grófné : Nem rossz. 
Vezérigazgató : Pedig nincs mit szégyelnie. 
Anpyal : Utálatosnak tartom, ha egy nő a 

meztelen testét mutogatja. 
Tamás: Hogy szabad ilyent mondani? 
Angyal : Csak azt mondom, amit gondolok. 
Művésznő : Drágám, te elfeledkezel arról, 

hogy ez a divat. És hogy mi is ilyen ruhákat 
hordunk. 

Angynl : Lehet, hogy magukban már nincs 
szégyenérzet. 

Tamás : Butaságokat beszélsz. 
(Titkár és Művésznő előlépnek. Lambeth-Wal-

kot táncolnak.) 



k-
I. 

Titkár: Hogyha kigyúlnak a lámpák, 
Felhívok egy-egy leánykát 
S megkérdezem, hol lesz ma éjjel? 

Művésznő : S hogyha megfőzöd a lánykát, 
Többnyire ád egy találkát 
És ez alól nincsen kivétel. 

•Refr. : Ma éjszaka, ha ráér, 
Kiöltöznék magáér 
S előleget vennék hamar fel, 
Ha most gyorsan határoz, 
Becsöngetnék magához 
S nem engedném reggel hatigei, 
Befordulnánk egy lokálba 
S fülébe súgnám vokálba, 
Hogy énnékem kegyed régen 
Milyen nagyon kell. 
Ma éjszaka, ha ráér, 
Kiöltöznék magáér 
S előleget vennék hamar fel. 

II. 

Titkár : Reggel az ember elázva, 
Már csak a rendőrt magázza, 
Kissé viszik s kávét iszik már? 

Művésznő : Nem eszik aznap ebédet 
S estefelé, ha felébred 
Uj randevút s egy új fiút vár. 

Refr.: Ma éjszaka, ha ráér... 
Lakkcipőbe, feketébe, 
Előleget zsebretéve, 
Megindulunk a sötétbe 
S bemegyünk egy feketére, 
Hol a Lambeth-walkot táncolod, 
Ezt a walkot járja máma 
Minden rendes ember lánya 
Kis lokálba, nagy lokálba, 
Hébe-hóba, ázva-fázva, 
Csak a Lambeth-walkot táncolod 
Kicsavarod kezed, lábad, 
A derekad meg a vállad, 
Kiesik a szíved májad, 
Rögtön leapad a háj ad, 
Ülve, állva, sréen fekve, 
Folyton járod ezt remegve, 
Akár reggel, akár este, 
Csak ezt ropod eszve, veszve, 
Lakkcipőbe, feketébe, 
Előleget zsebretéve, 
Megindulunk a sötétbe 
S bemegyünk egy feketére, hol a 
Lambeth-walkot táncolod. 

Vezérigazgató t Asszonyom, ön nem elég mo-
dern. A mai kor a sex-appeal kora. 

Angyal : Mi az? 
Művésznő : Nem tudod, mi az a sex-appeal? 
Angyal : Nem. 
Vezérigazgató i Végre egy nő, akinek ezt én 

magyarázhatom meg. 
Tamás : Ns fáradj. 
Vezérigazgató t Nekem erre van egy ragyogó 

megállapításom : Minden nőben annyi a sex-
appeal, mint amennyit az általa kiszorított 
férfivágyak nyomnak. Remek, mi? 

Angyal : Férfi-vágyak? 
Művésznő : Kissé frivol. 
Vezérigazgató : A sex-appeal az, ha a nő fel 

tudja borzolni a férfiak vágyait. 
Angyal : Jaj . , 
Vezérigazgató: Miért mondja, hogy jaj. Ma-

gának is van sex-appealje. 
Angyal (rémülten) : Hol? 

Vezérigazgató Î Mindenhol. Legalább is az 
én vágyaimat borzolja. 

Angval : Én? Borzolom a maga vágyait. 
Hazudik... Szemtelen... (Pofon.) 

Vezérigazgató: De kérem... izé... 
Tamás : Te... 
Művésznő : Mit jelent ez? 
Angval : Parázna. 
Grófné : Te jó Isten... 
Tamás: Elég volt... 
Titkár (önfeláldozóan előlép) : Asszonyom, 

szabad felkérnem egy táncra? 
Angyal : Nem. 
Tamás : De igen. Eredj táncolni. (Titkárhoz.) 

Köszönöm. 
Titkár (elvezeti az angyalt). 
Tamás : Bocsánatot kérek. Nem is tudom, 

hogy magyarázzam meg. 
Művésznő : Vidéki a kicsike? 
Tamás : Nem. 
Művésznő : Csodálom. 
Grófné : Talán valami alacsonyabb helyről 

származik ? 
Tamás: Nem... Nem lehet mondani, hogy 

alacsony helyrőí jött. (Felnéz az ég felé.) 
Vezérigazgató : Az bizonyos, hogy nem sok 

úriemberrel találkozhatott ott. 
Tamás : Az könnyen lehetséges. 
Vezérigazgató : Ne gondold, hogy tragikusan 

veszem a dolgot. 
Tamás : Nagyon köszönöm neked. Szóra 

sem érdemes I 
Szaiay (aki az angyal után ment, most vissza-

jön sietve, Tamáshoz) : Gyere azonnal. 
Tamás: Miért? (Kintről nagy lárma, sikol-

tozás.) Mi az? 
Angyal (a másik szobából) : Eresszen el. Hol 

az uram?... Segítség... 
Grófné : Az Istenért, mi történt? 
Tamás : Mi az? (Rohan az ajtó felé, majdnem 

összeütközik az angyallal, aki berohan.) 
Angyal (átöleli Tamást) : Ne engedj... Védj 

meg. 
Tamás : Mi van veled? Miért kiabálsz úgy? 
Titkár (megjelenik zavartan) : Vezérigazgató 

úr, én biztosíthatom önt. 
Angyal : Ez az ember átkarolta a derekamat 

és magához szorított... 
Titkár: Vezérigazgató úr... Rumba volt... 
Angyal: Egészen hozzám simult a testével... 

és elkezdett olvan furcsán mozogni... 
Tamás: Hallgass... az Istenért... Miket 

beszélsz itt össze-vissza... 
Titkár : Semmivel sem léptem túl a megenge-

dett határokat... Biztosítom. Csak rumba. 
Tamás : Meg vagyok győződve, róla. Bocsá-

natot kérek a hölgyektől és az uraktól. A fele-
ségem betegesen érzékeny. Nemrég egy súlyos 
betegségen esett keresztül... 

Angyal: Ez nem igaz... 
Tamás: Ne hazudtolj meg... 
Angyal : Hogy ha nem mondasz igazat. 
Tamás : Elég volt. Ne csinálj botrányt. 
Titkár: Én mégegyszer kijelentem... 
Tamás : Felesleges. Tudom, hogy ön nem 

hibás. 
Angyal : Mit? Te neki adsz igazat? Ez helyes 

és ez jó? És ez neked tetszik? 
Tamás : Igen. 
Angyal (csendesen a titkárhoz) : Akkor bocsá-
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• 
natot kérek. Én nem tudtam, hogy mi a 
helyes. 

Titkár : Kérem. (Meghajtja magát és elmegy.) 
Művésznő : A maga felesége úgylátszik na-

gyon szemérmes. 
Vezérigazgató : Akárcsak az én feleségem. 
Angyal : De kérem, a maga felesége egészen 

mást beszél. 
Vezérigazgató : Az én feleségem? Honnan 

tudja? Hiszen nem is ismeri. 
Angval (a művésznőre mutat) : De. Ez a nő. 
Fiatal hölgy (fülébe súgja) : Pszt. Ez a ba-

rátnője. Viszonya van vele. 
Angyal (felháborodva) : Viszonya van vele... 

Felesege van és viszonya van vele? 
Tamás : Az Istenért, ne kiabálj. 
Angyal : Mars ki. 
Tamás: Csend. Te... (Belecsíp a karjába.) 
Angyal: Jaj . . . Miért csípsz? Ez fáj. . . 
Tamás : Én megcsíptelek? Képzelődsz. 
Angyal : Mindig hazudik. 
Tamás: Én... Nahát... Ez... (Zavart szünet.) 
Grófné : Te nem szoktál táncolni? 
Angyal (maga elé mered, könnyei hullanak). 
Tamás (meglöki) : Hozzád beszélnek, szívem. 
Grófné : Te nem szoktál táncolni? 
Angyal : Nem. Én nem szoktam. És 

szokott? 
Grófné 

alóla. 
Angyal 
Grófné 
Tamás 
Angyal 

on 

Az ember nem vonhatja ki magát 

Még ilyen öreg korban sem? 
Hogy hogy ilyen öreg korban sem? 
Oh, a grófné igazán nagyon fiatal. 
Bocsásson meg nekem. Én nem 

tudtam, hogy fiatal, mert úgy néz ki, mintha 
öreg volna. 

H E T I K A L A U Z 
Ebben a rovatban a hirdetések milliméter sor 

éra 50 fillér. Legkisebb hirdetés 10 milliméter. 

Z o n g o r a , 
gramofon, rádió 
legjobb, legolcsóbb 

részletre is 

REMÉNYI 

Z o n g o r a , 
gramofon, rádió 
legjobb, legolcsóbb 

részletre is 

REMÉNYI fßudai Xittt/afiirdc 
GRAMOFONLEMEZEK 

használt tánc- és müvész-
felvételek 80 flll.-től. Gra-
mofonok legolcsóbban. Ár-
jegyzék dí j ta lan. Központi 
gépraktár, RákóczJ-út 80. 

udvarban 

Higiénikus katyakoimetlka, 

szakszerű trimraelés £ 5 
Idomítás. Fajkatyák aladáia. 
IL, Marfit-kSrAt 56. Tel.: 152-761. 

Megúnt lemezeit 
cserélje be új slágerekre ! 
2 éve megjelent jó állapotú 
használtakért, 3 drb-ért 1 új 
4 pengöset adunk. Régebbiek 
cseréje is előnyösen. Ismertető 

díjtalan. 
Központi Gépraktár, 
R á k é c s N á t 80 , udvarban. 

»Dlvatkutyák«, luxusebek, 
pa tkányfogók, haszonebek 
megrendelése (válaszbé-
lyeg). páros í tása : Köz-
ponti Állatorvosi Rendelő, 
Podmanlczky-utoa 11. az. 

Tele fon : 1-245-96. 

Megúnt lemezeit 
cserélje be új slágerekre ! 
2 éve megjelent jó állapotú 
használtakért, 3 drb-ért 1 új 
4 pengöset adunk. Régebbiek 
cseréje is előnyösen. Ismertető 

díjtalan. 
Központi Gépraktár, 
R á k é c s N á t 80 , udvarban. 

Indiai b u n d á j a 
mensftrpult, rendbe DnlláLr 
hozza, fest, alakít, TUIIfllV 
Alsóerdősor 12 Divatcsarnoknál 

MOSTOPPOLAS égeit^ szakadt 
ruhák, abroszok, szövettel be-
vont bútorok, művészi látha-
tatlan beszövése. Szakszerű 
kötöttáru iavitás. szemfelsze-
dés Utolérhetetlen ruhafény-
(elenités. „ D R E S S I N G « « 
VIII., Baross-utca 41. üzlet 

HEGEDŰ részle t re 1 is 
TÓTH hangversenyhegerfű-
készítő mesternél IV.. Kossuth 
Laios-u. 8 Jóísef főherceg 

udvari szállítója 

Indiai b u n d á j a 
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férjem 

i, hogy 

iáéi 

Grófné: Ez mégis csak sok... 
Tamás: Fáj még a fejed, szívem? Nem, 

volna jobb, ha lepihennél? 
Angyal : Nem fáj a fejem. 
Tamás: Az előbb azt mondtad, hogy fáj. . 
Angyal : Miért hazudsz megint? 
Tamás: Hát ez borzalmas... 
Fiatal hölgy (az angyalhoz) : A maga őszinte 

sége egyenesen imponáló. Azt hiszem, hogy m 
össze fogunk barátkozni. 

Angyal: Én nem hiszem... Én nem hiszem* 
hogy eggyel is össze tudnék barátkozni, akik 
itt vannak... Ezek az asszonyok, akik itt van. 
nak... (elakad). 

Művésznő : Nos, mi van velük? 
Angynl : Nem mondom meg, mert a férjei 

nagyon fog haragudni. 
Tamás: Szívem... eredj és gondoskodj, 

egy csésze teát hozzanak nekünk. 
Angyal : Igen (elmegy). 
Vezérigazgató (nagy szünet után) : Szép ta-

vaszi idő van odakint. 
Szalay: Határozottan. Bár egy kis köd van. 
Vezérigazgató : Inkább pára, mint köd, de 

mindenesetre jobb, mintha esne. 
Szalay : Az esőnél feltétlenül jobb. 
Vezérigazgató : Szóval, lia nem is tavaszi az 

idő, mindenesetre enyhe. 
Szalay : Enyhének határozottan enyhe. 
Grófné : Na, akkor én megyek. 
Tamás: Méltóságos asszonyom... 
Grófné : Ne próbáljon visszatartani, mert ha-t 

laszthatatlan dolgaim vannak... 
Művésznő : Azt hiszem, hogy ml is megyünk 

lassan. Ugy-e? 
Vezérigazgató : Legfőbb Ideje. 
Tamás : Vigasztalan vagyok. 
Grófné: A viszontlátásra (indul és megy). 
Tamás : Kezeit csókolom, méltóságos asszo-

nyom. 
Vezérigazgató : Szervusz. (Megy a művész-

nővel.) 
Tamás : Szervusz. Kezeit csókolom. 
Harry (bejön balról) : El akartam búcsúzni 

öntől. 
Tamás : Hogyan? Már megy? Pedig szerettem 

volna beszélgetni még erről a dologról. Talán 
kedvezőbb feltételeket tudnék biztosítani. A: 
dolog sürgős. 

Harry : Kérem. Ma este a Grand Hotelben 
vacsorázom. Legyen szerencsém önhöz és a fele«] 
ségéhez. Lehet, hogy nvélbe ütjük a dolgot. 

Tamás: A Grand Hotelben. Feltétlenül. 
Harry : A viszontlátásra (kezetnyujt). 
Tamás : Viszontlátásra (Harry el). 
Titkár (megjelenik a ba oldali ajtóban). 
Tamás (Szalayhoz) : Mit szólsz ehhez a mai 

naphoz? Remélem jól mulatsz? 
Szalav: Kitűnően. Utoljára Messinában mu-f 

lattam ilyen jól. Amik'or földrengés volt. 
Tamás: Benézek egy pillanatra a vendé-

gekhez. 
Titkár : Felesleges, vezérigazgató úr. Bent 

egy lelket sem fog találni. 
Tamás: Hogyan? Mindenki elment? 
Titkár: Fájdalom. 
Tamás (leroskad egy fotelbe). 
Szalay (leül egy másik fotelbe). 
Titkár (leül egy harmadik fotelbe). 
Angyal (megjelenik a szobalánnyíl, aki egy 

tálcán teáscsészéket hoz) : Itt a tea. 
Tamás: Köszönöm angyalom. Nyugodtan.-

vissza lehet vinni, mert már minden vendég 
elment. Csak mi maradtunk itt. Nekünk vi-
szont az étvágyunk ment el. 

Titkár: Ha megengedi vezérigazgató úr... 
Nekem a kiállott izgalmak után... Ha ihatnék 
egy csésze teát... 



Tamás: Parancsoljon, akár mind a tizenkét 
sészét. 
Titkár: Sok lesz. 
Szalay: Hatot átveszek. 
Tamás: Fáradjanak át a másik szobába. 

Ott van egy nagyobb asztal. 
Titkár : Kérem (feláll, átmegy a baloldali szo-

ába, Szalayval). 
Szobalány (viszi utánuk a tálcát). 
Angyal (Tamás elé térdel és simogatja). 
Tamás : Hagyjuk ezt. Akarod, hogy egy szó-

al jellemezzem a mai viselkedésedet? 
Angyal : Igen. 
Tamás : Botrányos volt. 
Angyal : Miért? 
Tamás : Miért? Pofonütötted az egyik bará-

omat, egy tekintélyes banknak a vezérigaz-
gatóját. Megsértetted a barátnőjét. Megsér-
etted a grófnőt. És végül közbotrányt okoztál a 

>< áncoddal. 
Angyal : Sajnálom, de nem tehettem máskép. 
Tamás : Nem tehettél máskép? 
Angyal : Nem. A barátod olyan dolgokat 

Î nondott... 
Tamás: Ne folytasd... Jó társaságban egy 

íriember akármit mondhat egy úrinőnek, nem 
ehet megsértődnöd. 

Angyal : Akármit mondhat? 
Tamás: El kell tűrnöd. Követelem, hogy 

ß iltűrd. 
Angyal : Jó. És azt is eltűrjem, hogy a bará-

taid erkölcstelen módon fogdossák a testemet ? 
1 Tamás : A táncról beszélsz? 

Angyal : Igen. 
Tamás : Neked fogalmad sincs róla, hogy mi 

illik és mi nem illik. Ez buta és fölösleges féle-
lem. Csak bízd rám magad. Amit az én bará-

• taim akarnak csinálni veled, azt te nyugodtan 
csinálhatod. 

Angyal : Jó I A grófnét én nem akartam meg-
bántani. 

Tamás : Nem. Csak halálra sértetted. 
Angyal : Én csak megmondtam az igazat. 
Tamás : Csak? És amikor menteni próbáltam 

a butaságaidat, akkor engem is meghazudtoltál. 
Angyal : Csak azt mondtam, ami igaz. 
Tamás: Rémes dolgokat mondtál. 
Angyal : Igazat mondtam. 
Tamás : Kikérem magamnak, hogy te az én 

házamban az igazat mond. 
Angyal : Inkább hazudjak? 

T Tamás : Ezerszer inkább. 
Angyal : De én nem tudok hazudni. 
Tamás : Majd én megmutatom neked, hagy 

tudni fogsz. Éz a legkevesebb, amit egy férj 
elvárhat a feleségétől. 

Angyal: Hogy hazudjon? 
Tamás: Igen. Hogy hazudjon, amikor a férj 

£ érdeke úgy kívánja. 
Angyal : És mindig hazudjak? 
Tamás : Nem mindig. Csak amikor kívánatos. 
Angyal : Honnan tudjam, hogy mikor kívá-

b natos. Igazat mondani egyszerűj mert mindig 
csak azt kell mondani, ami igaz. De honnan lehet 
tudni, hogy mikor kell hazudni és mit kell ha-

)j.!;; zudni? 
Tamás : Buta kérdés. Majd ha sokat leszel 

társaságban és figyeled a többi úriasszonyokat, 
akkor majd meg fogod tanulni. 

Angyal : Jó. De addig mit csináljak ? 
Tamás : Addig ne csinálj botrányokat. In-

kább hallgass. És nekem ne szemérmeskedj a 
kivágott ruhákban. És ne takargasd magadat. 

Angyal : Szóval az is hozzátartozik az illem-
hez, hogy a meztelen testemet mutogassam? 

Tamás : Hozzá. 
Angyal : Jó. 

,>i 

Tamás : És ne járkálj nekem ilyen halott-
sápadt arccal, mint a kísértet. Mindenki azt 
hiszi, hogy beteg vagy. Ezért vettem neked a 
púdert és a rúzst? 

Angyal (rémülten) : Fessem magamat? 
Tamás : Mit rémüldözöl? Mindenki festi ma-

gát. Csodabogár akarsz lenni? Mammut akarsz 
lenni a huszadik században? 

Angyal : Nem. Mammut nem akarok lenni. 
Tamás : Nahát. És egyáltalán tanulj egy kis 

modort és illemet. És próbálj beleilleszkedni a 
kor szellemébe. 

Angyal : A kor szellemébe? 
Tamás : Igen. Mert tönkre teszed az életűn" 

ket. És tönkre teszel engem. 
Angyal : Hát amit én csinálok, az bűn? 
Tamás : Több mint bűn : hiba. Ahogy Talley-

rand mondta. 
Angyal: A Talleyrand csak ne beszéljen. 

Mert igenis szemtelen volt velem szemben. 
Tamás : Szemtelen volt veled? Talleyrand? 
Angval : Hát nem az a Talleyrand, aki velem 

táncolt? 
Tamás : Talleyrand több mint 100 éve, hogy 

meghalt. 
Angyal : Hát akkor hogy mondhatta rólam, 

hogy hiba volt, amit csináltam? Mikor nem is 
ismert? 

Tamás: Te jó Isten... Vedd vissza. 
Angyal: Tudom, most is hazudtál... Ne ha-
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ragudj, mindig elfelejtem, hogy hazudni kell. 
Tamás : Nem... nem... Hát ezt nem bírom 

idegekkel. 
Angyal : Pedig én mindent elkövetek, hogy 

a kedvedbe járjak. Ha akarod, mindent úgy 
csinálok, ahogy mondtad. Rossz leszek a ked-
vedért. 

Tamás : Rossz? Legyél jó a kedvemért. 
Angyal : Én jó vagyok, csak te mást tartasz 

jónak, nem azt, ami jó. 
Tamás : Ne haragudj, de nem tarthatom jó-

nak, ha pofon ütöd a barátaimat. 
Angyal : Nem is ütöttem pofon. 
Tamás: Nem is ötötted pofon? A vezér-

igazgatót? 
Angyal-: Nem. 
Tamás : Mit? Ezt a szemembe mered mon-

dani? Miért hazudsz? 
Angyal : Az előbb azt mondtad, hogy ha-

zudjak. 
Tamás : De nem ilyen butaságokat. Olya-

nokat hazudj, amiket el is lehet hinni. 
Angyal: Hogy tudjak én olyanokat hazudni. 
Tamás: Nem... Itt meddő minden... Pedig 

vagy megváltozol... vagy... 
Angyal (sírni kezd) : Pedig nekem Gábor azt 

mondta... 
Tamás: Ki az a Gábor? 
Angyal : Gábor arkangyal. 
Tamás : Hagyj békét vele. Ne bőgj. Menj a 

szobádba átöltözni. Vedd fel a legszebb ruhádat. 
Este el kell mennünk valahová. Én most el-
megyek, de majd érted jövök. 

Angyal : Igen. 
Tamás: De úgy öltözz fel, ahogy egy'úrinő-

höz illik. 
Angyal : A legmeztelene^b ruhámat fogom 

felvenni. 
Tamás : Nem, ezt nem bízom rád. (Csenget.) 

Majd a szobalánynak meghagyom, hogy mit 
vegyél fel. És iparkodj vegre úgy viselkedni, 
hogy ne vallj ak szégyent veled. 

Angyal : Iparkodni fogok. 
Szobalányáig ; Tessék parancsolni. 
Tamás : Én most elmegyek. Egy félóra 

múlva visszajövök. Addig segít a nagyságos 
asszonynak felöltözni. 

Szobalány : Igen. 
Tamás : A fehér estélyi ruháját adja rá. 
Angyal : Amelyiknek nincs háta? 
Tamás : Csend. És mutassa meg a nagyságos 

asszonynak, hogyan kell egy kicsit rendbe 
hozni az arcát. 

Szobalány : Igen. 
Tamás: Maga már szolgált jobb helyeken. 

Szóval tudja, hogy a hölgyek hogy szoktak 
estére kiöltözködni és arcukat hogyan szok-
ták.. . Szóval ért engem? 

Szobalány : Tökéletesen. 
Tamás : Akkor elmehet. 
S/obálány 

(el). 
Tamás : Most menj a szobádba és legyél okos. 
Angyal: Olyan nehéz okosnak lenni. (Sír.) 
Tamás: Ne sírj. Azért én szeretlek. (Meg-

csókolja.) Menj szépen. Majd iparkodni fogsz? 
Ugy-e? Angyal: Igen. (El.) 

Szalay (belép). 
Tamás : Hát hallottál már ilyet? 
Szalay : Nem. De nagyon tanulságos dolgokat 

beszéltél az imént. 
Tamás: Remélem, hogy hatni fognak rá. 
Szalay: Reméljük. Tökéletes férj vagy. 
Tamás : Hogy érted ezt? 
Szalay : így, ahogy mondom : Tökéletes férj 

vagy. Meg vagyok győződve róla, hogy rövid 
időn belül komilfó úriasszonyt nevelsz a fele-
ségedből. 

Tamás : Igen ? 

Szalay : Igen. 
Tamás : De nekem mennem kell. Beugrók 

egy pillanatra a bankba. Jösz te is? 
Szalay : Igen, megyek. (Elmennek.) 
Angyal (kis szünet után belép, kezében az 

angyal-inge és a szárnyai. Az ingbe beköti a szár-
nyakat, úgyhogy egy kis batyu lesz belőle. Sir. 
Megtörli a ézemét, a vállára veszi a batyut). 

Szobalány (be, leolt, kimegy). 
I. 

Angyal : 
összekötözöm most kis batyumat : 
A szívemet és a szárnyaimat 
Becsomagolom, 
Kicsi vagyonom ; 
Itt ez úgy se kell nagyon. 

Refr. : 
Te rongyos földi élet, 
Kicsit fáj a szivem érted, 
Olyan bűnös vagy és mégis olyan szép. 
Mindenhol rózsaillat, 
Odafönn meg annyi csillag 
S idelent a földön még sincs békesség. 
A lombos fák alól 
Mill jó madár dalol, 
Csak épp az ember nem boldog sehol. 
Te rongyos földi élet, 
Kicsit fáj a szívem érted, 
Olyan bűnös vagy és mégis olyan szép. 

II. 
Elmegyek én, mert itt nincs szeretet 
Itt hagyom a sok szép ékszereket, 
S idelent hagyom 
Uj kis kalapom ; 
A tejúton úgyse hordhatom. 

Szobalány (be) : Nagyságos asszony, nem 
tetszik öltözködni jönni? 

Angyal : Nem kedvesem. Én innen elmegyek. 
Szobalány : El tetszik menni? 
Angyal : El örökre. Mert nem bírom tovább. 
Szobalány : Ne tessék bolondságot csinálni. 

A nagyságos úr olyan jó ember. 
Angyal : Jó. Nagyon jó. Éppen ezért nem 

akarom tönkretenni az életét. Nem bírok sem-
mit a kedvére tenni. Akármit teszek, minden 
rossz. Ugylátszik én vagyok a rossz. 

Szobalány : Nem. A nagyságos asszony is jó. 
Sőt jobb, mint kellene. Ez a baj. 

Angyal : Ez is baj ? 
Szobalány: Ez a legnagyobb baj. Nem tet-

szett még észrevenni, hogy minden férfi azt 
akarja, hogy rosszak legyünk? 

Angyal : Hogy rosszak legyünk? Azt akarják? 
Szobalány : Ha férfiak nem volnának a vilá-

gon, akkor minden nő ártatlan maradna. Soha-
sem kellene hazudnunk, hamisan esküdnünk és 
sohasem kellene csalnunk. 

Angyal : Ezt a férfiak akarják? 
Szobalány : De mennyire, ők szoktatnak le 

minket a szeméremről. Mert azt mondják : Ne 
légy már olyan buta. ők veszik el az ártatlan-
ságunkat. ők tanítanak hazudni minket. Mert 
azt mondják, hogv ezt nem kell elmondani 
ám a mamának, ők tanítanak minket minden 
rosszra. 

Angyal : Miért? 
Szobalány : Szeretik, ha rosszak vagyunk. És 

nagyon megbecsülik ar rossz nőket. Azoknak 
van a legjobb dolguk. Én tudom, mert szolgál-
tam egyszer egy színésznőnél. Hat szeretője 
volt. A pénzüket elszedte. Goromba volt hoz-
zájuk. Komisz volt. Mindegyiket csalta. 

Angyal : Mindegyiket csalta? 
Szobalány: Minden délután új kaland kellett 

neki és ha kérdezték, hogy hol járt, akkor azt 
mondta, hogy a szabónőjénél volt, vagy a fog-
orvosánál. 



I Angyal : És nem volt igaz? 
Szobalány : Nem. 
Angyal : Akkor miért mondta? 
Szobalány: Mert ilyenkor mindig azt szok. 

ták mondani a nők, hogy a szabónőnél vagy 
a fogorvosnál voltak. 

Angyal : Ezt szokták mondani? Csodálatos. 
Szobalány : És ha nem hittek neki, meg-

esküdött az életükre. És ha akkor sem hittek 
neki, akkor hozzájuk vágta a cipőjét. 

Angyal : Hozzájuk vágta a cipőjét? 
Szobalány : Erre minden férfi megszelídül. 

Még ők kérték, hogy ne haragudjon, hogv ne 
nehezteljék... Hogy hízelegtek neki... Édes 
művésznő... Drága kutyusom... Kell egy 
gyöngysor, bogaram? Akar a puci-muci egy 
bundát? 

Angyal : Puci-muci? 
Szobalány : Igen. És a puci-muci akart. És 

ha dühös volt, akkor kínozta őket. Ha jó kedve 
volt, akkor cigarettával megégette a kezüket. 
Mert ez egy jó vicc volt nála. És milyen hálá-
sak voltak érte. 

Angyal: Cigarettával megégette a kezüket? 
És annak örültek? 

Szobalány : De mennyire. Azt mondták. De 
jó pofa vagy édes. 

Angyal : Es hozzájuk vágta a cipőjét? 
Szobalány : A fejükhöz. 
Angyalt 'És ennek örültek? 
Szobalány : Imádták érte. 
Angyal :*Ugylátszik akkor ezt kell csinálni. 
Szobalány : Es szolgáltam már olyan helyen, 

ahol az asszony reggeltől estig dolgozott. Szop-
tatta a gyereket, vasalta a férje ruháját.. . És 
jó volt és hű volt... És mégis azt mondták 
neki : Te buta dög... megint hova tetted az 
inggombomat?... Siess, te mafla, mert elkésem 
a kaszinóból... Bizony nem érdemes jónak lenni. 

Angyal : Nem érdemes jónak lenni? Akkor 
"miért hívják az embert a földre? 

Szobalány: Hogy miért jön az ember a vi-
lágra? Ezen már " én is sokat gondolkoztam. 
A nő szenvedni jön a világra. Szenvedni a fér-
fiak öröméért... 

Angyal : Szenvedni a férfiak öröméért? 
Szobalány: Mert úgy-e kérem, mi szüljük 

őket... És ez fáj. . . És oda adjuk a lányságun-
kat.. . És az is fáj . . . És nekik minden csak 
örömet okoz. 

Antiyal : Maga okos lány. 
Szobalány : Sokba van nekem az én okossá-

gom... Engem már művészek is szerettek... 
Modell is voltam... Azt lehet mondani, hogy 
múzsa voltam... És egyszer a festő elvitte a 
múzsa fehérneműjét a "zálogházba és virágot 
vett rajta egy komisz nőnek. 

Angyal : Szegény. ( Átöleli és megcsókolja.) 
Szobalány: Ne "tessék ilyet csinálni... Mit 

szólna a nagyságos ur... Nem tetszik öltözni? 
Angyal : De igen. (Átadja neki a batyut.) 

Vigye be ezt a szobámba és hozza a ruhámat. 
Szobalány: Igenis. (El a batyuval.) 
Angyal (megtörli a szemét és' vetkőzni kezd). 
Szobalány (be az estélyi ruhával és toilettesze-

rekkel) : Itt a ruha, nagyságos asszony. 
Angyal (átveszi a ruhát) : Igen. Ez az, ame-

lyiknek nincs háta. 
Szobalány : Ne tessék még felvenni. Előbb 

ki kell festenem a nagyságos asszonyt. 
Angyal : Kifesteni ? 
Szobalány : Igen. A nagyságos úr meg-

parancsolta. 
Angyal : Jó. Csináljon velem amit akar. 
Szobalány : Tessék csak leülni. Ide. Igv ni. 

Először egy kis pírt adunk az arcnak. (Csinálja.) 
Angyal : Ha ez a pír van rajtam, akkor leg-

alább nem látják, ha elpirulok. 
Szobalány : Ezért nem pirulnak soha a mai 

nők. Felesleges. Most kifestjük a szem pillá-
kat. De nehogy sírni tessék ma este. 

Angyal : Miért? 
Szobalány : Mert akkor elmázolódik a festék. 

Ezért nem sírnak soha a mai nők. Mert a köny-
nyek bepiszkítják őket. 

Angyal : Én azt hittem, hogy a könnyek 
tisztítanak. 

Szobalány : Ma már nem. Most egy kis üde-
séget adunk az ajknak. így ni. Lepúderozzuk 
az egészet. (Piiderozza.) 

Angyal : Ez olyan, mint a liszt. 
Szobalány : Az is. Liszt. Mi nők ebből gyúr-

juk mindennapi kenyerünket. Most letöröl-
jük szépen. (Tükröt tart eléje.) Tessék meg-
nézni. 

Angyal (csodálkozással) : Bal arcom kissé 
halványabb. 

Szobalány: Azonnal segítünk rajta. (Még egy 
kis pirosltót rak fel.) így. Most megigazítjuk a 
hajat is. (Modernebb frizurát csinál.) Kissé dé-
monosra, mert ez a divat. Egy-két fürtöt 
kihúzunk. Most egy kis parfőmöt. (Permetezi.) 

Angyal : Jó illata van. 
Szobalány: Jó illat ugy-e? L'ame des fleurs 

mortes. Halott virágok lelke. Ez a párfőm 
neve. 

Angyal : Halott virágok lelke... 
Szobalány : A nagyságos asszony most gyö-

nyörű. 
Angyal : Szép vagyok... Most hogy ki van 

festve az arcom, úgy érzem, hogy eltakartam 
a lelkemet. 

Szobalány: Nem baj. A lélekre úgy sem 
kíváncsi senki. És a legtöbb nőnek jó, hogy azt 
nem kell mutogatni. A színésznő, akinél szol-
gáltam, bizonyára nem merne kimozdulni ha-
zulról. ha a dekoltált lélek volna a divat. 

Angyal: Halott virágok lelke... Szeretnék 
kérdezni magától valamit; ' 
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Szobalány : Tessék parancsolni. 
Angyal : Hogy kell ügyesen hazudni? 
Szobalány : A hazugság olyan, mint a zon-

gorázás. Ezt is éjjel-nappal gyakorolni kell. 
Akkor aztán kellemes lesz a fülnek, örömmel 
hallgatja az ember és hálás érte mindenki. 

Angyal : És mindig hazudni kell? 
Szobalány : Mindig. 
Angyal : Könyörgöm az égre, 

Oktasson ki végre, 
Mit tegyek még, hogy egy úrinő 

legyek? 
Szobalány : Tanuljon meg járni, 

Kicsit affektálni, 
Ugy, hogy a férfit fene egye meg 1 
Kösd fel a sexepiled, 
Dugd el a kicsi szíved 
S többé sose Vedd elő. 

Angyal : Ó, hisz ez nem oly nehéz. 
Szobalány : Asszonyom, ez az egész 

S máris kész az úrinő. 
Hefr. : Mert egy rendes urinőnek nem 

kell semmi, 
Csak egy testhez álló fügefalevél 
Kicsit hazugnak és kamisznak kell 

lenni, 
Ebből egy szép asszony megél. 
Olyan ravasz, mint a vállain a róka, 
S olyan hamis rajta minden báj. 
Hamis a lelke is, 
Még a szerelme is 
És ha elhagyod, a szíve se fáj 

Good by I 
Angyal : Könyörgöm az égre, 

Figyeljen rám végre. 
Most tudom, mit tegyek, hogy úrinő 

legyek, 
Megtanulok járni, 
Kicsit affektálni, 
Ugy, hogy a férfit a fene eszi meg. 
Felkötöm szexepMem, 
Eldugom jól a szívem 
S többé nem veszem elő. 

Szobalány : Asszonyom, ez az egész. 
Angyal : Ó, hisz ez nem oly nehéz. 
Szobalány : S máris kész az úrinő. 

Angyal : Ma egy rendes úrinőnek stb. stb. 
Szobalány : Hozom a másik cipőt. Tessék 

addig felvenni a ruhát. (Elmegy.) 
Angyal : Igen. (Feláll, kezébe veszi a ruhát. 

A baloldali ajtóban megjelenik a titkár egy szend-
viccsel a kezében.) 

Titkár: Bocsánat. 
Angyal (megfordul, meglátja, nagyot sikít, 

kezeit a melle elé teszi). 
Titkár : Ne tessék sikongatni. Megyek már. 
Angyal : Maradjon. Maga bocsásson meg 

nekem. Tudom, hogy nem illik ilyenkor sikí-
tani. Kérem, ne mondja meg az uramnak, hogy 
sikítottam. 

Titkár: Ah <gy parancsolja. (Nézi a nőt.) 
És maradjak? 

Angyal : Maradjon. Nehogy azt gondolja 
bogy én olyan buta vagyok még mindig... 

Titkár : Isten ments, hogy én azt gondoljam, 
íiogy kegyed buta. Sőt. (Nézi.) 

Angyal : Ugye nem mondja meg a férjem-
iek, hogy sikítottam? 

Titkár : Semmit sem fogok neki mondani. 
Hol van a kedves férje? 

Angyal : Elment. 
Titkár: Elment? Ugylátszik, engem itt-

elejtett. Zavarom talán az öltözködésben? 
I Angyal (nehezen) : Nem. Éppen izenni akar-

ara magának, hogy jöjjön be. 

Titkár : Izenni akart? Hogy jöjjek be? 
Angyal (aggodalmasan) : Rosszat hazudtam? 
Titkár: Rosszat hazudott? Kezdem nem 

érteni. 
Angyal : Ne gondolja, hogy én magát utálom, 
Titkár: Miért gondolnám? Eddig én még 

minden hölgynek rokonszenves voltam. 
Angyal : En nem útálom. 
Titkár : Asszonyom, igazán boldoggá tesz. 
Angyal (boldogan) : Igazán? Tudok hazudni... 

tudok hazudni... 
Titkár: Tessék? 
Angyal : Már boldog? Ilyen könnyű boldoggá 

tenni az embereket? 
Titkár : Hát nein túlságosan nehéz. 
Angyal : Azt hittem, hogy én nem tudok 

boldoggá tenni senkit. 
Titkár : ön ne tudna? Játszi könnyfiség. 

Csak akarnia kell... (Közelebb lép.) 
Angyal : Én akarom. 
Titkár : Édes. (Meg fogja a kezét.) 
Angyal : Nem sikítok. 
Titkár: Nem is szabad. (Átöleli, megcsókolja.) 
Szobalány (belép a cipővel) : Nagyságos asz-

szony kérem... 
Szalay (megjelenik az ajtóban) : Ah... 
Titkár (elereszti Angyalt, hamar ki a baloldali 

ajtón). 
Szobalány (útját állja Szalaynak) : Kérem, 

ne tessék bejönni. 
Szalay (belép) : Mi volt ez? 
Angyal : Micsoda? 
Szalay : Ez az úr merészkedett önt megcsó-

kolni? 
Angyal : Hát ez is baj ? 
Szalay : Mi az, hogy ez is baj ? Egy úriasz-

szony kérdezi ezt? 
Angyal: Ja j . . . De nehéz úriasszonynak 

lenni. Hiszen maguk folyton mást beszélnek. 
Szalay : Mást? Ki mondta magának, hogy 

ezt lehet? 
Angyal : A férjem. Azt mondta, hogy amit 

a barátai csinálnak velem, azt csak hagyjam. 
Szalay : Próbálja csak neki ezt elmondani. 

Majd meglátja, mi lesz. Botrányt fog csinálni. 
Angyal : Akkor nem fogom elmondani. 
Száay : De én el fogom neki mondani. 
Angyal : Nem. Ha botrányt csinál, akkor 

nem kell... 
Szalay : Nekem baráti kötelességem. 
Angyal : Hát mit kell tennem? Most már 

nem tudom... Mit tegyek? 
Szalay : Hát kérem... Mit bánom én... A férje 

azért küldött, hogy kísérjem el önt a Grand 
Hotelbe... mert ő még nem tud szabadulni a 
bankból... De jön utánunk. 

Szobalány : Azonnal készen lesz a nagyságos 
asszony. Egy pillanat (karjára veszi a ruhát). 
Tessék jönni, asszonyom (el ketten). 

Szalay (fel-alá járkál, majd letll). 
Angyal (megjelenik estélyi ruhában. Kissé affek-

táltan lépeget. Szalay hoz) : Ah, maga itt van? 
Mikor jött? 

Szalay: Hogyan? Hiszen az előbb már be-
széltünk. 

Angyal : Velem? Téved. Én nem is láttam 
magát. 

Szalay : Az előbb, itt ebben a szobában ! 
Angyal : Ebben a szobában? Egész mostanáig 

az én szobámban öltöztem. 
Szalay : Az nem lehet. 
Angyal (szobalányhoz) : Mikor voltam ebben 

a szobában utoljára? 
Szobalány: Egy jó órával ezelőtt. 
Angyal: Nos? 
Szalay: Hát én nem tudom... De... 



Angyal: Mit óhajt. 
Szalay : Már mondtam az előbb. A férje kül-

dött, hogy kísérjem el a Grand Hotelbe, ő csak 
később jöhet... 

Angyal: Mehetünk... 
Szalay: Kérem... Én be tudom bizonyítani... 

Ebbe a szobába bement egy úr... A férjének a 
titkára. 

Angyal : A férjemnek nincs is titkára. 
Szalay: Ne mondja ezt. Ismerem személye-

sen. Az az alacsony úr. 
Angyal: Nem is" alacsony, hanem magas és 

nincs is neki. 
Szalay : Ne mondja ezt. Hiszen itt volt az 

estélyen. 

Angyal : It t? Estélyen? Ma? . . . I t t ma nem 
is volt estély. 

Szalay: Ne mondja ezt... Én is itt voltam 
az estélyen. Beszéltünk is. 

Angyal : Magát most látom először. 
Szalay: De kérem... Végül kisül, hogy nem 

is ismer . . . 
Angyal : Ugy van. Kicsoda maga? Végre 

mutatkozzék be. 
Szalay : Szalay Ferenc vagyok. 
Angyal: Akkor mehetünk (indul). 
Szalay (megdöbbenve megy utána). 
Szobalány (nagyot nevet). 
(Te rongyos földi élet zenéjére.) 

FÜGGÖNY 

H A R M A D I K F E L V O N Á S 
Szín egy budapesti nagyszálló. Egyik külön szoba, 

ahol Harry, Szalay és az Angyal vacsoráznak. Már 
a feketénél tartanak.) 

Harry : Megengedi asszonyom, hogy rágyújt-
sak egy cigarettára? 

Angyal : Éppen kérni akartam rá. 
Harry: Kérni? Parancsol talán egy cigaret-

tát? (Kínálja.) 
Angyal : Kérek (kivesz egyet). 
Szalay: Maga cigarettázik? 
Angyal : Már gyerekkorom óta. 
Szalay : Érdekes. 
Harry (tüzet ad) : Nem akar meggyulladni? 
Angyal : Nem. 
Harry : Bizonyára azért, mert ön fújja, aaz-

szonyom. Általában szívni szokták. 
Angyal : Igen (szívni kezdi és köhög). De akkor 

tele lesz füsttel a szám. 
Harry: Éppen ez a jó benne. 
Angyal: Hogy mi jó van ebben? 
Szalay : És ön még azt mondja, hogy ön szo-

kott cigarettázni? 
Angyal : Én mondtam? Mikor? 
Szalay : Hát cz kétségbeejtő. 
Angyal : Micsoda? 
Szalay : Hogy a memóriám milyen veszedel-

mesen gyöngül, mióta az ön társaságában va-
gyok. 

Harry: Megengedi, hogy töltsek, asszonyom? 
Angyal : Éppen kérni akartam rá. 
Szalay : Nem fog megártani? 
Harry: Hogy érti ezt? (Tölt.) 
Szalay : Gondolom, hogy a nagyságos asszony 

nincsen" hozzá szokva a pezsgőhöz. És esetleg 
be fog csípni. 

Angyal : És úriasszonynak nem szabad be-
csípni? 

Harry : Hogyne volna szabad. 
Angyal : Akkor nincs baj (iszik, utána nagyot 

kacag). 
Szalay: Mit nevet? 
Angyal : Nem is nevettem. 
Szalay : Hallatlan. 1 

Harry : ön elragadó asszonyom (megcsókolja 
a kezét). 

Angyal (összerázkódik). 
Harry : Kellemetlen, hogy megcsókoltam a 

kezét? 
Angyal : Sőt. Nagyon kellemes. Csak csó-

kolja tovább, éppen kérni akartam rá. 
Harry : Reggelig el tudnám csókolni a kezét 

(csókolgatja.) 
Sznlny : Hol ez a Tamás, miért nem jön már. 

Igazán furcsa, hogv ennyi ideig megvárat ben-
nünket. 

Harry : Soha késésért nem voltam még hálá-
sabb. Szép asszony társaságában élvezet a vá-
rakozás. 

Szalay : Nekem nem. 
Harry : ön kissé udvariatlan. 
Angyal (Szalayhoz) : Pfuj . Hiszen maga iga-

zat mond. Hazudjon kicsikét. Lássa, én is mi 
lyen kedves vagyok. 

Szalay : Igen. ön nagyon kedves. Sőt ijesz 
tőén kedves. 

Harry : Mit akar ezzel mondani? 
Szalay: Semmit... Igazán semmit. 
Angyal : Ugy látszik, nem tudom megnyern 

a rokonszenvét. Padig nagyon kedves vagyai 
magához. Nem? (megégeti a kezét a cigarettájával) 

Szalay : Jaj . 
Harry : Mi volt az ? 
Szalay : Semmi. A nagyságos asszony hamu 

tartónak nézte a kezemet. 
Angyal : Nem. Csak viccelni akartam. Nen 

vagyok jó pofa? 
Szalay : De igen. Én most megyek és tele 

fonálok a bankba Tamásnak, hogy jöjjön már 
(Elmegy.) 

Harry : Csakhogy elment. Lehetetlen egy alak 
Nincs benne semmi kedély. 

Angyal : Magában van? 
Harry : Bennem igen. 
Angyal: Majd meglátom. (Megégeti a kezét. 
Harry : Asszonyom ön elragadóan pajkos 
Angyal: Ugy-e? (Megégeti a másik kezét.) 
Harry: De ez a játék felesleges, mert én má 

úgyis tüzet fogtam. 
Angyal: Hogyan? 
Harry (megfogja a kezét) : Nagyon kérem 

hogy ne égessen. Semmiféle értelemben. 
Angyal : Dobjam el a cigarettát? 
Harry: Ne a cigarettát dobja el, hanem a 

előítéleteket. 
Angyal : Ezt nem értem. 
Harry: Asszonyom... (Magához húzza kezént 

fogva.) 
Angyal : Mit akar? 
Harry : Ez a szamár nyitva hagyta az ajtói 

(Feláll.) 
Angyal : Hagyja csak. így behallatszik a zem 

Nagyon kellemes így. Micsoda zene ez? 
Harry : Rumba? 
Angyal : Rumba? 
Harry : Nem érzi ezt a lüktetést? Vad és fris: 

Igazi mai zene. Mai tánc. 
Angyal : Tánc? Szabad valamit kérdeznei 

magától? 
Harry : Rendelkezzék velem asszonyom. 
Angyal : Szeretnék örömet szerezni az uran 

nak. Szeretném megtanulni ezt a táncot. 
Harry : Boldogan. Gyönyörrel. 

Maga meg tudna tanítani rá? 
De mennyire. (Feláll, meghajol 

Angyal 
Harry : 

Szabad? 
Angyal : 
Harry : 

Szabad. De mit kell csinálnom? 
Csak bízza magát rám. Jöjjön id« 

Angyal (odamegy) : Nehéz dolog ez? 



Hnrry: Játszi könnyű. Csak csinálja mindig 
azt, amit mondok. (Átkarolja.) 

Angyal : Ez hozzá tartozik? 
Harry : De mennyire. Most simuljon hozzám. 
Angyal s így? (Jobban hozzásimul.) 
Harry s Jobban. így. (Magához szorítja.) 
Angyal: Ja j . . . Maga barátja az uramnak? 
Harry : Igen. 

!, Angyal : Akkor jó. Akkor csinálhat velem, 
I amit akar. 

Harry : Amit akarok? Ertem, ön úgy érti, 
hogyha én jóbarátja vagyok az urának, akkor 
mindent megteszek az érdekében és ebben az 
esetben maga megjutalmaz engem. így van? 

Angyal : Nem tudom. 
Harry: Ne játszék velem, asszonyom. 
Angyal : Nem. 
Harry: Ez veszedelmes játék. Maga nagyon 

szép. Én férfi vagyok. (Magához szorítja.) 
Angyal: Ja j . . . Nagyon szorít. 
Harry: Legyen jó hozzám. 
Angyal : Hát nem vagyok jó? 
Harry: Még nem. 
Angyal : Mondja, hogy mit kell csinálnom 
Harry: Megmondjam? (Magához húzza.) 
Angyal : Mondja meg... De engedje el a dere-

kamat. 
Harry : Nem lehet. Ez hozzátartozik a tánc-

hoz. Simuljon hozzám. Lépkedjen velem. Csak 
könnyedén, ritmusra. (Táncol.) 

Angyal : Jó? 
Harry: Nagyon jó. (Hátrahajtja az Angyal 

derekát, föléje hajol és megcsókolja.) 
Angyal : Ez a rumba? 
Harry : Ez a rumba. 
Angyal (csalódottan) : Csak?... Nincs tovább? 
Harry: De. Van tovább... (Újra megcsókolja.) 
Szalay (belép, megkövülten nézi a jelenetet) : 

Halló. 
Harry (elengedi a nőt) : Ah, ön már vissza-

ött? 
Szalay : Igen. Én már visszajöttem. 
Angyal : Képzelje csak. Tudok már rumbázni. 
Szalay : Látom. 
Harry : Egy pár tánclépést mutattam a nagv-

lágos asszonynak. 
S/alaj: Igen? ön meglehetősen furcsán lépked. 
Harry : Hogy érti ezt? 
Szalay : Én rendesen a lábammal szoktam 

j épni. ízlés dolga. De hagyjuk ezt. A barátom 
i telefonhoz kéri. Ki akarja menteni magát a 
césésért. 

Harry: Igen? Megyek. (Elmegy.) 
Szalay : Nem gondolja, hogy ez mégis furcsa 

!gy kicsit? 
Ángyai : Micsoda? 
Szalay: Magára hagyom egy idegen úrral és 

imikor öt perc múlva visszajövök, ön már 
:sókolodzik vele? 

Angyal: Én?... Én nem csókolóztam. 
I Szalay: Tudom. Bridzsezett. 

Angyal : Nem. Rumbáztam. 
• Szalay : Az egyre meey. 

Angyal: Igazán? Egyre megy? 
Szalay: Hagyjuk ezeket. 

I Angyal : Nem értem, hogy miért tesz szemre-
, ányást nekem? 
I Szalay : Tudom... ön fel sem kelt az asztal-
: >1... ez az úr bent sem volt a szobában... Én 

i sem mentem... Sohasem láttuk egymást... 
s nem is vagyunk a világon... Ezeket már 
merem. 

! Angyal : Mondja meg világosan, hogy mit 
I v 3F ? 

Szála* : Tisztában van ön azzal, hogy mit 
inai ( 
Angyal : Igen. 

I Szalay: Bravó. 

Angyal : Talán nem úgy viselkedem, mint 
egy úriasszony? 

Szalay: De. Ugy. Tökéletesen úgy. 
Angyal : Akkor mit akar? 
Szalay: Semmit. De ismertem már olyan 

úriasszonyt is, akit hasonló dolgokért meg-
fojtott az' ura. És a bíróság felmentette. 

Angyal : Aki öl, az elkárhozik. 
Szalay : Lehet, hogy ebben önnek van igaza. 

De mindenesetre gyenge vigasz a megfojtott 
úriasszony számára. 

Angyal : Mit akar maga tőlem? 
Szalay: Én? Semmit. Csak nagyon leköte-

lezne, ha nem pont azokban a nercekben csalná 
meg az urát, amikor én gardírozom. Ha nem 
kerül különösebb fáradságába. 

Angyal : Én csalok? Én csak az uram kedvét 
keresem. 

Szalay : Hát rossz helyen keresi ha ennek 
aï úrnak a száján keresi. Lehet, hogy nz urának 
egy fontos üzleti ügye van ezzel az úrral... 
Lehet, hogy mondta Is önnek... 

Angyal:" Nem mondta. 
Szalay : De ennyire nem lehet fontos, hogy 

ezt megérje neki. 
Angyal : Rosszat csinálok? Hát mit kell 

csinálnom?... Ne legyek hozzá kedves? 
Szalay: Egy szemtelen fráter... bátorítsa 

fel még jobban... Ellenkezőleg... 
Angyal: Ellenkezőleg?... Hogyan? 
Szalay : Hűtse le. 
Angyal : Hogy hűtsem? 
Szalay: Maga nagyon jól tudja. Ma délután 

kitűnően lehűtötte a vezérigazgatót, aki szem-
telen volt. 

Angyal: Ütni kell... Üssem?... 
Szalay: Ugyan... 
Harry (belép) : Megnyugtattam az urát, hogy 

nagyszerűen érezzük magunkat és csak nyu-
godtan végezze el, ami dolga van, mert nem va-
gyunk türelmetlenek. 

Szalay : De remélem jön már. 
Harry : Félórán belül itt lesz. Kértem, hogy 

készíttesse el és hozza magával a szerződést arra 
az ügyre vonatkozólag, amiért ma itt vagyunk. 
Azt hiszem, megcsinálom az üzletet. (Angyal-
hoz) : Meg van velem elégedve, asszonyom? 

Angyal (szó nélkül pofon üti). 
Harry: Hogyan... Mi... Mi volt ez? 
Szalay : Asszonyom... 
Angyal : Szemtelen volt. 
Harry : Én szemtelen ? 
Szalay: Szemtelen volt? 
Angyal (Szalayhoz) : Mit csodálkozik ezen? 

Maga mondta, hogy szemtelen volt. 
Szalay : Én mondtam? 
Angyal : Ne tagadja le. Nem maga mondta, 

hogy üssem pofon? 
Harry : ön ezt mondta? 
Szalay: Én ezt mondtam? 
Angyal : Igen. 
Szalay: Maga nyilván összetéveszt valakivel? 
Angyal: Hát nem mondta? 
Szalay; Nem. Sőt a legnagyobb mértékben 

elítélem ezt... az izét... 
Angyal: Elítél?... Maga ítéli el?... 
Harry : Nem értem ezt a dolgot. 
Szalay: Megyek és veszek egy szivart... 

(indul). 
Harry: Maradjon csak. Ha parancsol egy 

szivart... (a zsebébe nyúl). 
Szalay : Köszönöm. De ezt a faj tát nem szí-

vom. 
narry : Még nem is tudja, hogy milyen. 
Szalay: Mindegy. Ne fáradjon. 
Harry: De szeretném, ha megmagyarázná... 
Szalay: Feltétlenül... De félek, hogy elmegy 

a trafikos. Pardon (el). 



Harry (szünet után): Mi volt ez, asszonyom? 
Angyal : Nem tudom. 
Harry: Hogy hogy nem tudja? Asszonyom, 

ne játsszék velem, ön valószínűleg jól tudja, 
hogy az ön ura nagy hajban van. 

Angyal : Micsoda bajban? 
Harry : Én vagyok az utolsó szalmaszál, amibe 

kapaszkodik. Ha velem nem sikerül megkötni 
ezt az üzletet, akkor az ön férje elveszett ember. 

Angyal : Elveszett ember? 
Harry : Igen. Én megcsinálom ezt az üzletet. 

De csakis az ön kedvéért. Értsük meg egymást, 
asszonyom. Csakis az ön kedvéért csinálom meg 
ezt az üzletet. 

Angyal : Nekem nem kell üzlet. 
Harry: Ne értsen félre... Tudom, hogy ön 

sokkal decensebb gondolkodású... 
Angyal : Igen. 
Harry : Csak arra kérem, hogy ne riasszon el 

magától, mert ez az urának nagyon rossz lesz. 
Angyal: Nagyon rossz lesz?... Nem... nem... 

Én nem akarok semmi rosszat... Lehet, hogy 
buta vagyok, de nem akarok semmi rosszat. 

Harry : Ugy vettem észre, hogy az előbb még 
rokonszenves voltam magának. 

Angyal: Igen... De most már nem tudom, 
hogy mit kell csinálnom. 

Harry : Ez az alak mondott magának rólam 
valamit? 

Angyal : Nem. Nem is beszéltem vele. Ma 
még nem is láttam. 

Harry : Misztikus... ön engem pofon ütött.. . 
Angyal :vNem... 
Harry: Nem?... Ugy látszik, akkor én téve-

dek. Azt hittem, azért tette, mert kellemetlen 
magának, hogy megcsókoltam. 

Angyal : Sőt. Éppen kérni akartam rá. 
Harry: Mire? Hogy megcsókoljam? 
Angyal : Igen. 
Harry : Nem értem. A női lélek csupa rejte-

lem (közeledik). 
Angyal : De esküdjék meg előbb. 
Harry : Mire? 
Angyal : Hoev amit akar csinálni velem, azt 

csinálják a többi úriasszonyok is. 
Harry : Na, erre nyugodtan megesküdhetem. 
Angyal : Akkor jó. 
Harry (közeledik hozzá) : Szóval okos lesz. 
Angyal : Nagyon szeretnék okos lenni. 
Harry: Akar táncolni velem? (Átkarolja.) 
Angyal : Igen. Nyissa ki az ajtót. 
Harry: Minek? 
Angyal : Nem halljuk a zenét. 
Harry: Sokkal egyszerűbb, ha kimegyünk tán-

colni az étterembe. Ahol mindenki táncol. 
Angyal : Igen. Ahol mindenki táncol. Oda. 
Harry : Menjünk (belekarol). Engedje, hogy 

vezessem. 
Angyal : Hova? 
Harry : Ne törődjön vele (eltáncolnak). 
Pincer (kívül) : Méltóztassék parancsolni, itt 

vannak. 
Tamás (belép) : De hisz itt nincs senki. 
Pincér : Akkor nyilván táncolnak. A hölgy 

belépője itt van. 
Tamás : Aha. 
Pincér : Méltóztatik vacsorázni? 
Tamás : Nem. Hozzon egy feketét. 
Pincér : Igenis (el). 
Tamás (leül az asztalhoz. Az irattáskájából ira-

tokat vesz elő). 
Szalay (belép) : Na végre. Szervusz. 
Tamás : Szervusz. 
Szalay : Hol a fenébe voltál ilyen sokáig? 
Tamás : A bankban. Nem tudtam előbb sza-

badulni. Nagyon nehéz napom volt. De úgy 
látszik, minden jól fog végződni. 

Szalay: Hát nagyon úgy néz ki a dolog. 

Tamás : A többiek hol vannak? 
Szalay (vállat von). 
Tnmás: Mi az? Nem tudod? 
Szalay : óvatos ember fagyok. Nem akarok 

elhamarkodott kijelentéseket tenni. 
Tamás : Ezt nem értem. 
Pincér íbe feketével, aztán el). 
Szalay: Mondd, öregem, nagyon meg lennél 

lepve, ha feleséged megcsalna? 
Tamás: Az én feleségem ? Engem? (Nevet), 
Szalay : Nevetsz?-
Tamás : Ezen csak nevetni tudok. 
Szalay : Na, ennek örülök. Akkor legalább mu-

latságos' életed lesz emellett a nő mellett. Sokat 
fogsz nevetni. 

Tamás : Vedd tudomásul, hogy az én fele-
ségem képtelen arra, hogy engem megcsaljon. 

Szalay: Te... te.. . férj. . . Minden férj ezt 
mondja. 

Tamás : De az én feleségem komolyan kép-
telen rá. 

Szalay: Miért képtelen? Nő. 
Tamás : Igen. De más a mentalitása. Más a 

lelkiberendezése. 
Szalay : Lelkiberendezés? Még ha azt mond-

tad volna, hogy a testi berendezése, ez egy ko-
moly érv lenne. De ez . . . 

Tamás : Tudod mi az, ha valaki feltétlenül 
bízik egy nőben? 

Szalav: Tudom. Hülyeség. 
Tamás; Ah... Te ezt úgysem érted. Mit tudsz 

te. 
Szalay: Én? Nem sokat... Csak annyit, hogy 

felment* evvel az alakkal az emeletre. 
Tamás : Kicsoda. 
Szalay : A feleséged. 
Tamás : Hova mentek? 
Szalay : Az emeletre. 
Tamás : Milyen emeletre. 
Szalay: Ahol a szobák vannak. 
Tamás : Milyen szobák? 
Szalay: A szállodának a szobái. 
Tamás : Na és ? 
Szalay: Mit na és? Ehhez csak nem kell 

magyarázat. Ez az alak itt lakik a szállodában. 
Az emeleten van szobája. Fölment vele a szo-
bájába. A többit már elképzelhéted. 

Tamás : És ezt csak most mondod nekem? 
Szalay: Hát mikor mondjam? 
Tamás : Gyere azonnal. 
Szalay : Hova? 
Tamás: Utánuk. (Indul.) 
Harry (belép az Angyallal) : Na hiszen már 

itt is van. Hozta Isten. (Kezet fog Tamással.) 
Tamás : Van szerencsém. Nem haragszik, 

hogy kissé megkéstem. 
Harry : Nem haragszom. Sőt. 
Tamas: Sőt? 
Harry : Igen. Nagyon kellemesen telt el az 

idő a kedves felesége társaságában. 
Tamás : Ennek örülök. 
Angyal : Meg sem csókolsz? 
Tamás: De megcsókollak. (Megcsókolja.) 
Angyal: Olyan jó kedvem van. 
Tamás : Látom. 
Angyal : Pezsgőt ittam. 
Tamás : Gratulálok. 
Angyal : Mindenkihez kedves voltam. 
Tainás : Bravó. 
Angyal : És tudok rumbázni. 
Tamás : Rumbázni? Ne mondd. 
Angyal : Rumba... rumba... (Pár lánclépést 

tesz.) 
Tamás : Egyszerre tudsz rumbázni? Remek. 
Angyal : Megtanultam. A te kedvedért, 

örülsz? 
Tamás : Nagyon. Érdekes, hogy mindenki 

az én kedvemért tanul meg rumbázni. 



Szalay: Érdekes. 
Angyal: Rumba... rumba... (Táncol.) 
Tainás : És most. hol voltál? 
Angyal : Most? 
Tamás : Igen. 
Angyal : Én? 
Tamás : Igen te. Hol voltál? 
Angyal : A szabönőmnél. 
Tamás: A szabónődnél? 
Harry: Elhozta magával a szerződést? 
Tamás : Igen. Itt van a szerződés. 
Angyal : A fogorvosnál is voltam. 
Tamás : A fogorvosnál is? 
Harry : Sajnos nekem nem sok időm van. 

T. i. van még egy tárgyalásom. 
Tamás : Ez azt jelenti, hogy most nem ér rá 

evvel a szerződéssel foglalkozni? 
Harry: Nem. Isten ments. Ezen már úgy 

sincs sok tárgyalni való. Egész egyszerűen alá 
fogom írni és kész... Hol van a szerződés? 

Tamás (elébe teszi) : Itt van. 
Harry : Igen. (Előveszi a töltőtollát és aláírja.) 
Angyal: Rumba... rumba... (Táncol.) 
Tamás : Légy szíves egy pillanatra ne tán-

colj. (Hányhoz.) El sem olvassa? 
Harry : Minek? A feltételeket már megbe-

széltük. Különben is sürgős dolgom van. Ugy-e 
nem haragszik? Ajánlom magamat. (Kezet jog 
Tamással. Szalay val.) Kezét csókolom. (Kezei-
csókol az Angyalnak.) A viszontlátásra. (El.) 

Tamás (összerakja az iratokat és beleteszi az 
aktatáskába) : Na. (Angyalhoz.) Szóval hol 
voltál? 

Angyal : A szabónőmnél. 
Tamás : És a fogorvosnál. 
Angyal : Igen. 
Tamás : Éjszaka? 
Angyal : Éjszaka. 
Tamás (szó nélkül pofon üti). 
Szalay: De kérlek... előttem... 
Tamás: Igen előtted... És most beszélj... 

Hol voltál? 
Szalay : Ha nem haragszol, én megyek és 

veszek egy szivart. 
Tamás : Csak maradj. A szivar, most nem 

olyan fontos. « 
Szalay : Félek, hogy elmegy a trafikos. Rög-

tön jövök. (El.) 
Tamás: Hol voltál? 
Angyal : Miért bántasz engem? 
Tamás : Mert hazudsz. Mondd meg az igazat, 

akkor majd nem bántalak. Hol voltál?" Fent 
voltál a szobájában? 

Angyal : Igen. 
Tamás (szó nélkül pofon üli). 
Angyal : Most az igazat mondtam. És most 

is bántasz? 
Tamás : Erre tanítottalak én 1 
Angyal : Igen. Erre tanítottál. 
Tamás: Mit? Erre tanítottalak? (Emeli a 

kezét.) 
Angyal : Nem erre tanítottál. 
Tamás : És hogy nézel ki? Hogy vagy ki-

festve? Mint egy kokott. 
Angyal s Mint egy kokott? Nem is tudom 

mi az? 
Tamás : Nem tudod? Érdekes. És mégis úgy 

viselkedel. 
Angyal: Hogyan? 
Tamás: Pezsgő kell neked? 
Angyal: Nem mondtad, hogy ne igyam? 
Tamás: És rumbázol? Rumba kell neked? 
Angyal : A te kedvedért. 
Tamás : Az én kedvemért? Te bestia. 
Angyal : Mi az a bestia? 
Tamás: Nézz a tükörbe, akkor majd meg-

tudod. ë 

Angyal : Csak azt tettem, amit akartál. De 
ha nem akarod, le is tagadhatom. 

Tamás : Még le is akarod tagadni? (Meg-
akarja ülni.) 

Angyal : Hát neked semmi sem jó? Sem az 
igazság, sem a hazugság? És megütsz engem? 
Megütsz, mert jó vagyok. 

Tainás : Te jó vagy? Elfelejted, hogy hol 
voltál. Tönkretetted az életünket. 

Angyal : Sehol sem voltam. Hazudtam neked. 
Hazudtam, hogy a kedvedbe járjak. Hazudtam, 
mert te azt mondtad, hogy hazudjam. De rosszul 
hazudtam, mert nem tudok jól hazudni. És 
nem tudtam, hogy mikor kell hazudni. De most 
már tudom. Most már mindig igazat fogok 
mondani. Nem voltam sehol sem. Sem a szanó-
nőmnél, sem a fogorvosnál, sem a szobájában. 
Sehol sem voltam. Nem is rumbáztam. Nem is 
tudok rumbázni. Csak tetettem magamat. Nem 
is vagyok kifestve. 

Tamás: Nem? Hát mitől vagy ilyen piros? 
Angyal : Mert pofon ütöttél. Es mert pirulok. 

Pirulok, hogy ilyen komisznak hiszel. Hogy te 
ilyen komisz vagy. 

Tamás: Micsoda' 
Angyal : Azt az embert pofon ütöttem az 

előbb, mert szemtelen volt. Kérdezd meg a 
barátodat. A barátod térdenállva könyörgött 
nekem, hogy legyek kedves ehhez az emberhez, 
mert te tönkremész. És erőt vettem magamon 
és kedves voltam hozzá. A te kedvedért. És 
még te mersz engem gyanúsítani? Vedd tudo-
másul, hogy ezentúl mindenkihez goromba 
leszek. Minden férfit pofonütök, aki csak a 
közelembe jön. Akkor majd boldog lehetsz. 

Tamás : Megbolondultál. Szívem. (Megfogja 
a karját.) 

Angyal : Igen. És rajtad kezdem. (Pofonüti.) 
Nesze. 

Tamás : Mi volt ez? 
Angyal : Tőled tanultam. Vagy ha akarod, 

nem tőled tanultam. Magamtól jöttem rá. De 
fontos, hogy most már tudom. Nem érdemes 
jónak lenni. 

Tamás: De szívem... hallgass meg... 
Angyal : Hol voltam? A hallban voltam. 

Téged vártalak. Érted remegtem. 
Tamás : A hallban nem voltál. 
Angyal : A telefonnál voltam. Neked akartam 

telefonálni. A hangodat akartam hallani. 
Tamás : Most melyik igaz? 
Angyal : Mind a kettő. 
Tamás : Az nem lehet. 
Angyal : Megesküdjem rá? 
Tamás: Ne esküdj. 
Angyal : Esküszöm a te életedre. 
Tamás : Még meg is esküszöl? 
Angyal: Ugy? Nem hiszel nekem? (Leveti 

a cipőjét, hozzávágja.) 
Tamás : De drágaságom... 
Angyal : Nem hiszel a feleségednek, aki min-

dent elkövet, hogy kellemessé tegye az életedet? 
Ezért tűrtem? Ezért szenvedtem? Hát kinek 
a kedvéért akarok én szép lenni? Kinek a ked-
véért akarok mindent megtanulni, amit egy 
úriasszonynak tudni kell? És ez a hála? (Le-
veszi a másik cipőjét is és azt is hozzávágja.) 

Tamás: De angyalom... ne izgasd magadat... 
Angyal: Ó... az asszonyok élete csupa szen-

vedés. Bolond voltam, amikor hozzád mentem. 
(Leroskad egy fotelbe és sir.) 

Tamás: Ne sírj. Ugy-e nem igaz? Ugy-e 
nem tettél semmi rosszat? 

Angyal : De igen. Ott voltam. Megtettem. 
Rossz vagyok. Nem érdemelsz te jó asszonyt. 
(Sir.) 

Tamás : Hiába beszélsz. Most már nem hiszem 
el. Nem tudsz te hazudni. 

Angyal: De tudok... Ezentúl csak hazudni 
fogok neked. 



Tamás : Az előbb azt mondtad, hogy csak az 
igazat fogod mondani. 

Angyal : Igen. Most már tudom, hogy egy 
asszonynak mindig igazat kell mondani, de 
úgy, hogy minden szava hazugság legyen. 

Tamás: Te bolond... Látod, milyen csacsi 
vagy... Tudsz is te rossz lenni... 

Ángyai : Tudom, hogy neked sohasem leszek 
elég rossz. 

Tamás : Angyalom... angyalkám... beis-
merem, hogy ostoba voltam es brutális... Nem 
is tudom, hogy lehettem ennyire elvakult... 
Csak azért, mert nagyon szeretlek... 

Angyal : Ha tegnap csinálod ezt velem, csak 
mosoiyogtam volna az egészen... De ma... 
Pont ma... Amikor már kezd kinyílni a sze-
mem... És mikor látom, hogy milyen áldoza-
tokat kell hozni egy asszonynak az uráért... 

Tnmás : Ne sírj kis szívem... Felejtsük el... 
Na légy vidám... Mosolyogj szépen... Kicsi 
mókusom... Haragszol még rám? 

Angyal : Nem. En megbocsátok neked. (A ke-
zét nyújtja kézcsókra.) 

Tamás (kezetcsókol) : És most csókolj meg 
szépen. (Megcsókolja.) És vedd fel kis szívem 
a cipőidet. Nehogy megfázzon a kis lábacskád. 
(Felsegíti a cipőkét.) így drágaságom... (Meg-
csókolja a lábait.) 

Szalay (megjelenik az ajtóban, szivar van a 
szájában, amelyből nagy füst gomolyagokat ereget. 
Mikor meglátja Tamást, aki a felesége lába előtt 
térdel és a lábát csókolgatja, megdöbbenve áll meg). 

Tamás (észreveszi Szalayt, kissé zavarodottan 
feláll) : Vettél szivart? 

Szalay : Vettem. 
Angyal : Van egy tükröd, szívem? 
Tamás: Parancsolj. Minek kell? (Átadja a 

zsebtükrét.) 
Angyal : Meg akarom nézni, hogy nem má-

zoltam el a festéket a szemeimen a könnyeim-
mel. (Tükörbe néz és törölgeti a szemét.) 

Szalay: Hm... Médea... 
Tamás : Parancsolsz? 
Szalay: Semmi... csak azt mondtam : Médea. 

Médeát vettem. 
Tamás : Jól szelel? 
Szalay : Igen. Kitűnően. (Megnézi az órá-

ját.) Sajnos, nekem holnap korán reggel van 
dolgom... 

Tamás : Maradj még egy kicsit. Valamit 
tisztázni szeretnék veled. 

Szalay: Parancsolj. 
Tamás : Igaz, hogy a feleségem pofonütötte 

ezt az embert? 
Szalay : Igaz. 
Tamás: Itt voltál? Láttad? 
Szalay : Láttam. 
Tamás: Igaz, hogy te kérted a feleségemet 

arra, hogy legyen kedves ehhez az emberhez, 
mert az én érdekem így kívánja? 

Szalay : Igaz. 
Tamás : Helyes. Most csak arra vagyok 

kíváncsi, hogy ezek után, hogy merted ilyen 
szemtelen módon meggyanúsítani a felesége-
met, akihez még a gyanú árnyéka sem férhet? 

Szaloy : Már bocsáss meg... 
Tamás : És hogy mersz te ilyet feltételezni 

egy úriasszonyról, aki erre nem adott okot. 
Szalay: Nem adott okot?... Kérlek, ne hara-

gudj, de már itt a szobában azon leptem meg 
őket, hogy... hogy... itt... izé... rumbáztak. 

Tamás : A feleségem nem is tud rumbázni. 
Folytasd. 

Szalay: Mikor kimentem szivart venni... 
Tainús : Most vettél szivart. 
.Szalay : Az előbb vettem egyszer. 
Tamás : Ugy? Szóval, te egyenként veszed a 

szivarokat? 

Szalay : Miért? Ez csak nem bűn? 
Tamás : Folytasd. 
Szalay: Szóval, mikor visszajöttem, nem 

voltak itt. Kimentem, kérdezősködtem utánuk 
cs azt mondták, hogy felmentek az emeletre, 
ahol a szobák vannak. 

Tamás: És te ezt rögtön elhitted? 
Szalay : Nem. Felmentem az emeletre, hogy 

meggyőződjem róla. 
Tamás: És meggyőződtél róla? 
Szalav : Az első két szobának az ajtajánál 

hallgatóztam, de ott nem ők voltak... 
Tamás : Szóval, nem győződtél meg róla. 
Szalay : Erre odamentem a harmadik szoba 

ajtajához. Hallgatóztam. Hallottam a hang-
jukat. Erre lehajoltam a kulcslyukhoz és be-
néztem. 

Tamás: És mit láttál? 
Szalay: Semmit. Mert abban a pillanatban 

eloltották a villanyt. 
•Tamás : Ugy? Szóval, semmit sem láttál? 

És erre a hülyeségre mersz te alapítani egy 
ilyen vádat? 

Szalay: Hát kérlek szépen... kedves öre-
gem... 

Tamás : É? egyáltalában milyen jogon avat-
kozol bele te az én magánügyeimbe? 

Szalay: De kérlek... Te kértél rá. 
Tamás: Én?.. .1 Most már a szemembe is 

hazudsz? 
Szalay : Azt mondtad, ha valaha megtudok 

valamit, ilyen ügyben, nyugodtan szólhatok 
neked. 

Tamás : Elég. Nem tárgyalok tovább. 
Szalay: Látod... Éppen olyan buta vagy, 

mint a többi férj... De hiába dugod a homokba 
a fejedet, mint a strucc, mert én kiásom a homok-
ból a fejedet és a szemedbe ordítom, hogy 
igenis, ez a nő megcsalt... 

Angyal : Hallja... Maga engem sérteget? 
(Felemeli a kávéscsészét és hozzávágja.) 

Szalav: Hah... Megint hozzámvágták a 
csészét." Most már tudom, hogy mi következik. 

Tamás : Ez. (Jobbról-balról arcul üti.) 
Szalay Hah. Hogy én ilyen marha vagyok. 

Szervusz. Kezeit csókolom. (Elmegy ) 
Tamás : Csak barátai ne lennének az em-

bernek. 
Angyal: Most legalább beláthatod, hogy 

milyen alaptalanul gyanúsítottál engem. 
Tamás: Belátom. (Közeledik hozzá.) Tulaj-

donképpen nem bánom, hogy ez történt ma és 
hogy így történt ! 

Angväl : Nem bánod? 
Tamás : Nem. Mert most tudom csak iga-

zán, hogy mennyit jelentesz nekem... És most 
százszor jobban szeretlek. 

Angyal : Jobban szeretsz? 
Tamás : Igen. A mai nap közelebb hozott 

egymáshoz bennünket. Mert az embert nem | 
csak a szeretet köti össze, hanem a fájdalom,! 
a gond, a féltékenység, a szenvedés is. 

Angyal : A rosszaság is? 
Tamás : Lehet. Talán az is. Az emberi! 

gyöngeségek, hibák. Drága kis kutyám. (Csó-
kolgatja.) Bogaram...? Puci-muci... 

Angyal : Puci-muci 
Tamás: Mivel tudlak végleg kiengesztelni? 
Angyal : A puci-muci új bundát akar. 
Tam'ás : Angyalom. Angyal vagy. 
Angval : Ne mondd ezt nekem. 
Tamás: Miért? 
Angyal : Én legelsősorban úriasszony va-

gyok és a te feleséged. 
Tamás : Köszönöm. Látod, most végre mej; 

vagyok elégedve veled. (Kezet csókol.) 
FÜGGÖNY 
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I D Z S 
játó^artá ön? Magy játszották mdáoá? 

A következő kiosztást egy négyasztalos 
párosversenyen játszották. A résztvevő 
játékosok legalább is egyforma ügyesnek 
képzelték magukat, éppen úgy, ahogy én, 
vagy ön is azt hisszük, hogy egyformán 
vagy jobban játszunk, mint barátaink. Ez 
a játszma azonban próbatételnek is tekint-
hető és megmutatja, hogy mennyire helyt-
álló az ön jó véleménye sajá t magáról. 

Engedje meg, hogy Önt is beosszam ebbe 
a versenybe, ön lesz az ötödik asztal és 
majd meglátja, hogy az ön gondolatme-
nete hogy viszonylik a többiekéhez. 

ÁLLJUNK MEG EGY PILLANATRA 
és a bridzsábrán takar juk le két hüvelyk-
uj junkkal a Kelet és Nyugat Lapokat. JSe 
csalja meg saját magát azzal, hogy meg-
nézi őket! 

ön Dél, a felvevőjátékos egy négypikk 
játszmában (minden asztal ezt játszotta), 
az ellenfél nem licitált. Nyugat a kőr bu-
bival indul, Kelet fedi a dámával. A pikk 
ász-királyba Nyugattól a kettes és a dáma 
esik. 

íme! Tanulmányozza a kéz és asztal lap-
jait, jegyezze fel. hogy mennyi időt hasz-
nált fel és játsszék! 

ASZTAL 
* K 5 
<?654 
0 A K 1082 
• K B 5 

* D2 
9 B 1 0 9 8 7 2 
0 54 
4 1094 

É 

N y 
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" • B Í M 3 

0 D 7 6 3 
* D 8 7 

• A 10 87 6 
9 A 3 
O B 9 
* A 632 

ÖN 
Jegyezze fel egy papírra, hogy önnek 

mi a véleménye és hogyan játszanék és 
most lássa, hogy a többiek mit csináltak. 

VÁRAKOZÓ JÁTÉK 
Az első asztalnál Dél helyén A ült, egy 

józan és alapos hölgiyjátékos. Egy percnyi 
gondolkodás után ütött a kqr ásszal, majd 
a pikk ász-király után így spekulált: 

1. Biztos* hogy Keletinél van a pikk 9-e® és 
vaVusœinû'le« a t>ubi is. 

2. Ha Ketetnéd két adu yam, az aduhlvás bét 
adrtrüités elveszítésé-viel Jáima. 

8. A ká ró színre lehet ép it end, ha 3—3 az el-
oszrtás' vagy jó aa im,passz. 

4. A treff sain is im,passât kctaálí. 
ö. Ha KeCietmiek bá.nmely 6izínt ikeM, mte®b<Miit!ain1a. 

ez m Ari® kiimnyiti a helyzetet. 
6. Csaikmem, biztos, hogy Keltetnéd; van a kör-

ikirá'ly ié® talAn ninics is több 'kőirje. Ez a helyzet 
mánts egy ütéisnyea-<és>t. jetenitherfi. 

A negyedik 
Kelet ütött a 
sza, az asztal 
király után a 
val, Dél lopta, 
királlyal az 
treffet dobott 
Grand-Coup-ba 

így tehát A 

ütésben tehát A kőrt hívott, 
királlyal. Treffet hívott visz-

ütött a bubival. Káró ász, 
tizest Kelet fedte a dámá-

Lehívta a treff ászt és a 
asztalra ment. Káróra Dél 

és az ötödik káróra Kelet 
került. 

öt pikket csinált. 

BELEMENŐS JÁTÉK 
A második asztalnál B, egy szerencsés 

»favágó«, kapta a feladatot. 
A kőr indító kijátszást habozás nélkül 

ütötte az ásszal, kétszer aduzott és egy 
percet gondolkodásra szánt: 

1. ELhiiiscsem, hoig-yi az àdu elosztás 4—2. 
2. Ha adut hívnéik, egy kivételével elvennék 

aduimat, majd kör-hívással k iha j tanák utoljáié adu-
mat iisi. m é g mieWtlt wi kárót ifeßszabaditiamAm. 

S. Ha a ká ré t magasítóim 'és Kelet belleflioip. fel-Ul-
lophatom. 

4. Esetlieg impaissaolomi a 3c Ar ót vaigy magasra 
loporm. ez jóinak Ígérkezik. 

5. Vadaihoigy osak kiharcolom a teljesítést. 

A káró bubit hívta csalétek gyanánt B, 
átütötte az ásszal, lehívta a királyt, majd 
a 10-est Kelet fedte. Dél lopta. Treff ki-
rállyal asztalra ment és a káró nyolcasra 
ledobta rossz kőrjét. Az ötödik kárót Ke-
let fedte a 9-essel, Dél a 10-essel. Lehívta 
a treff ászt és a többiről lemondott. Négy 
pikket csinált. 

A »KONZEKVENS« 
A harmadik asztalnál a kőr ász ütés 

után négy perc szünet következett, talán 
nem csupa gondolkodás. Kétszeri aduzás 
után ismét négy perc szünet és C a követ-
kezőket gondolta át : 

1. Remélem, az aduik jót viammak eflasizltíva, de az 
i)si Jehet. (hogy mtLnosienek jófl,. 

2. Fogadniii wuerek. 'hogy |jé a káfróimp,a»sz. 
3. Ellőször a kÁrómai ifoglialkozom, majd aœtàn 

díöntök as aduxól. 
Ezek szerint C azonnal impasszolta a 

kárót. Kelet ütött, lehívta a kőr királyt 
és kárót hívott vissza. Dél boldogan hívo-
giatta végig a kárókat. de a tizenkettedik 
ütésben mégis neki kellett adut hívni, ki-
adta a B—9-est, egyet bukott. 

BALSZERENCSE 
Állandóan panaszkodott a negyedik asz-

talnál ülő hölgy, D a »rossz lapjárásra« és 

Î20 



őzért is pártol t á t a duplikát játékhoz: 
I t t nem számít a jó vagy rossz kártya. A 
helyzet megítélésével egy pil lanat a lat t 
kész volt: 

1. Hm aa aduk jól vanmiak eloisatva, ez egy egy-
szerű já ték . Mily remek impassizlediet&siégek vam-
nak itt! 

2, Minden) nem feiklheltJ rasiszul 1 
Kiengedte a kőr dámát, majd megadta a 

káró impasszt, nem sikerült , kárót hívtak 
vissza, ütött D 9-ese és megadta treff im-
paszt. Ez sem sikerült , t reffet hívtak és 
D most vadul aduzni kezdett, valami »kis 
igazságot« remélve. Kétszer bukott. »Min-
den rosszul feküdt, mit is tehettem volna.« 

Fényűző életmód 
Szundy Kálmán igen-igen elfoglalt em-

ber, de igen-igen szeret bridzsezni. Na-
ponta tizennégy órát dolgozik, de a tizen-
ötödikben leül bridzsezni. I lyenkor persze 
gyakran előfordul, hogy felületesen, puhán 
játszik és az ellenfél akcióival szemben el-
lenállást nem . mutat . 

Most is ez következett be. Erélytelen 
licitje miat t k imaradt a robber, a követ-
kező par t iban pedig az ellenfelek az ő 
»nemtörődöm« ellenjátéka miat t megnyer-
ték a robbert. 

Par tnere őszinte jóindulattal kommen-
tálta a helyzetet: 

— Tudja uram. hogy mennyivel olcsób-
ban alhat a Ritzben?! 

BRIDZS CSIKÁGÓBAN 

BRIDZSFELADVÁNY 
• 8 7 6 3 
<? A BIO 4 
0 A D 1 0 
4» A 3 

• 9 5 4 
Ç? 9 8 7 2 
0 K B 9 7 
• K5 

• DB 10 
< ? K D 6 5 
0 8 6 5 
• B 8 2 

— Nem zavarja magukat, h.a kibi-
celek?! 

(Bridge World) 

Treff az adu. Nyugat a pikk kilencessel 
indít. Észak-Dél kis szlemmet csinál (12 
ütés). 

Megfejtési határidő 10 nap. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1938. 40-es számból: 

Bridzsfeladvány: 1. Káró ász. 2. Káró dáma. Ke-
let most háromféleképpen vis^lkedheti/k. 1. Fedi 
a ká ró t aduval. Dél felülüti. 3. P ikk ász. 4. Piikk 
király. 5. P i k k lopás. 6. Káró bubi. H a Kelet ezt 
is fedi, 7. pikklopás. 8. Kárólopás. 9. Adu. 10. Adu 
és Dél p ikk je i magasak . Ha a 6. ütésben Kelet 
pikket dob, a p ikkek már rriiaxiaistfuk, a du impas-szal 
kézbe menni . Ha Kelet t r e f fe t dob. Dél pIliket. 
7. Treff á®z. 8. Treff király. 9. Treff lopás. 10 
Pikklopás és Kelet Grand-Coup-ban van. II, Kelt i 
pikket dob, Dél tó. 3 káró bubi. Kelet pikkeit mái 
nem dobhat, ímert jóvátenné Dél pikk.ieit. Treffet 
dob. 4- Adu imp assz. 5. Treff áse. 6. Treff Ikdrály. 
7. Tretfflopás. 8. P ikk ász. 9. P i k k kirá ly . 10. Pikk-
lopás és Kelet Grand-Coup-ban van. A többi vál-
tozat hiais'onl'ó. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1938. 43-as számból. 

Bridzsfeladvány: Ha t iiltéist tehet asimiâtadj és 
pedig a k.öv<etfce®ő .módom.: 1. Dél a pikik 8-asit 
Ihivj'a és Északról a kör ászt dobjai el. Kellet üt 
a kiitemeesael >és a kör buibiit h iv ja . Déd1 (kiengedi. 
Most a k á r kör, a k á r p ikk foövetkezik, Dél e sziin-
beni ké t Ultlést csinálit, lehív jia\ a m/ásik merne g isa ín-
ben a magasi topot. Edd ig öit üté® zajl'O'tt te és 
Nyiuigat most kénysz.ecrdoibás'ban van. 

Ha a piikk 9-ea ütés után Kelem pikke t Ja Ív 
viss®a., Déli üt és kis kör t hiv a kényszardoibási 
tempó jnegnyenéséinek érdekében. Iigy ailafkul kd 
uigyiainiaiz a végál lás imimit az első változatban. 

Bridzsjutalmak az állandó heti jutalmak közt. 

NE TESSÉK MOSOLYOGNI: VAN MAR 
BRIDGE-SZEMÜVEG IS. Mert tévedés azt 
hinni, hogy az olvasáshoz használt szemüveg 
kártyázáshoz is alkalmas. Az Ilyen szemüveg, 
amely bizonyos távolságra vad beállí va, a 
kártyázáshoz alkalmatlan, mert a játékos nem 
tudja vele áttekinteni az egész aszlalt. Ezen a 
hibán segít a speciális optikai szempon ok 
szerint készült bridge-szemüveg, mely lehe-
tővé teszi az egész asztal nyugodt áttekinté-
sét. VERES Vörösmarty léri üzlete hozza for-
galomba ezeket a speciális bridge-szemüve-
geket. 
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JTORNA Szerkeszti: Grätzer József mérnök 

KÉZIRAT MA OKVETLEN KELL 
Ezt a négy szót láttam egy névje-

gyen. A négy sarok mindegyikében 
egy-egy szó volt. Ahogy nézegettem, 
rájöttem, hogy a szavakat más sor-
rendben olvasva is értelmes monda-
tot kapok. 

Pl.: Kézirat okvetlen kell ma. 
Ma kell kézirat okvetlen. 
Okvetlen kézirat kell ma. 

Ezekután az a kérdésünk, hogy hány 
különféle sorrendben kaphatunk elfo-
gadható mondatokat? 

LABIRINTUS 

Menjen gyorsan A-ból B-be! 
KERESD A NOT 

Ki volt? 
1. A francia, királynő, aki az éhező 

népnek azt ajánlotta, hogy ha nincs 
kenyere, egyék kalácsot. 

2. A ferrarai hercegnő, híres méreg-
keverő, egy bíboros nővére. 

3. Híres abierikai könyv: Tamás 
Bátya Kunyhója szerzője. 

4. Francia színésznő, az »Isteni Sa-
rah«. 

5. Marat francia forradalmár gyil-
kosa. 

ti. Énekesnő, akit Amerikában a 
Svéd csalogánynak hívtak. 

7. Költő és írónő, aki a Wimpole 
SU reet- en, Londonban lakott? 

8. II. Henrik francia király hitvese, 
előkelő firenzei család sarja. 

9. Francia politikus felesége, aki a 
guillotine-on azt mondta: Ó szabadság, 
micsoda bűnöket követnek el a neved-
ben! 

10. A rádium és polonium egyik fel-
fedezője. 

11. Az emberiség ősanyja. 
12. Tenniszbajnöknő, akit nyugalma 

miatt »Poker Face« Fa pofának ne-
veztek. 

13. Kínai politikus felesége, maga is 
politizál. 

14. Első nő, aki átúszta a La Manche 
csatornát. 

15. Angol ápolónő, akit állítólagos 
kémkedés miatt Belgiumban kivégez-
tek. 

16. VIII. Henrik és Boleyn Anna 
lánya. 

17. Híres olasz orvosnő, akinek 
háromtól hatéves gyerekek nevelésére 
szolgáló módszere világhírű. 

18. Híres amerikai süket és vak 
írónő. 

19. Francia hadvezérnő, akit az el-
lenség máglyán égetett el. 

20. Sokrates felesége. 
21. Madame Dudevant, írónő, aki 

férfi-álnéven ismertebb. 
22. XV. Lajos kedvese. 
23. A Ptolemciusok családjának leg 

híresebb nőtagja. 
24. Popper báróné, híres szoprán. 
25. Első Napoleon második felesége. 
26. Híres londoni viaszbábu-kiállítás 

tulajdonosa. 
27. Svéd Nobel-díjas írónő. 

EGÉSZÍTSE KI 
IRODALMI TUDÁSÁT 

Alább közismert irodalmi művek töre-
dékcímei olvashatók. Egészítsük ki a címe-
ket' s í r juk melléjük a szerzők neveit. He-
lyes fejtés esetén a kezdőbetűkből egy ne-
ves amerikai humorista álnevét kapjuk. 

. . . Velencében 

. . . estéje 
A bécsi . . . 
. . . írtok . . . 
. . . és fiúk 
.<. lesz . . . 
. . . is tilos 
Peer . . . 
. . . ország 

SZÜLETETT. . . 
Hat író iés költő nevét vágtuk szóta-

gokra. Állítsuk össze a neveket s áJlapítsuk 
meg, melyik az a betű, amely mindegyik-
ben előfordul. Ezután számoljuk meg, há-
nyadik az a betű az «gyes nevekben. í r juk 
le ezeket a sorszámokat a meghatározások 
által adott sorrendben: egy világhírű köHtő 
születésének pontos dátumát kapjuk (hó-
nappal és nappal). (Például: A keresett 
betű R. Az írók nevei: Rolland, Turge-
nyev stb. Hollandban az 1., Turgenyevben 
a 3. helyen van »r«. Satöbbi. A hónapot 
sorszám helyettesíti (1—12.), a nrpot az 
utolsó egy vagy két szám jelzi. Pl. 1914. 
3. 25.) 

CLE, GYU, HA, HAM, HÁSZ. HEI. JU, 
LA, LAND. LEY. LUD, NE, SEN, SHEL, 
SUN, UH, VER, WIG. 

a) Norvég Nobel-díjas író. 
b) Német költő és drámaíró, 

Nagy angol költő, 
d) Nemrég elhunyt magyar költő, 
e) Párizsban élt német költő, 
f) Német vígjáfcékíró. 
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VÍZSZINTES: 
1. A VERS ELSÖ SORA 

12. Király — olaszul 
13. A VERS MÁSODIK SORA 
14. Főzelék 
15. Távirati pont 
16. Vissza; kirág 
17. Töpörlyü része 
18. Felkeres 
19. Z. E. A. 
20. Szörny 
21. Ritka férfinév 
22. T. S. D. 
23. Vissza; centrum 
24. Régi súly 
25. Kústóról jut eszünkbe 
26. Vissza: almafajta 
28. Görög betfi 
29. Regény része 
31. Soanyol tartomány 
32. Férfinév 
33. Kicsinyit 

34.. Zománc 
35. Nagyon szeret 
36. M. A. B. 
38. Ázsiai állat 
39. Aluminium része 
40. Nöi név 
42. Virsli 
43. Durva 
44. Görög filozófus 

FÜGGŐLEGES: 
1. Fodrászeszköz 
2. Világtáj — németül 
3. Tudomány 
4. A Pogányok böse 
5. Néma — mássalhangzói 
6. Tejtermék 
7. Állítólag azért építették, hogy 

ha esik az eső, alája tólják a 
Lánchidat (?) 

8. Rohamoz 
9. Túrja a földet 

10. Tüzérségi lövedék 
H Szavaló 
12*. A VERS HARMADIK SORA 
16. Tüzelő — mássalhangzói 
17. Ovidius száműzetést helye 
18. A bikaviadal hőse 
20, A VERS UTOLSÓ SORA 
21. Női név 
24. B. G. E. 
25. Egy harapás 
27. Gyümölcs — névelővel 
28. I. I. T. 
29. 2 — római számmal 
30. Feltaláló 
34. ítél 
35. Afrikai keresztény szekta 
37. Vissza: pálca 
38. Az Operaház építésze 
3S. Vásárlás része 
41. Vissza: kötőszó 
42. Nem egészen hat 
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OSSZA KI A SZEREPEKET î 
Ebben a rejtvényben öt nagysikerű fi lm címe, valamint a filmek két-két fősze-

replője található. Az öt film s a szereplőik küldendők be. 

VÍZSZINTES: 
1. FILMSZÍNÉSZNŐ 

16. Vigyen esőkabátot vagy er-
nyőt! 

17. Körül — németül 
19. Alapvető fontosságú az irodal-

mi műnél, hogy ez érdekes 
legyen benne 

20. Kicsinyitőképző 
21. Hegyorom 
22. Udvarias megszólítás 
23. Egyformák 
24. . . . May, letűnt filmszínésznő 

(A hindu síremlék) 
25. Török férfinév 
30 Történelmi nevezetességű szi-

get a Földközi-tengerben; köz-
pontja; ' Funcbal 

31. Pillangósvirágú növény; hü-
velyes 

32. Kínai pénz 
33. Tiltó szó 
35. Rékai Nándor 
36. Vissza — latin összetételek-

ben (innen: retour) 
37. FILM CÍME 
38. Rendszerint enyhe lefolyású 

betegség 
39. Edömér társa 
40. Német fiú 
43. T. N. 
45. Viszi az irháját 
46. Európai főváros, idegen írás-

módon 
47. Nem tud továbbmenni 
49. Az okosnál i s okosabb 
50. FILMSZÍNÉSZ 
51. Állati lakhely 
52. Akrobat . . ! 
54. Fordított betű 
56. Kétezer 
57. Reformátor 
58. Rangkisebbítő szócska 
59. Régi súlymérték 
60. Óceán kétötöde 
61. Csonthéjas gyümölcs 
62. Zöldszinü belsöszerv 
63. J. M. O. 
64. Dunaparti szálloda 
65. Ország 
66. Lélek — angolul 
67. Torbágy melletti község 
68. Limited — röv. 
69. A viszály istenasszonya 
70. Becézett férfinév 
73. Ferdén jár, a hátulsó kereke 

mást akar, mint az elülső 
74. A főnévi igenév végződése 
75. A. T. S. 
76. Város 
77. Hónap rövidítése 
79. FILMSZÍNÉSZ (letűnt már) 
82. Juhlakás 
84. Az átvonuló csorda nem tesz 

benne kárt 
85. Gombaszögi keresztneve (ék. 

felesi.) 
87. Több a megvetésnél 
88. Strasse — röv. 

89. ősszel »teszi« a falevél 
90. Hízókúrára kellene fogni 
91. Napszak 
92. Végrendeletekben előforduló 

szó (»kívánságom«) 
93. A plakát szerint: élet, erő, 

egészség! 
94. Ifjabb fitestvére 
95. Német ifjúsági regényíró 
S6. Lombardia »tengelye« 
98. Felelős kiadó röv. 

100. Bridzs műszó 
102. Kicsinyitőképző 
103. Nem éppen udvarias megszó-

lítás vagy hívás 
104. Atlan falka 
105. Mérleg, fatelepeken 
106. FILMSZÍNÉSZ 
107. Indulatszócska 
108. Kereszttel emelt zenei hang 
109. Csecsemőtáplálék (névelővel) 
112. Groteszk (ilyen kép pl. a ka-

rikatúra) 
113. Olaszország legnagyobb fo-

lyója 
114. FILM CÍME 
116. Keresztül 
117. Nívó — magyarul — Vagy. 

vall: végre megmond:a 
az igazat 

118. Gépírókisasszony teszi, ha 
nem azt a betűt ütötte le, 
amelyet akart 

119. Ezt kérem tőled elsősorban, 
ha hosszabb időre elutazol 

120. Egyformák 
121. Cigaretta 

FÜGGŐLEGES: 
1. FILM CÍME 
2. Kúszónövény 
3. Livré közepe 
4. The Forsyte . . . . (Galsworthy 

regényciklus) 
5. Intelem vagy jótanács — 

esetleg pofon — jelzője 
6. Közlegény 
7. Az izmokban rejlik 
8. Virslihez melegen ajánljuk 

(illetve meleg virslihez ajánl-
juk) 

9. Hunyady Sándor 
10. Dijbirkozóra illő jelző 
11. Férfinév 
12. Vissza: vigyázás a feladata 
13. Anna egyik becézése 
14. Egzotikus állat 
15. Előd 
17. FILMSZÍNÉSZ 
18. FILMSZÍNÉSZ 
20. Korjelző rövidítés 
21. Idegen területmérték 
23. Titkos helyre dug 
24. »Gondolj a halálra!« (Egy 

szerzetesrend közismert latin 
jelmondata) 

25. Zenemű 
26. Budapesti Torna Egylet 

27. Angol fiú 
28. Kérdés, elfogadható-e? 
29. . . . ár Ferenc 
30. Télisport 
31. Embernek való élei 
33. Kari, filmrendező 
34. Szigligeti keresztneve 
36. Az egoista bálványa 
39. A vöröshajúak — Ézsau utó-

dai — országa a Bibliában 
40. Német hadikikötő 
41. H. L O. 
42. Nagy Sándor 
44. Idegen területmérték 
45. Az egyik Nizginszkij-sarj ke-

resztneve 
48. FILMSZÍNÉSZ 
49. »Nem oda, Buda!« 
51. Ezen már csak jó erős radír 

segít — úgyahogy 
53. A földre pottyan 
55. FILMSZÍNÉSZ 
56. Címzésrövidítés 
57. FILMSZÍNÉSZNŐ 
58. Leírás része 
59 vagy soha! 
60. Kereskedelmi kifejezés (a 

szállítás helyére vonatkozik) 
62. FILMSZÍNÉSZNŐ 
.64. Lauka Gusztáv 
65. Diplomát jelző rövidítés 
67. Taccs közepe 
69. Helyhatározó a hova kérdésre 
71. FILM CÍME 
72. Hullik a könnye 
71. Női becenév 
76. Ázsiai hegység (Ural ) 
77. Durván, neveletlenül 
78. Jogtalanul c.'uiajdonít 
80. Vissza; nyári hónap röv. 
81. FILM CÍME 
83. Dátumrag 
86. Intelligens játék 
87. Országo8 Tudósító 
88. Egyformák 
89. A veszett kutya szája 
94. Költekező életmód az Ilyen 
95. Autómárka 
96. Emészti magát 
07. Ij jelzője, a nyil kilövésének 

pillanatában 
98. Szabálytalanság a futballban 

— a játékos kézzel érintette a 
labdát (angol szó) 

93. Magát a fát kivágták, ez 
maradt 

109. Kijön — kissé rövidebben 
101. Szekszpir-király 
1C3. ö — latin nőnemben 
104. Becézett Gábor vagy Gab-

riella 
106. Tisztelendő 
107. Gaál Franci filmje volt 
108. T. L. 
110. A jövő harcieszköze 
111. Füvesítés kezdete 
112. Egy kis betürejtvény: AAAAA 

(tessék megszámolni!) 
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K I S K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Beküldendő: vízszintes 1, 58 és függőleges 1, 15. 

13 m is~ 

VÍZSZINTES: 
1. Megmásíthatatlan 

16. Altató 
17. összedől 
18. Hárem része 
19. »Ige« — keverve 
20. Igen rövid idő 
21. Vissza: hónapja 
22° Angol hosszmérték 
23. Amerikai írónő 
24. Ringatás kezdete 
25. Bababél része 
26. Fém 
27. Árusit 
28. Kopasz 
29. A »miért« 
30. Angol súlymérték jele 
31. Német névelő 
33. Olasz pénz 
34. . . . . . . búzakalász 
35. A közmunkatanács elnökének 

keresztneve 
38. Vissza ijesztője 
39. Beszédem részétől 
40. Itten beleié 
41. Boraa — ikerszava 
44. Igekötő 
46. Rangjelző 
48. Sivatagban van 

49. Kis Ferenc 13. 
50. Arpádházi király előneve 14. 
51. Zenei szakkifejezés 
52. Gyors — közimert idegen 15. 

kifejezése 17. 
53. Áru ellenértéke 
54. Igekötö 20. 
55. A bét vezér effyike 21, 
56. Közvetít 25. 
57. Kicsinyítő 27. 
58. Nagy változást okoz 28. 

30. 
FÜGGŐLEGES: 32-

33. 
1. Sok emberen, ha valakit vagy 34. 

valamit elvesztettek, ez a két 35. 
dolog vesz eröt 

2. Idegen női név 38. 
3. Est — franciául 
4. S. M. 37. 
5. Kapcsokat vagy gombolást 42. 

helyettesít 
6. Megakadályozó rendelkezés 43. 

névelővel 44. 
7. Igazi 45. 
8. Szerszám 4G. 
9. Haza 47. 

10. Nem erre, hanem . . . . 49. 
U. . . . . Dal Monte 50. 
12. Faló-ban van 52. 

Tűzhányó ontja 
Főleg Arábiában és Afrika 
északkeleti részén élnek 
Nem könnyű megcsinálni 
. . . . Nielsen (Ki emlékszik 
még rá?) 
Ellentétes kötőszó 
Ritka női név (Aranyember) 
Táblára irnak vele 
Verset mond 
Folyó — spanyolul 
írt lap 
Kedves keresztnóv 
Indulatszó 
Mutatószó 
Ez kizökkent a rendes kerék-
vágásból 
A szerkezet súlya a 
fekszik 
Ami lesz 
A ligeti Bzínház hajdani 
igazgatója 
Rag 
Német filozófus 
Játék 
Város a Maros mentén 
Állat 
Titkon figyel 
Minden mást üt 
Idegen névmás 

* 
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S A K K 

"i Fehér vagy fekete ad mattot 

»FESTŐI K É P T A R U L E L É B E . . . « 
Az alábbi szavakban úgy változtassunk 

meg egy-egy betűt, liogy ismét értelmes 
szavakat kapjunk. Helyes fejtés esetén az 
ú j betűk siorrendben összeolvasva, Szinyei-
Merse Pál egyik világhírű festményének 
címét adják. 

ÁLOM 
LAKOS 
BAKÓ 
KILENG 
IiÁBA 
SZENES' 
MÁLTA 
HARMAD 
KUPA 

rcEörEJTÉSEK 
az 1938. 46. számból: 

Nietzsche (122—123): 
MYAKRANMEGGYŰLÖLJ 
Y ZO IA UTE Üt) 
IGAZSÁGOSSÁG SOKK 
LEJÁRTVÁLTÓ TÍMEA 
KRÁK H ZE KÉR I Z 
0 NOHA IB IKE TNUA 

IA SADKO ÖSE AR AO J 
SZÉKHÁZ NANEM ZFÁ 
A KA IR RESO U IN 
GYOPÁR AAR K TSAD 
(NT IMP I STA EHE TÉ 

HI KRATER T IDA IAK 
l LÀ LE IR ELÁLLÓ 
3 OK NÉP LL ELFELEZ 
É AY ELKAPOM NEMO 
tO LAND Ü R I I TBT 

L M Y ELMEBAJ VEH 
LADOSODÁS K VERA 

TETTLEGES LA F 
ALICE NOMÁDÉLETÖ 

FN A AFRIKA ÉLÜ 0 
OD N SAY N AMERIKA 
«*EM HARANG I K A 
TRÓGER AKARATOS M 
U DELTÁK P ADO 
NEO L HALOTTIÉNEK 
A NNYUJTOTTÁKÁT A 

ÖSzi köszöntő (128) : 
SP ICCÉS KADAVER 
P SZALON Z S IMA 
EL ARN IKA OML IK 
NAP MÉRA APOLLO 
CSELEZ JAGODA N 
ESSEN KŐVÁR I TC 
RÜTH I E ILT ö A 

AHAJNALGYORSA 
M Y ATEM A ASZÓ 
ÜL JUAREZ B IZET 
N HORKAN DALEST 
STILÉT TEER STO 
TAR IS KAPROS EK 
ER IK T FEC SKE Á 
RAGADÓ S DE S IDER 

Nagykieresztrejtvény 
(124—125): 

AFOGOLYANDROMA CHÉ 
DOROK EUBOA ELÖ IR 

RIA ORGANUM T LR 
PRO AN U A ON ÖTÜ 
PANAMA CSATORNA PER 

S L LAT INA S L 
SZ IVÉLYE SÜDVÖZLET 
ZT A L I R I S A TU N I 
I J BERTA 0 S 

MA HERON ö TÓRA EZ 
FERENC JÓ SKABAKÁ JA 
0 URAL I Ö F IAT P 
NEMEZ OROSZ TR IGA 
1 B IE L L E EAR R 

K ANGEL ICOBEATO T 
UL YN I S UN S F I 
SERBET BÓK A TOKA J 
PA N E I ÉG 0 TE 
ERRÖLA SZÉPHELYRŐL 
R ERŐ S T IZ AZ LE E 
CALES TAKE L N INON 
EM I ÉSZT LEBÁ ANE 
K IFOGÁSOLTJELENET 

K T AK IU T V I 
GÓTHNÉKERTÉ SZELLA 
TR 10 LAZ A SÓ TALP 
R B ÉJ DÉZ SÓ Z A 

LEU EDE ÁRA NAP 
RETTENETES IVÁN CÁR 

50 pengő egy kép-
aláírásért 

c ímű pályázatunk 
eredménykihir ete-

tése a következő 
héten! 

Állandó heti jutmnak 

R E J T V É N Y Ü Z E N E T E K 
Az Állandó heti jutalmakra pályázók beküldési 

batárideje a Színházi Életnek az illető helyre 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 
rálrandd; »FEJTORNA.«. —Megfejtések a Színházi 
Blet Bolt (Erzsébet-körut 7.) levélszekrényébe is 
bedobhatók. Már egy helyes megfejtéssel is lehet 
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb az esély. 

(Postán küldjük el.) 

F U T U R I T tálca: 
T. SCHREIBER MARGIT, Bp., Benczur-u. 3. I. 10. 
H E L L E R sajt, juhtúró, vaj csomag: 
ZOLTÁN ANDOR, Bp., Szemt LászM-út 47. 
G A L A M B O S (Ferenciek-tere 4.) georgette 

divatzsebkendő: 
SESSLER DÓRA, Ipolyiság. 
K A L I M E N T gyógycukorka (családi doboz) : 
KOL088Y IMRE, Kassa. 
1 doboz S Z E R E N C S I M A C S K A N Y E L V ; 

KELLNER GYÖRGY, Rianóez. 
3 csomag Glasmer: P R I N C O F W A L E S két-

szersült: 
&ZÖKE PÁLNÉ, Bp., Tátra-u. 12/b. 
T U R N L I G H T P A L A B A komplett Zseb-

lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66.): 
ERDŐHEGYI LÁSZLÓ, Bp., Záaxia-u. irj. 
C A P I T O L moziba 2—2 jegy: 
FELDMANN ERNŐNÉ, Bp., Róasa-u. 29. I I I . 4. 
BÖHM MÁRTA, Bp., Gyöngyház-u. 2. I. 1. 
1 pár G F B aranyvirág harisnya: 
LOVAS JÓZSEFNÉ, Bp., Lengyel-u. 41. 
Egy doboz világhírű N I V E A crème: 
DUBÁNYI KLÁRA, Gyula, Ecsedi-u. 25. 

Egy nagy doboz V A L E R Y púder: 
MÁGNER DUCI, Debrecen, Ratoüv&zky-u. 40. 
dr. Noseda O S M 0 púder: 
KATZ JENÖNÉ, Bp., Lujza-u. 13. f. 5. 
G E - V I la selyemharisnya: 
TÄGLICH ELZA. Bp., Doliány-u. 78. III . 2. 
B O O N ' s kakaókülönlegesség, M kg.: 
NAGYPÁL BÉLA, Bp., Naphegy-u. 9. 

2 nagy doboz S U L F A M Y L kénpúder: 
gróf MAILÁTH JÓSKA, Bakóea. 
L'O A S I S szájvíz: 
KENESSEY IMRÉNÉ, Ungvár. 

P I A T N I K : M A T Y Ó B R I D Z S K Á R T Y A : 
MARKHOFFER IGNÁCNÉ, Bp. Erasébet-köirút 

36. IV. 

K Ö N Y V E K E T N Y E R T E K : 
KELEMEN ILONA. Románia. 
TÁBORI PÉTER, Jugoszlávia. 
DESSEY IVÁN, Csehszlovákia. 
KEMENES IMRÉNÉ, Románia. 
DUKZKA IZIDOR, Románia. 
THÉSZ ELEK, Jugoszlávia. 



S Z A R N Y A K O N . . . 
(Bokor Lajos rejtvénye) Beküldendő a mondás. 

TÍZSZINTES: 
2. BALZAC egy szép gondolata 

(folytatása az l . függőleges-
ben) 

7. A retek is lehet ilyen idővel 
13. Magyar rajzolómüvósz 
14. Tagadó, nemleges 
16. így érez és mond, aki — 

nagyon szerelmes 
17. Nyomoz 
18. P. A. 
19. Görög mondai szörnyeteg 
20. Hires sebésztanár 
21. Szólít 
22. Északfranciaországi folyó 
23. Magyar regényíró 
24. Egy epizódalak »A hét sváb«-

ban 
26. Orosz pálinka 
27. Ezen a hangot is el lehet 

raktározni 
28. Indulatszó 
29. Főúri család 
30. Jeles futballista (half játékos) 
31. Számol 
32. A vakondok francia neve és 

egyben a reáemlékeztető szin 
neve is 

33. Kötőszó 
34. Híres svéd felfedező 
35. Hal 
30. Ónnal dolgozik 
39- Főzőedény (ék. hiba) 
40. A családfának ága lehet 
41. Kettő 
42. Szép termet 
43. Ilyen a bőr. amikor — kopik 
44. Mássalhangzó 
45. Ázsiai fennsik. amelynek fel-

kutatója is szerepel e rejt-
vényben 

46 Bizonvos é'elek megjelölése — 
az elkészítés módja alanján 

47. Olvan bőrök neve, amelyekből 
szőrmeáru készfii 

48. Becézett férfinév 
49. Rendfőnök 

FÜGOőLECFIS:* 
1. A 2. vízszintes folytatása 
2. Az egyiptomi vallás szent 

bikája 
3. Nem idevalósi 
4. Húscsemege 
5. Három — latinul 
6. Két szono* máisal^anofó 
7. Jó pár ökör ogv rakison 

8. 

9. 
10. 
U. 

12. 
15. 

17. 
18. 
20. 
21. 

23. 
24. 

Minden idők egyik legszebb-
hangú énekesnője volt 
Hivatkozik valamire 
Mond — idegen nyelven 
A közéleti ós más előkelősé-
gek kocsijainak rendszámában 
ez a két betű szerepel 
Voksol 
Román város, Bukaresttől 
északnyugatra 
Győzedelmeskedik 
Kézimunkázik 
Európai nagy tó neve 
Egy elhúnyt nagynevű festő-
művészünk kettős nevének 
egyike 
Vasúti kocsi 
Városka a Szud0i*kbsn 
Ószövetségi nép neve, ma pe-

dig a bizonyos rítust kflvetö 
zsidókat nevezik így 

26. Gyógyfürdő 
27. Labdajáték (kemény bőrlabdá-

val) 
29. Sidor 
30. Hirneves zongoraművész 
31. Vigaszul mondatik, holmi kis 

botlásnál 
32. Spanyol kikötőváros 
33. Házi öltöny 
35. Dohányozni — franciául 
36. Nagyon sokat tesz> dolgozik 
37. Mond valamit 
39. Lábbeli 
40. Magyar futballkapus 
42. öt — szlovákul 
45. Liba gágogja 
4G. Azonos magánhangzók 

SZÍNHÁZI ÉLET színházi, film, irodalmi és művészeti! szaklap, megjelenik mindem héten. Kiadótulajdo-
nos: Színházi Élet r . t. Szeifeesatöség és kiadóhivatal: Budiapftsit. Erzsébet-kőrút 7. Tel.: *1—il9—50. Szín-

házi Élet Bolt, Erzséb&t-körút 7. T.: *1—119—50. Postatabairékpéroztári csekkszámla: 41.856 
Felelős szerkesztő és kiadó: I N C Z E S Á N D O R Szerkesztő; L U K Á C S G Y U L A 
Kéziratokat, képeket, stb. nem örzürik meg s nem adunk ^»saa még aJtíkor se/m. ha arra bennünket 

külön felkérnek vagy vi.cszportót küldeneík. Nem vAUafliunk értük semmiféle felelősséget. 
HIRDETÉSEK millimétersora a színdarabban 80 f, más elhelyezésben 1 P. náratlnn oldalon 1-20 P (Auslands-

tarif P 1.20 pro mm-Zeile). Hasábmagasság 200 mm 
FÖBIZOMÄNYOSOK: Administration und Redak'ion für Deutschland: Géza Faragó. Baden bei Wien, 
Wiener Str. 20. — Románia: »Frontiéra« A. Barna. Nagyvárad-Oraden, Str. Delavranca 22. — Cseh-
szlovákia: Novitas. Pozsony-Bratislava. — Jugoszlávia: Avala. Beográd. — Milano: Ital propaganda. — New-
york: Mr. Ernest F<Vtliy Fischer 1. Weist 47tli Stree' (Rooim HOll. Newyork-City. — London: Mrs. Marika N. 
Cleugh, 24. Not'ing Hill Gaie, London, W. 2. — Mexico: Mr. Andre Span, Calrada Prednd No. 08. Mexico D. F. 

(MINDEN KIFIZETÉS É 8 ELÖFÍZETR8 BIZOMANY08ATNTCH0Z KÜLDENDŐI) 
EGYES SZAM ARA: Magyarország: 60 fillér. — Jugoszlávia: lo dimár. — Csehszlovákia: 5 8K. — 
Románia: 20 teu. — Olaszország: 4 líra. — Anglia: l shilling. — Németország: 70 pfennig. — 

Amerika: 25 cernt. 
V* ÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.fto pengfi. (félév: 12.50 peng«). — Jui^osz'ávla: 120 dináT. — 
Csehszlovákia: 60 íK. — Románia: 250 Teu. — Olaszország: 45 lira. — Anglia: 10 shilling. — Német-

ország: 8— aranijimárűta. — Amerika: 2.50 dollár. 

ATHENAEUM NYOMDA RT.. BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 



Anyukám, — Ilona néninek 
oly furcsa érdes a keze ! 

Egészen más 
mint a tied -

Miért nem használsz Kalo-
> derma geléet ? Ettöi 

sima és puha az én ke-
zem is, — dacára a 

• •• y '^y házimim-
L ( ' d fkának ! 

Csodálatos, milyen finomak 
és ápoltak a kezei. Aki nem 
ismeri, azt hihetné, hogy 
még az ujját sem moz-

dítja soha. if \ 

Lefekvés előtt megmossuk a 
kezeket, megszárítjuk, beken-
jük őket Kaloderma geléevel,, 
egy fél percig jól bedör-
zsöljük és masszírozzuk. 

A i/öcas cs 

fade* U&zeket 

siutává is 

(iuiHtoUUÍ 

vûMtzsolia: 

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

• W O L F F & S O H N - K A R L S R U H E ! 

Szégyeld ma-
gad 

(Manci ! 

Hagyd csak ! 
Igaza van — 

de mit 
tegyek — 



tökéletesen ta/iad, 
a bchtt 

(mAJSorvysimává 
iMhxxxsolia 




