
"Odol M ű v e k 
felhívása a művészekhez és a közönséghez! 

. A Magyarországi Odol Művek 
K. T. — mint már megírtuk — 
nagyszabású kettős pályázatot 
írt ki. Az egyiket az iparművé-
szek, a másikat a közönség részére, 
mindkét pályázatot egyenlően bő-
kezű díjazással. 

A művészek részére kiírt pályá-
zat az érdeklődésnek olyan mérvét 
keltette fel, hogy az Odol Művek 
igazgatósága az eredetileg március 
31-re kiírt pályázati határidőt a 
még folyton befutó pályaművek 
nagy száma miatt április 7-rc. 
tolta ki. így az igazgatóság mó 
dot nyúj tot t minden magyar pla-
káttervező iparművésznek, hogy 
'a magas díjazású versenyen részt-
vehessen. 

A pályázatra, mint tudjuk, az 
Odol Művek R. T. igazgatósága öt 
dí ja t és egy sereg vigaszdíjat tű-
zött ki. 

I. díj: 500 pengő. 
II. díj: 300 |>engő. 

III. díj: 200 pengő. 
IV. díj: 100 pengő. 
V. díj: 100 pengő. 

Ezenkívül az Odol Müvek igaz-
gatóságának jogában áll a dí jat 
nem nyert, de neki tetsző pálya-
műveket esetenként 100 pengőért 
megvásárolni. 

A művészpályázat feltételei köz-
ismertek. A pályamű — amennyi-
ben nem fotomontázs, — egy ív-
nagyságú (63X95 cm.) legyen, a té-
mát a művész szabadon választ-
hatja, vagy a következő verset il-
lusztrálhatja meg: 

Okos anya gyermekének 
Odolt tölt a szájvizébe; 
Ugyanakkor gondos kézzel, 
Odolt tesz a fogkefére. 

A vers azonban csak témát ad a 
plakátnak, magát a szöveget nem 
kell ráírni a képre. 

Színes plakáttervnél ügyelni kell 
az Odol jellegzetes kék színére és 
arra , hogy az Odol szájvízüveg, 
az Odol fogpéptubus, az Odol-fog-
kefe és Odol-pohár híven legyenek 
ábrázolva. Az Odol-üvegen csak az 
Odol szó kell, a többi szöveg el-
hagyandó. Mindezeket a, kelléke-
ket a pályázók megszerezhetik a 

Színházi Élet Hirdetési Osztálya 
tói is. 

A bírálóbizottság: tehát az ápri 
lis 7-ig befutó pályaműveket ve»zi 
figyelembe, amelyek kizárólag jeli-
gével küldendők akár a Színházi 
Élet Hirdetési Osztályához, akár 
az Odol Művek' R. T., Budapest, 
X., Hölgy-u. 14. számú telepe alá. 
Ezután a zsűri megállapítja az 
első öt pályadíjnyertes plakát sor-
rendjét és ezt 

a sorrendet lezárt borítékban 
elhelyezi egy budapesti köz-

jegyzőnél. 
It t kapcsolódik a közönség pá-

lyázata a rnűvészpályáztitba. Az 
Odol az összes megbírálás alá eső 
plakátokat sorszámmal és jeligé-
vel ellátva leközli a Színházi Élet-
ben, majd az egész plakátanyagból 
díj talan és a közönség által köny-
nyen hozzáférhető helyen, való-
színűleg egy isi]iert kiállítási he-
lyiségben kiállítást rendez. 

A közönség feladata az. hogy el-
találja a helyezéseket a díjazás sor-
rendjében. A pályadí j ugyanaz, 
mint a művészeké, vagyis 

I. díj: 500 pengő. 
II. díj: 300 pengő. 

III. díj: 200 pengő. 
IV. díj: 100 pengő. 

V. díj: 100 pengő. 
Ezenkívül az Odol Művek R. T. 

igazgatósága 1000 pengő értékű 
vigaszdíjat oszt szét az Odol-ké-
szítményekből a pályázók között. 

Az Odol a megállapított öt dí jat 
és a vigaszdíjakat minden körül-
mények között kiadja, tehát akkor 
is, ha a pályázók között egy sem 
lesz, aki a helyezettek sorrendjét 
tökéletesen eltalálta volna. Ebben 
az esetben a díjat azok kapják, akik 
a nyertesek sorrendjét legjobban 
megközelítik. 

A Színházi Elet húsvéti számá-
ban már megkezdjük a Leküldött 
pályamunkák közlését. Kérjül; tehát 
olvasóinkat, hogy kísérjék figye-
lemmel a leközlendő Odol-plnkáto-
kat és jegyezzék fel a nekik tetsző 
pályaművek sorszámát és jeligé-
jét. 



APRÓ 
HEkDETÉSEK 

Jletfeü IUMS 
Csehszlovákiában éld magyar 
leány fér jet keres, aki a rádió-
szakinában Jártassággal bfr és 
egyben rádió nagykereskedését 
vezethetné. Csak komoly keres-
kedők a ján la tá t kéri «Referá-
tum» jeligére kiadóhivatalba. 

F ia t a l vagyok, szívem szeretetre 
vágyik. Keresem a boldogságom 
oly kom. mag. u r iemb. képé-
ben — leh. nyugd . hiv . v. föld-
b i r t . 25—35 é. — aki megelé-
gedne egy ref . in t . házias , csí-
nos, k. mag. szőke l eánnya l , ki-
nek csak kelengy. és b ú t o r a van . 
E l lenben meg ta lá lha tó benne 
minden jó t u l a j d . ami egy fe-
leségj elülttől k íván t a t i k . Csak 
kom. vál. c ímmel , leh. f. képpel 
•Keresem az igazit» jel. Közv . 
kiz. 

33 éves fiatalember vagyok, biz-
tos állású hivatalnok. Jó megje-
lenésű céltudatos, külföldet járt, 
zenéhez értő. Keresek élettársat, 
ki igazi jó feleségem lenne. Óha-
jom olg elsőrangú családból való 
úrileány, aki intelligens, házias, 
fiatal, zeneértő és nemcsak fele-
ségem, de megértő élettársam is 
tud lenni. Fényképes válaszokat 
tFérj típust jeligére a kiadóba 
kérek. 

Vidéki f i a t a lember 32 éves, biz-
tos egzisztenciájú keres hozzá-
illő feleséget, ki elsőrendű házi-
asszony, zeneér tő , nemeslelkű, 
intell igens. «Hozomány nem fon-
tos» jeligére a k i adóh iva ta lba . 
Fiatul , csinos, fekete, házias 
leány tízezer pengő hozomány-
nyal és berendezett lakással 
fé r jhezmenne gent lemanhoz, ki 
biztos pozíciójú 30—35 éves. 
Szíves válaszokat (Házasság egy 
életre» jeligére kérek. 
Angliában élő magyar fiatalem-
ber igazi magyar úrileányt keres 
feleségül. Részletes választ fény-
képpel » Külföldi otthont jeligére 
kiadóba kérek. 

Levdvzís 
Szabadságomat a nyáron vígan, 
gondtalanul és boldogan szeret-
ném eltölteni, távol kerillvo a 
megszokot t vidéki élet egyfor-
maságától . Keresem azt a 30— 
32 éves, izr. intelligens, komoly 
f ia ta lembert , aki ha j landó lenne 
nyara ló par tneremül szegődni. 
Leveleket «Közeleg a nyár» Jel-
Igére kérek a kiadóba. 

Egy zalai izr. úrilány levelezni 
szeretne, komoly intelligens fiatal-
emberrel szórakozás céljából. Jel-
igc : «Önzetlen barátság». 
24 é. l eány levelezne szórakozás 
céljából l eánnya l vagy f ia ta l -
asszonnyal . Albert i rsaí vagy 
Rákoscsaba iva l . «Pesti 24» jel-
ige; 
Szeretem a vidéket, szórakozás 
céljából leveleznék vidéki úri-
leánnyal vagy asszonnyal tLe-
hetőleg leányfalusit. 
Magyar lányok. Afr ika végte-
len hegyeit j á ró magyar l lúk , 
ak ike t a sors az idegen légióbu 
sodort, elszakítva minden kul -
túrától , az Önök révén szeretné-
nek némi örömhöz ju tni azál tal , 
hogy Önök velünk levelezésbe 
lépnének. H a akad szellemes, 
vígkedélyü és lélekmentésre vál-
lalkozó magyar lány, úgy í r jon : 
3 /2 E t ragen 6 M. 3. Leg. Mles-
terle Mtr . 290« Poste Qu-
terbát . 

Melyik nemesle lkű abszolút ú r 
a d n a kölcsön m ű v . t a n ú i m , 
fo lyt , n a g y m ü v . gyöny. 20 éves 
ú r iasszonynak 500 P - t . «Vissza-
fizetem» jel. 

D R . MORLVAI G Á B O R N A K 
F Ő P O S T A N L E V E L K V A N . 
Fodor i-.ndrénck SzíuilázI f l e t -
nél levele van . 
M. Á. m é r n ö k u r a t , aki a n n a k -
idején a «Szeretne szeretni» jel-
igére válaszol t , ké r em, Í r jon ú j -
ból a régi jel igére. 

Ónálló munkakör re l bíró f i a t a l -
ember, ukl szigorúan vegetári-
ánus , levelezne vegetár iánus 
leánnya l házasság céljából. 
, .Egyszerű é le t " jeligére 

LEVELE VAN : 
Amikor a kislányból nagy l ány 
lesz. Állandó megértés . Álmo-
dik a föld. A vidéki élet is szép. 
Culber t son . Bobby . Boldog élet . 
Becsületes szándék. B a r n a . Be-
csületes élet. Csak úr i lány . Cí-
m e m a k iadóh iva ta lban . Családi 
ház. Egyszer é lünk. 1934. E m -
ber . Édes pihenés. Édes mos-
toha . Édes o t thon . 1642. E g y ü t t 
gazdá lkodunk. É d a s a n y á m 18. 
Fa r sang i nász. Főjegyző leszek. 
Feke te . Gazdálkodo m á g n á s . 
H a u t volée. H o z o i r á n v nélkül 
is. 3 h é t a la t t . 20-as. Gyermek 
nem a k a d á l y . Gizi- J ó pofák . 
Húsvé t i esküvő. Igaz é le t tá r . 
Idoneus . Ich möch te auch ein-
mal l ieben lernen. J ó p a j t á s 
35-ig. J ó pa r t i . Jövő je lesz. 
Klár i 23. K e t t ő n e k könnyebb . 
K é t ga rn i tú ra si. I s m e r j ü k meg 
e g y m á s t . J ó èz le tasszony. K a -
t i nka . 2 szobás kedves lakásom 
van . K e t t e n leszünk boldogok. 
K ö n n y e n hozzá ju tok . Komoly 
házasu landó. K e e p smiling. Leg-
szívesebben házasodnék. Leve-
leket csak fényképpel . Modern. 
Mélyérzésű. Melyiket szeressem. 
Minta feleség. Nincs gyerek . 
N e m midennapos . N e m s o k á r a 
Pes ten leszek. Nyugod t családi 
élet. Nyuga lom. Ne legyünk 
egyedül. N y á r o n m e g i s m e r k e i 
d ü n k . Orvos. Ohév, Örök szere ' 

t e t . 5642. Őszinte. Premier . 
Ped iküröze t l en o rosz lánköröm. 
Spor t lady . Szabász. Szorgalmas. 
Szőke karcsú . Szép és ju tányos . 
Szerényigénvű. Tavaszi szellő. 
Teljes cím. Tél u t á n t avasz . Téli 
szórakozás. Vasá rnap . Vallás 
mellékes. V á r j u k az igazit . 
Piros pünkösd . Kedves . Feke te . 
Téli hóhullás. N e t u d j a senki. 
Csinos b a r n a 24. 

Sçyéà Uíhcs 
Szemíelszedés gyorsan, 

jól, olcsón. — «Szemfel-
szedő»-üzem, Akácfa-utca 
61. (Király-utcánál.) 

Megtaní tom h o g y a n kezel je 
önmaga helyesen zsíros, pat tuná-
sos, ráncos, száraz arcbőrét , ho-
gvan t a r t s a meg bőre üdeségét . 
Dr .KÖRNEHKÉ kozinedkul inté-
zete E rz sébe t -k r t 52.Tel. 35-0-18 

HELYREIGAZÍTÁS. 
A Színházi Élet 14. szAraának 

4. oldalán lévő Szántó Ernő 
hölgyfodrász hirdetésbe (sajtó-
hiba csúszott be. A «vágás, 

. m o s á s , ondolális» leszállított 
kombinált á r a nem 2 pengő, 
hanem helyesen 12 pengő. 

FAJTISZTA HÍM DRÓT-
SZÖRÜ FOXTERRIER, angol 
pedigré, fedezésre rendelke-
zésre á l l : Wesselényi-u. 21. 

R o n g y é r t u & n y e g e t , 
divatos, ízléses hásiszöttest 
a<lok. E H R E N F E L D , Baross-
utca 57. (Most Hanni j icket te -
sek-tore 4.) Levelezölaph ivásra 
megb ízo t t a ika t szívesen házhoz 

kü ld jük . 
Egyszer versenyben ját-

szott elsőrangú DUNLOP-
labdák rendkívül jutányos 
áron átadók. Érdeklődés 
a hirdetési osztályban. 
É K S Z E R É R T , A R A N Y É R T 
É S E Z Ü S T É R T A LEGMAGA-
SABB N A P I A R A T F I Z E T E M . 
G I E S S E R GÉZA É K S Z E R K É -
SZ ITÖ- D R Á G A K Ő F O G I ALÓ. 
VI I . , D O H Â N Y - U . 39. I I . EM. 
12/A. T E L . : 398—45. 

H U F N A G E L 
speciális hölgyfodrdsz, haj-
festő, dralt leszállította. 
Erzsébet-kőrút 2. Emke-épület 

István Király Szálló 
Budapest , VI., Podiaanlezky-u. 8. 

Táv i ra t i cím : 
Hote l i s t , Budapes t . 

Telefon : 20-2-43, 29-4-34. 
Hónapos szobák 

60.—, 80.—, 
100.— P. 

Meghívjuk 
Veres Elza 

Szentes 
előfizetőnket 

há rom nap ra 
Budapes t re és 

fe lkér jük , hogy 
megérkezésének 

pontos idejét a 
szálló Igazgatóságával közölni 
szíveskedjék. 



Oktatás 
Ki uján. tanítónő hu(|. uusztr. 
vsai. aliov. a ném. nyelv. yyak. 
nyár. 1 hét e s« , meh. Lev. 
« Kedves inniiyar» )ellflére. 
Szeretném 10 éves fianpit osztrák, 
vagy német nyaralóba küldeni, 
ahol a német nyelvet elsajátít-
hatná. Cseréhe vállalok hasonló-
korú /iút vagy leányt Legjobb 
ellátást és elhelyezést garantatok. 
Jelige : « Kedves gyermek.» 
Teljesen liiflycn tanit német, 
francia, nntiol. esellCQ esperanto 
nyelvet e«y elfikeUl állású, csa-
ládjával cgyüttéis, Idősebb r. kat. 
úriember, még a tanulásban 
bennlevő fiatal leányt. Feltételek: 

egy ideueii nyelv némi tudása, 
erős ambíció, tehetsén, feltétlen 
komoly kötclcsséfitudás. Ajánla-
tok «L'art pour l'art> alatt e lap 
kiadóláhn. 

Másf<y£atUú>zás 
Elszegényedett vidéki úrilány, 
háztartásban, varrásban, zené-
ben jártas, társalkodónői, ne-

mi • Mcflblz-velőnől állást keres 
ható» jeligére. 
Géptrókisasszony, aki perfekt an-
gol és német azonnali belépésre 
kerestetik. Francia tudók előny-
ben. Ajánlatok «Tartós állás* 
jeligére Hirdetési Osztályba ké-
retnek. 

I / ü d - ä a d a s 
Klubgarnitúrái, keveset hasz 
náltat, jó állapotban sürgősen 
vennék. Jelige : «Olcsó» a ki-
adóba. 
Bárpultot és barszékeket sürgő-
sen vennék. Kitűnő kvalitású és 
oksó legyen. Ajánlatokat: «La-
kásban levő bur» jeligére a Hir-
detési Osztályba kérek. 
Szalóngarniti'ira nagy tükörrel, 
mely nyolc darabból áll, tölgy-
faebédlő, lámpák, szekrények, 
asztalok, külföldi gyártmányú 
zongora költözködés miat t el-
adó. Károly király-út 10. I I I . 
em. 6. Megtekinthető 2—4 kö-
zött. 

OLASZORSZÁG 
Alábbi h e l y e k é s s z á l l o d á k p r o s p e k -
t u s a i v a l é s e g y é b f e l v i l á g o s í t á s s a l a 

S Z Í N H Á Z I ÉLET BOLTJA, 
E R Z S É B E T - K Ö R Ú T 7 . szo lgá l . 

P O M P E 1 H o t e l F o n t e Salutare 
Kényelmes szobák, folyó víz, kitűnő ellátás, gyógy-
forrás, fürdő, 15 perc a tengertől, Pompéitől, '/• ora 
a Vezuvtól. Napi ellátás mindent beszámítva Lt. 25'—. 

Több jelentkezésnél a bor is beleértve. 

UJMJVERSO - NMPOZJ 
^ M I V V Elsőrangú családi szálloda a város kellős közepén, minden kényelemmel 200 szoba. 
^ M ^ ^ K Hideg-meleg folyó víz, közp. fűtés, garázs. „Kitűnő internat, konyha, figyelmes 

kiszolgálás, szolid árak. Magyar napilapok. Ügyv. igazgató : TÖRÖK ALFRÉD 

LAURANA, Schimek Penzió ^ e
h t e a 

központban, közvetlen a tengerparton, saját strand-
fürdő. Minden modern kényelemmel, kitűnő magyar 
konyha, figyelmes kiszolgálás, méltányos árak. T. 923 

HOTEL QUISISANA. CAPRI 
(Nápoly mellett, hol örök tavasz van.) 200 szoba 
fürdővel és folyó vízzel, tenisz, park, szimfonikus 
hangversenyek, színház. — Napi penzió 55 lire 

MBBMZJM 
Hotel Quis isana és Eden pengővel f izethető 

F e l v i l á g o s í t á s : VI., T e r é z - k ö r ú t 1 5 , 1 1 . 4 . — T e l e f o n : 19-4-93. o l c s ( i P e n z i ó á r a k -

Hotel August, Abbazia 
Már II pengőéi t teljes penzlő, 

minden m e l l é k k ö l t s é g g e l együtt. 
Lírát a központi iroda: Auguszt cuk-
rászda Budapest, 1., Krisztina-tér 3. sz. 
szerzi meg a Nenzetl Bank ú t ján . 

H O T E L C O N T I N E N T A L E 
minden modern komfort, a legtöbb szoba türdővel, 

£==saját három teniszpálya, garázs, mérsékelt árak.H 

a Bagno Savoya 
stranddal szemben, 

U n l o l D a n r i n n n Q » . M , „ „ Magyar családi liáz a tengerparton, modern kényelemmel berendezve, 
n o i e i r e u s i ü u e OdU iUdrCl) hideg-meleg folyó víz, kitűnő magyar konyha. M é r s é k e l t á r a k 

ABBÁZIA, PARK PENZIÓ 
Előkelő ház, családias, hideg-meleg víz, közp. fűtés, 
elsőrangú konyha, diétás is, olcsó árak pengőben is. 
Információ : VIII., Rákóczi-út 17.1. 1. Telefon 38-1-74. 

Tulaldonos • Steiner 

PENSIONE STERN ABBAZIA 
D É L I S T R A N D . - Új elegáns ház, folyó 
meleg és hidegvízzel, mérsékelt árak. — Befizetések 
Budapesten. — Felvilágosítások a szerkesztőségben. 

Hotel Pension Schlosser, Abbazia 
(déli strand). Jó polgári családi penzió, legszebb fek-
vés saját parkkal, elsőrendű bécsi konyha, szoba ellátás-
sal, mindent beleértve 8'—pengő. Fl tetéi Budapesten. 
Autógarázs díjtalan. Tulajdonos: Schlosser Ferenc. 

Hotel Europa ex Quitta 
legmodernebb kmifort, folvó hideg- és melegvíz, 
lift, társasagtermek, garázs, becsi és magyar konyha 
Teljes penzió 28 Urától. Kérjen prospektust. _ „ 

• T u l a j d o n o s t S T R O H I E R 



GYŰJTSE 
SZORGALMASAN 

AZ APÁCASZAPPAN 
SZALAGJÁT, 

MERT MINDEN 

M r ^ - V ! 
SAVONNERIE! 

I r v o - N t j 

SZALAGÉRT 

A BUDAPESTI 
NEMZETKÖZI VÁSÁRON 
1 9 3 3 MÁJUS 6 - 1 5 

LYON S Z A P P A N 
ÉS VEGYÉSZETI GYÁR RT 

• ÜVEG 
LEVENDULA KÖLNIVEL 
(EAU DE LAVANDE) KEDVESKEDIK. 

ILLATA ÉPOLY POMPÁS, 
MINT AZ APÁCASZAPPANÉ 

K H A T Ó M I N D E N DROGÉRIÁBAN ÉS ILLATSZERTÁRBAN 



XXIII. évfolyam Budapest, 1933 április 2-től április 8-ig 15. azftm 

SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI É S M Ű V É S Z E T I S Z A K L A P 

SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR 

(Foto Uia) 
LILIAN HARVEY 

Uránia: «Cségzári udvar» 



elaJs lÁrüjoh, nagy ambicwhs 

Véletlenül úgy adódott, hegy 
a lka lmam van látni , hogy a í'ia 
tal színinövendékek hogy élnek és 
hogy fej lődnek. 

Még néhány évvel ezelőtt a kis 
lányok, lia erre a pá lyára mentek, 
a mozisztárok és a hazai csillagok 
autójáról ábrándoztak. Most azon-
ban a világválság ezen a téren is 
beütött . Már alig van magyar szí-
nész és színésznő, aki autóval ál-
mélkodta t ja meg az embereket s 
a mozi tündöklő fényességei is 
hanyat lóban vannak. A mai kis 
színinövendékek, ki h inné -
művészi ambíciókkal vannak tele. 

Már hónapok óta f igyelem a 
kis lányomat s a körülöt te berajzó 
növendékeket, hogy mit beszél-
nek. Sose hit tem volna, az a leg-
nagyobb probléma, hogy hogy keli 
megjá t szani a Rómeó és J u l i a 
csodálatos szerepét. Órákig el tud-
nak vi tatkozni azon, hogy ha 
Rómeó leül, hogy kell ülnie. Sza-
bad-e modern módra keresztbe 
vetnie a lábát, vagy a történelmi 
stílushoz kell a lkalmazkodni : ál-
lítólag az ' igazi Rómeó, (aki so-
sem élt) csak úgy ült le, hogy a 
hátsó térde szinte a földet érin-
tette. Egy olyan vallomásszerű 
pózban. 

''"'h.'.t ennél édesebbet elképzelni 1 

A gyeiiikok megvetően beszel-
nek azukiúl a kis kollégákról, 
akik h iva tás nélkül mennek «a 
pályára». 

En ebben valósággal világfor-
dulást látok. Megint jelentkezik 
az idealizmus az é l e t b e n ! . . . Mert 
ez t isztára művészi idealizmus, 
hogy a színpad vezet abban, hogy 
ideális célok tűnnek fel a kis lel-
kek előtt. A gyakor la t i célok tel-
jesen meghiusul taknak tűnnek fel 
előttük, t ehá t a lélek az álmok és 
a művészi m u n k a felé fordul. 

Ha ez így van, akkor még min-
dig lehet bízni az emberiség jövő-
jében. Vagyis abban, hogy az em-
ber e mai v i lágban magasabb am-
bíciókat tűz ki maga elé. Mi ment i 
meg a világot, ha nem a legmaga-
sabb célki tűzés! 

Revideálni kell ezt az egész éle-
tet és ezt az egész világszemléle-
tet. Máig oly erősen uralkodott az 
anyagiasság, hogy m á r úgy tűnt 
fel, elvész az emberiség szellemi 
t a r t a lma . De most meg kell á l lani 
a f ia ta l művészgenerációnál; nem-
csak a színésznövendékeknél lehet 
látni ezt a magas ideális célér-
zést, hanem a f ia ta l i rodalomban, 
a f ia ta l képzőművészetben is. 
Számta lan kéziratot kell lá tnom s 
olvasnom, s éppen tegnap volt 

6 



ná lam egy húszéves f ia tal em-
ber, akinek amin t végigolvastam 
különben még meglehetősen éret-
len i rodalmát , a legnagyobb re-
spektussal és elismeréssel mond-
tam neki, hogy egész lelke any-
ny i r a idealista, hogy ha valóban 
ki t u d j a egyszer fe j t en i magából 
művészi érettséggel, ami t most 
még dadogva mond el, akkor egy 
olyan ú j st í lus és problémavi lág 
jön, ami fel fogja fordí tani a mai 
i rodalmi i rány t . 

A legf ia ta labb írócsemeték két 
fő i rányt muta tnak . Egyik a leg-
nyersebb érzékiség. 
Valami olyan tomboló 
fantázia elgörbülés, 
ami a nyers ál lat i t 
aka rná az életből kibá-

nyászni, a másik 
i r ány a t iszta szubli-
mált idealizmus, a 
csillagok h a r m ó n i á j a 
és a földöntúli mu-
zsika. 

A polit ika és az üz-
leti élet i f j a i közt 
ugyanezt lehet megfi-
gyelni. A nagy össze-
fogó a k a r a t kezd je-
lentkezni. Az i f j ú s á g 
k iábrándul t a gonosz 
öregek mindent fel-
habzsoló egyéni önzé-
séből. Az emberiség 
kezd előttük méltóvá 
és szentséggé válni. 
Mivel úgy l á t j ák , hogy 
a vad mater ia l izmus 

csődbe kerül t , ők ú j utakon akar-
ják megkeresni a közös nagy jö-
vőt. 

Mindenesetre szebb és magasz 
tosabb, mint a mi i f j ú k o r u n k el-
keseredet t és elszánt i ránya . S 
azoknak, akik ma vezetők és 
i rányadók, meg kell gondolniok, 
hogy jön egy ú j generáció, amely 
oly magasan repül a f e jük felett , 
hogy nekik nem jóakara t t a l kell 
lenézniök rá juk , hanem tisztelet-
tel kell megfigyelniük, merre és 
hova indul ez az ú j generáció, ez 
az ú j világ. 

MÓRICZ U L I 
színiakadémia! növendék 

(Angslo folo) 



f 

Sam Bard brazíliai kávékirály, 
Somogyi Nusi 50 évvel ezelőtt kivándorolt 

nagybátyja, Budapestre érkezett 
Villát vásárolt unokahugának és alkuszik a 

JfQirály Színházra 
A riportéi', aki kénytelen sablónokbuai 

gondolkodni, mert a rohanó perc króni-
káját írja, az életet gyakran tiszteli meg 
a «nagy regényíró» jelzővel. A «nagiy re-
gényíró» manapság állandóan munká-
ban van. de történeteit többnyire emberi 
kézzel ír ja. Csak ritkán történik, liogy 
derűsebb színeket kever palettáján, de 
azért — hál' Istennek — erre is van es,"t. 
Pé ldáu l . . . 

A mult héten porlepte túrakocsi álll 
meg a Dunapalota-szálló előtt. A kocsi-
ból erősen őszülő, elegáns, zömök úri-
embert segített Iii a portás. Az érkező 

Az oiciHZtuuuu» aomosyi Nasi 
nagybatyjaval 

Azonnal a portára sietett » 
és miután appartement-t 
nyittatott magának az el-
ső emeletem, meglehetősen 
rossz magyarsággal így 
szólt: 

— B ívjon föl nekem So-
mogyi Nusi színésznőn 

Mialatt a portás kap-
csolt, az amerikai vendég 
kitöltötte a bejelentőlapot: 
iSam Bárd, kávéültet vé-
nyes, Rio de Janeiro.» 

A telefonbeszélgetés meg-
lehetősen rövid volt. 

— Hallo, itt Sam Baril... 
én ... igen ., . egyenesen 
fíio de Janeiroból. . . Tudsz 
idejönni azonnal? .. . Vá-
rom rád! 

Nem telt bele tíz perc, 
Somogyi Nusi viharzott be 
a hallba. A temperamen-

A présházutcai villa, melyet 
Sam Bard, Somogyi Nusinak 

vatt 

vendég külseje első pillantásra elárulta 
az Európában nm';-* amerikait. 



tunios primadonna egyene-
sen az idegen nyakába bo-
rult,. 

— Halló, Sam bácsi, én 
vagyok a Xusi! 

Percekig nézték •egy-
más könnyesen. moso-
lyogja. 

— Meddig íriwiradfcz itt, 
bácsikám? -r- kérdezte a 
primadonna. 

— Most már örökre ill 
maradom . . . Feladtam a 
munka, nem érdemes, a 
kávé se nem üzlet többé. 
Olrwshattad a lapokban. 

Kiderült, hogy 
Somojry i N u s i bács i -
k á j a , B á r d S á m u e l , 
a k i h a r m i n c évve l 
eze lő t t v á n d o r o l t ki 

D é l a m e r i k á b a . 

A kávékrachban megtépá 
zolt vagyonát realizálta és 
itt akar megtelepedni Ma-
gyarországon. Odakinn kd-
vékirdlynak hívták és most 
mint egy seregi exkirály-
kollégája, a maigánélet Nusi vásárol. Sam fiTet 

A 30.000 pengős collier 



Sam Bard aki szerelné megvenni a Király Színházat, Fold Aurél és Bauér Aladár 
igazgatókkal tárgyal 

Pest legdrágább autóját kap ta Somogyi Nuit 

örömeiben keres vigaszta-
lást. 

A szállodában rögtön 
híre ment, hogy milyen 
érdekes vendég érkezett é6 
a pesti lapok riporterei 
rögtön intervjut kértek. 

— Nagyon szívesen adom 
intervju — mondta Sam 
Bard — de az első n'ajpom 
Budapesten unokahugomé. 

Az intorvju tehát más-
napra maraJdt és Sam 
Bard így szólt: 

— Most meg akarsz előbb 
nézni a villa, vagy men-
jünk ajándék vásárolnit 

— Miféle villáiról be-
szélsz, bácsikám Î — kér-
dezte Somogyi Nuei. 

— Pesti ügynököm út-
ján vettem egy kis 
villa neked a Présház-
utcában. Tizenhat szo-

ba az egész és nyolc-
száz kvadrát kert. Re-
mélek, nekem là jutja 
benne egy kisebb ap-

partement. 
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""""""*""" ~ • ...ÍÓMÜS • « • m b b ^ 
Somogyi Nusi bemutatja Sam Bárdnak Honthy Hannát 

— A villa az csak semmi, — folytatta 
a kávékirály — az a szándékom, hogy 
veszek egy színház neked. Van most el-

• adó színház Budapesten7 
— Eladó színház? — mosolygott So-

mogyi Nusi. — Azt hiszem, hogy akad . . . 
— Jó, jó, most megnézzük az ú j villa, 

majd holnap beszélünk a színházról. 
Nekivágtak a budai hegyeknek. Ne-

gyedóra múlva ott voltak a gyönyörű 
villa előtt. 

Somogyi Nusi azt hitte, hogy álmo-
dik, de az álomnak másnap folytatága 
volt. Sam Bard egy 

harmincezer pengős colliert vásárolt 
.számára. 

Eredetileg drágábbat választott, de a 
primadonna kézael-lább&l ellenezte. 

— Nem, nem, hiszen haj így folytatod, 
rövidesen tönkremégy! 

•— No, — mondta Bárd mosolyogva — 
igaz, vesztettem tíz millió dollár, de 
azért maradta még kétszerannyi. 

Harmadnap titokzatos tárgyalások in-
dultak meg a Király Színház igazgató-
ságiával. A tárgyalásokról egyelőre nem 
szivárgott ki gejnimi. de Somogyi Nusi 
rejtélyes mosollyal üdvözölte színészba-
rátai t : 

— Rövid csen nagyon kellemes mon-
danivalóm lesz a számodra — mondta 
Rátkai Mártonnak. 

Negyedik nap megtörtént a színház-
vásár. Sam Bard feltételeit szó nélkiil 
akceptálták. Már csak 
az aláírás hiányzott. 
Az amerikai kihúzta 
aranytöltőtollát. 

— Hányadika var 
ma? — kérdezte ha 
nyagul. 

— Április elseje. 
— No, akkor nyu-

godtan lemaszkiroz-
hatom magamat — 
mondta Sam Bard. 

Ezzel letépte gondo-
san'. felragasztott ál 
szakállát és a keser-
vesen meglepett társa-
ság előtt ott állt Ba-
róthy József, a Belvá-
rosi Színház tagja. 

. . . és Baróthy le-
maszkírozta magát 

(László felv.) 
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Huszka Jenő a ban-
ketten Jarsovitzky Ká-
roly, a kultuszminisz-
ter képviselője és Ba-
lázs Árpád között ül 

<S\parugvirág,£Bob, ^uLShaba. 

'•Pl 

Én még akkor a vidéken 
Nevekedtem, nevelkedtem, 
Egy kis vidéki színházban 
Valahol a diákhelyen 
Lelkesedtem, leselkedtem . . 
Jártam, kóboroltam, 
Húsz éves se voltam . . . 
Nékem virult minden virág, 
Teli volt dallal a világ. 

Huszka Jenőt, a mo-
dern magyar operett 
megteremtőjét ünne-
pelte a Fészek Klub 
abból az alkalomból, 
hogy megkapta a má-
sodosztályú magyar 

érdemkeresztet. 

Kamasz diák . . . legény a talpán . . . 
— Mintha igézet szállna felém! — 
A zsöllyéktől rács választott el, 
S a rács mögött szorongtam én. 
Mikor leszállt a hold sugára 
S kilépett fent Aranyvirág, 
Ott túl a rácson a diáknak 
Kitündökölt egy más világ. 

Ott túl a rácson volt a mennyország, 
Minőt nem látott senki még soha, 
Ott túl a rácson tündérek éltek, 
Oda kívántam menni én, oda ! 
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Kamasz diák, rajongó, lázas . . . 
Bob úrfi, Annie után bomló . . . 
Még ma is azt a zenét hallja : 
ö nincsen hozzá más hasonló! 
Tündér szer elem . . . fiatalság . . . 
Holló-románc . . . Hárem-balett. . . 
Annie, Leila nevét véstük 
A vén gimnáziumi padba : 
Szívünk szívüknek örökös rabja lett. 

Ës tikkadt nyári délutánon, 
— ő bűvös édes pillanat — 
Egy kapuban pengett a dal . . . (tán 
A tizenhetes szám alatt): 
„A két veréb" . . . „Londonba van hej" 
Hogy' együtt fujtuk vele mind : 
Diák, fűszeres, utcaseprő, 
Princ, Pompónius, Plumpudding ! 
Alomvilág . . . búcsúzva tőled 
A csöndes alkony szunnyadó ölén, 
Tőled, kit többé tán sohase látok, 
Magamba halkan felsóhajtok én : 
Gül Baba ... Gipsy . . . Mujkó... Beppó 
Diákhely . . . hej, ha mehetnék ! 
Ha mégegyszer hamarjába 
Velük együtt lehetnék ! 
Pengeti, veri, billegeti 
A lantot ujjam, 
Babrálok rímen, ritmuson, 
Régin és ujján. 
De valahol a múltba' messze 
Egy kis szellő kel szárnyra és 
A szellő szárnyán hosszú sóhaj, 
Talán visszaemlékezés . . . 
Bár zúg a dzsessz és döng a parkett, 
Bár tombol és ujjong a nép, 
Bár hangszóró bömböl világgá 
Száz filmslágert szerteszét, 
De az a szív bent érzi mégis 
Azt, hogy valami ottmaradt 
A kapuban a Bowie-Streeten, 
A tizenhetes szám alatt 
A tizenhetes szám alatt! 



GL-t-O 

. . . szatyorral a kezemben kimennék a piacra . . . a kofa nagyságos asszonynak szólítana 
GOMBASZÖGI EUI.A és DAYKA MARGIT 

Magyar Színház: «Pintyőke» lAngelo totoí 

f > HatOany £il" 
•• — SZÍNHÁZI LEFELE 

Lengyel Menyhért kedves és érzelmes 
kis vígjátékával, a «Pintyőkéd-vei nem 
jól bántak a kritikus urak. Kifogásolják, 
hogy a darab nem «valószínű» és nem 
<•időszerű». Részünkről (többesszámban, 
mert a kritikusokkal egyedül kibabrálni 
életveszélyes), tehát részünkről különvé-
leményt jelentünk be. Színdarabnál nem 
az a fontos, hogy valószínű és időszerű-e, 
hanem az, hogy szórakoztasson. Már pe-
dig a Pintyőkénél egy pillanatra se 
unatkoztunk és sokat nevettünk. Nem 
nagyképű, fontoskodó darab a Pintyőke, 
nem az utókor számára készült. Szerző 
nem akart vele egyebet elérni, mint hogy 
a nézőnek egy kellemes estél szerezzen. 

Kritikus ezt nem szereti. Kritikus azi 
szereti, ha a néző vagy okul, vagy bor-
zong, vagy zokog, vagy felháborodik. 
Rég megfigyeltük, hogy ahol a néző ne-
vet, azt a darabot a kritikus levágja. 
Felkérjük a főpróba közönségéi : ha a 
darab tetszik és kívánják, hogy sikere 
legyen, akkor szíveskedjenek b. neveté-
süket legerőteljesebben visszafojtani. 

Különben pedig szól a mese egy kis 
bártáncosnőről, aki tisztességről álmo-
dik, két szoba konyhás lakásról, piaci 
bevásárlásról, stoppolásról, rokonlátoga-
tásról. A férfi nem is fontos, annak nincs 
is nagy része Pintyőke álmaiban. Fon-
tos a «köztisztelet», a polgári életmód, 
a? esték otthon rádiószó mellett és piaci 



. . . drága Joe! 
BADAY IMRE és DAYKA MARGIT 

Magyar Színház: «Pintyőke» 

kofa, aki majd «nagyságos asszonynak» 
szólítja, a nagypapa, akihez délutánon-
ként ellátogat kávéra és kuglófra. Egy 
este becsöppen a Paradicsom, mulatóba 
egy szimpatikus amerikai-magyar fiatal-
ember. A mulató üres. Pintyőke és ba-
rátnője, Malvin egyedül ülnek asztalnál. 
A fiatalember vendégnek nézi a hölgye-
ket. Megismerkednek, összebarátkoznak, 

lAngelo l o " 

a fiú megkérdi: hol és mikor teheti tisz-
teletét? Pintyőke a Nefelejts-utcai Orosz-
lán szállóban lakik barátnőjével. Ezt a 
címet nem adhatja meg. Keresgélni kezd 
az apróhirdetések közt és így talál szo-
bát egy budai úricsaládnál, amely, pon-
tosan olyan, mint az álmaiban elképzelt 
család — nagypapástól, kávéstól, kugló-
fodtól. A fiatalember meglátogatja Pin-
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tjjőkét új otthonában és megkéri a ke-
zét a bizalomgerjesztő nagypapától, kiről 
természetesen azt hiszi, hogy Pintyőke 
nagypapája. Itt aztán következik pár 
kis tévedés, komplikáció, kétségbeesés. 
elbujdosás, mely a harmadik felvonás-
ban happy enddel végződik. A Pintyőke 
— dacára hogy két felvonása rosszhírű 
mulatóhelyen történik, tulajdonképpen 
fehér darab. Egyáltalán lassanként, de 
biztosanként szabálynak tekinthetjük, 
hogy az olyan darabba, melynek hősnője 
ú. n. «könnyűéletű hölgy», nyugodtan el-
vihetjük kiskorú gyermekeinket. Ahol a 
hősnő könnyűéletű, ott bűnténynek még 
az árnyéka is kizárva, úgy győz az erény, 

. . . kiadjuk az egyik szobát és minden rendbe j^n 
BERK Y Ü L J , GÚZON GYULA, DÁN ETELKA 

Magyar Színház: «Pintyőke» (Angela foto) 

mint a pintyőke. Viszont óvakodjunk az 
olyan darabtól, melynek hősnője úrileány 
— ott aligha ússzuk meg a második fel-
vonást gigoló, gyermekáldás vagy gyil-
kosság nélfyil. A Magyar Színhúz — 
mint mindig — tökéletes előadásban és 
szereposztásban nyújtja a darabot. 
Dayka Margit, Gombaszögi Ella, Ráday 
és Gózonnal a főszerepekben. Külön di-
cséretet érdemel a hallatlanul mulatsá-
gos és ötletes színpad ... 

Ami pedig a filmet illeti... megnéz-
tük Albers-t a «Szívrabló»-ban. Ës itt 
álljunk meg egy szóra. Ki az az ember-
ki az az (mellőzzük a jelzőket), szóval ki 

az az úriember, aki a fil-
meknek kereszt papája? Ki 
találja ki az ilyen neve-
ket, mint «Vágyak éjsza-
kája» és «Asszonyszöktető* 
és «Szívrabló»? Allj elő 
vén Márkus ... Illetőleg 
ne állj elő, mert ismeret-
lenül könnyebb elmondani 
azt, ami szívünkön — mit 
szívünkönf — gyomrun-

• kon fekszik. Aki ezeket a 
címeket kitalálja és pa-
pírra veti, az tollát nem 
téntába, hanem avas lúd-
zsirba mártja. Ezeknek a 
szavaknak a szaga olyan, 
mint azé a pacsulis rózsa-
vízé, melyet húsvét hétfőn 
az utcasarkokon árulnak 
és melynek egy cseppje 
elég, hogy hónapokra meg-
fertőzze azt, akit ér. Ezek-
nek a szavaknak az íze 
olyan, mint a külvárosi 
cukrászdák kirakatában 
látható szegényes túlgaz-
dag süteményeké, csupa 
mák, dió, méz, lekvár, 
alma, tojáshab és tete-
jén soknapos porréteg, — 
csak ránéz az ember és 
mehet háromhetes karls-
badi kúrára. Az ilyen 
szavakat 1933-ban, euró-
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pat kultúrállamban nem illik leírni. 
Ami pedig magát az Albers-filmet 
illeti... a közmondás úgy tartja, hogy: 
az alma nem esik messze a fájától. Ez 
a film se gurult elérhetetlen távolságba 
a címétől. Albers ebben az esetben jazz-
zenekar karmestere és éppen úgy visel-
kedik, mint mult héten detektív és két 
hete pilóta korában. Ami előtte van, 
arra vagy felmászik, vagy átugorja, 
minden férfit lebo.xol és minden nőt cup-
panósan és nedvesen megcsókol. Hagy-
juk ezt... 

A Bolváry-filmct, «Amiről az asszo-
nyok álmodnak«, úgy hirdették, hogy 
főszereplők Nora Gregor és Gustav 
Fröhlich. Gyanútlanul és semmi rosz-
szat sem sejtve beültünk. Egyszerre 
ismerős köpködés és pöszögés ütötte meg 
Fülünket és rémült szemeink előtt meg-
jelent a vásznon régi ellenfelünk Wall-
burg. Milyen mulatságos filmnek kell 
lennie, amely ezt az iszonyú ballasztot 
elbírja! De elbírja . . . Pedig a téma sem 
új. Megint az ékszerlopási motívum, tol-
vajnő és kalandor összecsapása. És 
mégis • .. Ebből a Wallburggal súlyos-
bított, kissé elcsépelt meséből valami 

egészen rendkívüli kedves, friss, ötletes, 
vidám film fejlődik ki. Annyira ked-
ves és kellerríes, hogy kétszer is meg-
néztük. Zenéjét is melegen ajánl-
juk gramofóntulajdonosok figyelmébe. 
Aztán játszik itt egy Peter Lorre 
nevű, kis, kerekfejű színész — valami 
páratlanul groteszk és zseniális, őszin-
tén szólva nagyobb vonzóereje a filmnek, 
mint Gustav Fröhlich és Nora Gregor, 
akik pedig ugyancsak dicséretet érde-
melnek. 

A heti híradó fénypontja: «Görögor-
szágban újra helyreállt a rend» című 
kép. A főváros utcáin tankok, drótsövé-
nyek, gépfegyvercső, katonák, menekülő 
tömeg és lépten nyomon halottak. Kérd-
jük szeretettel, milyen lehet Görögország 
amikor a rend nem áll helyén1 

A mezőgazdasági kiállítás érdekessége 
az a. pompás díjnyertes bika, mely kü-
lönösképpen a «Gizellái nevet viseli. Hi-
szen tudjuk — eleget halljak —, hogy a 
mai férfiak nagyon elnőiesednek — ha-
nem, hogy már a bikák ist. .. 

• • vagy Te. vagy s>enki. edes egyetlenam! 
HANS ALBERS A <SZtVRAJ3LÓ ES BABY OBEY 



A BÉCSI MARLENE DIETRICH: DARVAS LILI 
Persze nem az utcán jelent meg ebben az elesáns frakkban. hanem a , 



Vázlat diátkai Mártonról 
Úr ta : Remény Simon 

Varady Iii vei 
a Bnbuská»-han 

Miskolci színész koraban Beöthy László szerződtető sürgönye 

RATKAr 

szek rangsorozatában. Mindig izga-
tott az a szép feladat, hogy Rát-
kait kivetkőztessem bohócrongyai-
ból, hogy eljussak művészetének 
gyökeréhez. Ez a színész messze fö-
lötte áll a műfa jnak, amelynek 
•zoígálatúlmn i f júságá t elkoptatta. 
Hatalmas emberábrázoló és jellem-

Sok adósságom közül, amivel ma-
gamnak tartozom, talán a legnyo-
masztóbb: egy szép, komoly tanul-
mány Rátkai Mártonról. Ügy érzem, 
hogy ezt a művészt eddig csak di-
csérték, de nem méltányolták. Je-
lentőségét nem mérték le, helyet 
nem jelölték meg a magya" >áiné-

H -oméves koraban int «zininövenrlék az «Armany 
szer?'e;u.-bcn 



ző erőt. pazarolt el az operett köny-
nyű kis múzsájára. Ha jobban gaz-
dálkodik, ma készen állna a talapzat, 
hogy annak magasságából fogadja 
jubileumának vendégeit. Ámbár >ki 
tudja, boldogabb lenne-e akkor? Ki 
tudja, hogy az úgynevezett komoly 
műfajok szolgálatában lett volna-e 
alkalma és szabadsága, hogy min-
dig azt tegye, amit ösztöne paran-
csol? Az operett teljes szabadságot 

adott neki, ha silány volt is a szö-
veg, amelyet mondania kellett. Mű-
vészete éppen az, hogy szerepének 
(bábuját emberré tudja varázsolni. 
Kitépi belőle a kócot és< lelket lehel 
belé. Felruházza az emberi tulaj-
donságok tömegével, jellemzi a moz-
dulatok, a nézés, a járás, az arc-
játék, a hang és hangsúly száz ár-
nyalatával, szóval embert teremt a 
semmiből. Tekintete mindig elszáll 

Fedákkal és Latabárral 
a «I*eányvásár»-ban RATKAI 

Fedákkal és Lábass Jucival 
a «Szibiln-ben 

Latabárral a «Balkáni 
hercegnődben 

Fcdák és Rátkai 
a «Cigányprímásában 

1 

Medgyasszay Vilmával 
az «£vá»-l>an 

A «Drótostót»-ban 



Fedákkal a «Mozikirály»-ban 

A 'Mágnás M i s k a l ' Varady Ilivel a Luxemburg 
grófjában 

Roth bácsi a «Hivatalnok 
urak»-ból 

Amerikában igy hirdették 
Rátkait a «Liliom»-ban 

A «Danton»-han 

RÀTKAI 

az operett szelíd domb ócskái fölött, 
művészi honvágya a komoly drá-
mák és komor tragédiák nagy hegy-
ségei fele vonzza, De soha nem le-
het raj takapni, hogy lenézi a köny-
nyű műfaj t , amelyre végzete inter-
nálta, ft i érte tetten léhaságon 
valaha? A komolyság egyik le.g-
S'zebb jellemvonása művészi arc-
képének. Ez a titka, hogy a köny-

nyek'ben, amelyeket nevettetéssel fa-
kaszt, egy paránnyal sem kevesebb 
a sótartalom, mint a drámák és 
tragédiák könnyeiben. Csakhogy 
Rátkai fá jdalmat nem okozva üti 
csapra a könnyet, a lélék vérét. Di-
csőségének épülete ezért nem ko-
mor dóm, hanem kecses pagoda, 
amelyben minden vidám, világos és 
tarka fantasztikum, de a vonalak 



arányainak és játékának építészeti 
biztonsága olyan szilárd, akár az 
Eiffel-toronyé. Hány ezer ember 
nevetett, vihogott, röhögött inár tré-
fáin? Varázslóereje mennyi sze-
rencsétlent szabadított ki a gondok, 
a testi és lelki bajok fekete börtö-
néből? Ilyen jótéteményeit ki tudná 
összeszámlálni? Elfelejtettem min-
den darabot, amelylben láttam, ő fe-
lejthetetlen, mert igazi művész. Egy-
szer egy nézését, máskor egy moz-

dulatát, néha egy mondatát égeti 
bele emlékezetünkbe. Ajándék nél-
kül senkit nem bocsátott ki a 
színházból, de tékozlásával o;ak fo-
kozódott a gazdagsága. Végre fel 
kellene már fedezni Rátkai Már-
tont, kri t ikai rendet kellene terem-
teni személye körül, s meg kellene 
tisztítani a lakját a felületes és léha 
értékelés jelzőinek piszkától. Mi-
lyen szép feladat! Csak ideje lenne 
rá az embernek. . . 

A «Katicá»-ban 

A «Párizsi lany -"ián 

HATKAI 

. . . és a 30 öves jubileu-
mot bejelentő plakát a 

pesti utcán 

Az .Éjféli tangö»-ban «Régi jó Budapest» 
karmestere 



A «Zsákbamacska» 175-ik előadását egy hordó sörrel ünnepelte a Pesti Színház társulata. Mindenki 
meg volt elégedve, csak Hátkai Márton emelt kifogást. Szerinte a 175. előadásnak egy 175 literes 

hordó sör felelt volna meg 
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zsál, és Ann Nederhoed a fiatal, szép hol-
land-amerikai táncosnő, egy londoni 
M is s-1. 

— Muzsika is lesz a filmben? 
— El tudják képzelni, hogy Fedák zene 

nélkül csinál filmet? Meg van már az új-
donság komponistája is fiatalember: 
Fehér Györgynek hívják. Rengeteg sze-
replő lesz a filmen, közte negyven fiatal 
lányka 10-től 14 éves korig. 

— Szép vi rágcsokor. 
— A hivatásos színészeken kívül, köre-

tel a filmdarab egy «civilt» is, ennek a 
szerepét egy nagyon érdekes társaságbeli 
úriember fogja vállalni. .. 

— Talán neveket említene! 
— Még találkozunk május elsejéig! Ad-

dig elmondom maguknak a készülő új 
Bajor-produkciót. Egyik neves kritiku-
sunk az «Ahol tilos a szerelem» előadása 
után azt írta Bajor Giziről, hogy az ö 
alakítása mindig önálló koncertszámnak 
is beillik. Most aztán valóra válik ez a 
hasonlat. Bajor tényleg önálló konc,eri-
számnak megfelelő szerepet fog játszani 
az Andrássy-úti Színházban. 

— Irtai 
— László Aladár. Címe, «A csodahege-

düs». Bajor Gizi egy fiatal fiút alakit 
a darabban, hegedűművészt, egy Jehu<Ii 
Menuhimot, akit a rilág bálványoz és 

INTIM PISTA, hogy mikor » kezdik a 
Fedák-film felvételeit? 

— Május elsejétől Fedák Sárié a Hun-
nia műterme. A filmet már meg is írta 
a művésznő, a forgatókönyv, a Dreh-
buch most készül Mihály István tol-
lából. 

— Ki fogja irányítani a felvételeket? 
— Fedák azt szeretné, ha Márkus László 

vállalná a «suprevisor» tisztségét, az 
egész produkció legfelsőbb dirigálását és 
ellenőrzését. 

— Szereposztásf 
— Még nem végleges. Természetesen 

Zsazsa játssza a főszerepet, mellette Rát-
kai Márton, aki már annyi nagy sikerben 
osztozott a műrésznővel, egy falusi zsi-
dót alakít. Beregi Oszkár egy maharád-



Tasnády Fekete Mária Duday Brunéné estélyt adott az elmúlt héten. Az estély résztvevőinek egyik 
csoportja: Furtwanglerné, dr. Fröhlich svájci követ felesége, Mashny csehszlovák követ (elesége, 
Zahle dán követné, Linz Márta, György szász-meiningeni herceg, a svájci követ és Tasnády 

Fekete Mária 
(Foto Müller) 

aki úgy él a hotelbörtötiében, mint egy 
rabszolga. 

— Mi a meséje a darabnak? 
— Harry Richard, a tizennégyéves cso-

dahegedűs esti négyezer dollár fellépési 
díjért szórakoztatja a. világ nagy metro-
polisainak közönségét. Gyermekkora soha-
sem volt, rögtön csodának született. Mint 
ő maga mondja, «nem is emlékszem 
olyan időre, hogy ne tudtam volna hege-
dülni». Rengeteg pénzt keres, pénzt, 
amelynek számára nincs értéke. Rajta 
ül egy hatalmas sáskahad, impresszárió, 
tanárok, háziorvos, rokonok és cipelik a 
kisfiút városról-városra, kis bársonyzeké-
ben, csipkével a nyaka körül. . . 

— Édes lesz Bajor ebben a szerepben. 
— Ne «csacsenoljanak» előre. A darab 

azt a pillanatot mutatja be, amikor a kis-
fiúból nagy fiú lesz . . . A kis Hurry 
egyszerre fellázad, kideríti hogy eltit-
kolták előtte az igazi korát és egyetlen 
boldog gesztussal belép a legények so-
rába . • . 

— Segít neki valaki ebben a belépés-
ben? 

— Hogyne, egy hölgyrajongója, aki vé-
gigkíséri a turnén. De ne beszéljünk 
többé a darabról, majd ha megnézik, töb-
bet tudnak róla • . . 

— Milyen új darabról hallott még1 

— A színészkonzorciumok után megala-
kult a színházak konzorciuma, mert nem 
kevesebb mint három direkció állt össze, 
hogy a Fővárosi Operettszínházban be-
mutassa Duschinsky híres Ferenc Jó-
zsef darabját. 

— Melyik három színházi 
— Először is a vendéglátó Fővárosi 

Operettszínház bérlőtársaság direkciója, 
azután a Magyar Színház, végül pedig a 
Belvárosi Színház, amely egyébként az 
ötletet is hozta. A két aktív színház sza-
bad tagjai fognak szerepelni a nag y sze-
mélyzetű darabban, természetesen ven-
dégekkel kibővítve. Egyed Zoltán már le 
is fordította a darabot. 

— Ilyen nagy szövetkezésnek majd csak 
lesz sikere! 

— Remélhetőleg akkora mint a Zsákba-
macskának. Ezzel az elpusztíthatatlan da-
rabbal példátlan dolog történt. At kel-
lett alakítani a díszleteit. 

— Hogy-hogyl 
— ősszel kezdte meg karrierjét a Zsák-

bamacska. Jégpályán játszódik az első 
felvonás, síelnek a második felvonásban, 
egyszóval téli hangulat uralja a darabot. 
Közben a valóságban is tél lett, meg-
érkezett a tavasz is, a Zsákbamacska 
még mindig műsoron van. Nemsokára itt 
a nyár is: az operettet még a kánikula 
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ban és a kutyáit. Az öregeket mayával 
viszi, a kicsiket eladja. .. Amikor híre " 
ment, hogy «ezek a kutyák eladók», azon-
nal rengeteg vevő jelentkezett. A színész 
nő gondosan megválogatta a kutyusok 
új gazdáit . . . 

— Meséljen valami pletykát! 
— Képzeljék el, Stravinszky Igor és 

Broniszláv egyszerre tartózkodtak Buda-
pesten és csak itt derült ki, hogy nem 
ismerik egymást személyesen. Pedig ha 
nem is honfitársak, de majdnem . . . 
Szomszédok. 

— No és itt megismerkedtekt 
— Hogyne. Kölcsönösen áradoztak egy 

másról, mint a keleti fejedelmek, ami-
kor először találkoznak. A 
rövid találkozás után, kiki 
folytatja a turnéját. <tLe-
het, hogy két év múlva 
ismét találkozunk — Rio 
de Janeiroban» ... — mon-
dotta Stravinszky. 

— Nem is rossz hely! 
Jó volna odamenni! 

— Maguk talán megelé-
gednének a Riviérával 
is... 

— Apropo, Molnár mi-
kor jön Pestrei 

— ö csak ezután kezdi 
meg cannesi üdülését. 

— Hát eddig mit csinált 
ottt 

— Dolgozott. Még pedig 
szorgalmasan, mert telje-
sen befejezte legújabb 
színdarabját. Darvas Lili. 
aki nemrégen járt Cannes 
ban, az ura látogatására, 
már el is olvasta az új 
Molnár-darabot. Persze, 

számára egyelőn 

UJ ERZSÉBET 
KIRÁLYNÉ 

vette át a Theater an der 
Wienben Kreisler .SUsy» 

operettjének fősze-
repét. Eddig Paula We-
szely játszotta, most Hedy 

Kiesler 
(Foto Wlllinger) 

sem tudja leolvasztani a színpadról. 
Ezért most kicserélik a miljöt . . . 

— Új díszletek lesznekf 
— De még mennyire. Eric el is készí-

tette az összes díszleteket. A jégpályá-
ból tenisz lesz, a síelésből úszás, csak a 
hepiend marad meg a régi... Az tudni-
illik eddig is éppen olyan forró volt, 
mint júliusban . . . 

— Molnár Verát láttuk a Váci-utcában. 
Igaz, hogy fellépf 

— Egyelőre egy bécsi szerződés csá-
bítja. Inkább csak vendégségbe jött ha-
za ... Likvidálni... 

— Micsodátf 
— Rprii vagy lakása* n Muzeum-utrá-



titok a darab, amely csak a jővő sze-
zonban kerül színre. 

— Melyik színházban? 
— Erről még Molnár nem döntött. 

Bizonyos szereplőkhöz van kötve az 
újdonság. Egyébként a világhírű író jól 
érzi magát Cannes-ban és az onnan 
hazatérő magyarok szerint a rnult héten 
húsvéti üaskás» kávét reggelizett a Cote 
d'azur reggeli napsütésében. 

— Honnan szerezte? 
— Egy ismert budapesti társaságbeli 

hölgy vitte ajándékba, még pedig gra-
mofónlemez-dobozban. 

— Ha egyszer egy ilyen laslcát ráten-
nének egy gramofonra és megszólalna! 

— Bizonyára érdekes melódiát dú-
dolna . .. Pletykát szeretnének? 

— Nagyon! 
— Azonnal. Előbb még Tasnády Fe-

kete Mária, illetőleg Dudayné tavaszi 
utazásáról számolok be. Rómába megy 
a férjével, aki ott produkálja az új 
Hans Albers-filmet. A szépségkirálynő 

egyébként meg fog ismerkedni a nun  
Németország összes vezetőivel, meri, 
az ura a legjobb barátságban van Gö-
ring-gel. 
' — Ez nem lehel kényelmetlen barát-

ság most odakünn. De azért a pletykust 
ne felejtse. 

— Az egykori gazdag bankárnak szü-
letésnapja volt. Mindenki megfeledke-
zett róla, azok is, akik még néhány esz-
tendővel ezelőtt nagyon is számon tar-
tották ezt a napot. Csupán a kedves 
filmszínésznő jelent meg nála a születés-
napján, felköszöntötte és felajánlott 
egy csókot. 

— Milyen viccen ne, vettek a héten a 
Fészekben? 

— Az ismert sportember vasárnap 
este sántítva jeleni meg a klubban. 
Valaki megkérdezte: «Mi bajod van? 
A sportsmann nyögdécselve felelt: 
«Egész délután játszottam, össze-vissza 
rugdostak.-, ?Futballoztál?,> -.•.Dehogy! 
Bridzseztem.<> Kezeiket csókolom! 

JJUZ&zm ^a^&S t^e^éu^ál^á^zaiuuk 
Amire még nem volt példa a magyar sajtó történetében, a Színházi Elet 

tízezer pengős rejtvénypályázatot hirdetett ebben a számban. 
A rejtvény ókori töredék, amelyet a mult héten ástak ki a soinogymegyei 

Koppány községben, ahol néhány évtizeddel ezelőtt már folytak ásatások. A lelet 
házépítés közben került felszínre és nyilvánvalóan a honfoglalást megelőző hún, 
vagy avar idők emlékét őrzi. A iNenizeti Múzeum szakértői legalább is arra a 
véleményre jutottak, hogy több szótöredékben semmiféle ismert európai nyelvben 
nem található ázsiai eredetű hangzat van. 

A Szinliázi Élet tudatában lévén annak a rendkívüli értéknek, amit a kop-
pányi lelet reprezentál, 

10.000 pengőt írt ki a szöveir megfejtőiének. 
A hír úgyszólván percek alatt beszaladta a várost és így törtk>nt. hogy 

mialatt a nyomda a Színházi Élet félszázezernyi példányait nyomta, az első 
forgalomba került példányok fölött már elszánt rejtvényfejtők törték a fejüket. 
Hogy ne törjék sokáig, itt adjuk a pontos megfejtést: 

• S o k a t é r m o s t , h a j ó l m íí k ö d i k 
A g y a d p a r á n y i 1) e 1 s e j e. 
I)e g o n . d o l k o z t á 1, h o g y m i v a IL tu a ? 
E j , l á m á p r i l i s e l s e j e ! 

Szóval április; elseje van. Akkor hát tessék tudomásul venni, hogy » tízezer 
pengős rejtvény-pályázat is csak április elsejei tréfa volt. 
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Hannele Maierzak a «Takácsok»-ban mint Mil-
chen. Ezért az alakításáért Gerhart Hauptmann 
tói aranyláncot és karkötőt kapott a nagy író 

autógramm ja val 
(Baches és Maas ioto) 

H an nolc még komoly szereptanulás közben sem 
feledkezik meg a játékairól 

«Reinhardt-sztár, aki elemi is-
kolába jár», —- ezzel a címmel mu-
tat j a be az egyik nagy berlini ké-
pes ú j ság a német főváros legkere-
setteb gyermekszínésznőjét, Hannele 
Maierzakot, akit különböző filmjei-
ből a pesti közönség is ismer. Sőt 
ismeri őt a Tisza Kálmán-tér gyer-
mekjátszóterének lármás népe is, 
mert a kislány minden nyáron ott 
futkároz gondtalan nevetéssel név-
telen kispajtásai között. Hannele 
anyai részről pesti származás, az 
édesanyja innét ment ki a háború 
utáni években Berlinbe, ahol egy 
Maierzak nevű orosz menekült fe-
lesége lett. 

Hannele Maierzak legutolsó nagy 
sikerét a Berliner Volksbühne szín-
padán aratta, ahol Emil Janmngs 
partnere volt. Gerhart Hauptmann 
«Hensohel fuvaros»-ában játszott 
elragadó gyermekségének olyan 
közvetlenségével, hogy előadás után 
Gerhart Hauptmann felsietett 
hozzá az öltözőbe és kijelentette, 
hogy a gyerek további sorsáról ő 
kíván gondoskodni. 

Bánmilyen megtiszteltetés is volt 
ez az ajánlat a világhírű író részé-
ről, Hannele szülei köszönettel el-
hárították, annál is inkább, mert a 
harmadik elemista igen szépen gon-



Hannele Maierzak, a berlini magyar-orosz-német gyermekfilmsztár az «Ebe in Not» cimü filmjében 
Elga Brinck-kel 

elemibe járok, még a balettiskolát 
is végzem, azonkívül mindig ú j sze-
repet kell tanulnom. 

— Melyik szerepedet szereted a 
legjobban? 

— A Milchent a Takácsokból. Ha 
én azt egyszer magyarul eljátszhat-
nám... 

— Gyerekszínházban nem szeret-
nél játszani? 

Elhúzza az orrát. 
— En gyerekekkel csak a játszó-

téren szeretek játszani, színházban 
nem. Mert az ám nagyon komoly 
dolog, ott még a szünetben is azt 
kell hinni, hogy az vagyok, akit 
játszom. 

— Mikor jössz Budape=tre?1 
— Bár már mehetnék, de félek, 

hogy az idén megint filmezni hiv-
nak. M o n d j a . . . odahaza nem kellene 
egy ilyen kislányszereplő filmre? 
Az jó volna, mert -akkor a kettőt 
együtt lehetne csinálni. Filmeznék 
is és otthon is lehetnék a nagyma-
mámnál. 

Megígértük, hogy mihelyt lesz egy 
ilyen film, azonnal táviratozunk a 
legkisebb berlini orosz-magyar-
német állá s halmozónak. 

íioskodik önmagáról. Állandó szer-
ződésén kívül, amely a Josefstädter 
Theaterhez fűzi, minden hálá i film-
gyerekszerepnél elsősorban _ r á j a 
gondolnak a berlini fikaszcenárium-
írók. 

Első nagy fi lmje a «Meineid» 
volt, majd jött a «Frühlingser-
wachen», a «Das Kabarét des Dok-
tor Lárifári» és legutóbb az «Ehe 
in Not», ahol Elga Brink volt a 
partnere. Most Angliába és Francia-
országba kapott meghívást, mert 
mind a két nyelvet kitűnően beszéli. 
Amikor a Színházi Elet munkatársa 
fölkereste Hannelet szülei lakásán, 
a kislány boldogan csapta össze a 
kezeit. 

— Magyar? — kérdezte — akkor 
biztosan tetszik ismerni a nagy-ma-
máé kat, Löwynek hívják őket és 
Pesteti laknak. 

Vállaltuk, hogy ismerjük. Ugye, 
olyan ősz haja, van a nagy-mamának 
és nagyon kedves mosolya? «Igen 
— feleli a kis Reínhardt-sztár — és 
okuláré ja is van neki.» Miután így 
agnoszkáltuk a rokonságot, komo-
lyabb dologra térünk át. 

— En nagyon el vagyok ám fog-
lalva. — meséli — mert nemcsak 
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Ezzel a darabbal történt 

az a szenzációs fordulat, 
hogy George Kaufmann, a 
szerencsés szerző, a világ 
egyik leghatalmasabb film-
gyárának iborsót tört az 
orra alá. A . Vacsora 8-
koij nagy premiersikere 
után megjelentek a film-
vállalatok ügynökei és 
nagy összegeket ajánlottak. 
A vezető nagy filmgyár 
fölényes hangú táviratot 
küldött: 

Ajánlok harmincezer 
dollárt filmjogokért 

Kaufmann, aki már ak 
kor tudta, hogy «Vacsora 

S-kor» világsiker, megsértő-
dött és ezt a választ 
küldte: 

(Ajánlok harmincezer 
dollárt az egész vállalat-
ért.» 

Az alkut végül meg is 
kötötték — egy másik 
filmgyárral. Közben a «8 
sztár darabja» lett a «Va-
csora H-kor«. A szerzők ki-
kötötték, hogy minden elő-
adáson legalább nyolc ne-
ves, nagy művésznek kell 
szerepelni. így lett a da-
rab mindenütt a «páratlan 
szereposztás» produkciója. 
A Metro-Goldwyn Greta 
Garbot és még hét világ-
hírű csillagot szerepeltet. 

Párizsban is mast pró-
bálják a színdarabot. Fran-
cia címe:«Lundi á 8 heures*. 
(Hétfőn 8 órakor) Jacques 
Deval, a kitűnő író fordí-
totta franciára a darabot. 
Deval, fordítás helyett 
rendszerint átdolgozza a 

külföldi újdonságokat. 
Amikor elolvasta a «Va-
csora 8-kor;> angol szö-
vegét, így kiáltott fel: 

— Ezen nincs mit átdol-
gozni. Ügy szolgálom leg-
jobban a sikert, ha a da-
rabot szórói-szóra lefordí-
tom. 

A ritka érdeklődéssel 
várt budapesti premier 
előtt, itt közöljük a nagy-
sikerű londoni előadás 
fényképfelvételeit. Az an-
gol művészek képei alá a 
Vígszínház színlapjának il-
lusztris neveit írtuk. így 
festett a londoni Fedák, a 

londoni Titkos, stb... 

A londoni ügynök, a színész és a bankár lánya 
Itt: Gyergyal, Somlay Arthur ós Márkus Margit 

A londoni szobalány, inas, szakácsnő, sofőr 
Nálunk: Vé íh Sári, Jávor, Simon Marcsa és Makláry 

'A bankár, a nagy színésznő és a titkárnő 
Pastan: Góth Sándor, Fedák Sári és Kürti Sári 



A londoni szobalány, »z orvos és az újgazdag félesége 
A Vígszínházban: Végi. Sári, Hajnal Gábor, Titkos Ilona 
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A londoni szegény rokon é s íelesége, az újguzdaiü i s felesége, a bankámé és az inas 
Itt: Zala Karola, Gárdonyi Lajos, Titkos Ilona, Csortos, Góthné Kertész Ella és Jávór Pál 



Gombaszögi Ella, Rökk Marika és Törzs Jenő, a «Kísértelek vonata» címii új magyar film főszereplői 



Az a verseny, amit a Chicago Tribune a 
világ legbájosabb női számára kiirt, érde-
kesen egésziti ki a most világszerte népszerű 
s immár- kultúrintézménnyé emelkedett 
szépségversenyeket. Ki nem mondta ön-
magának egy-egy ilyen szépségverseny ver-
senyzőinek képeit vizsgálgatva, hogy mennyi 
varázsos, vonzó, kedves nő, akiket tényleg 
azért mégse lehetett elsőrangú szépséggé 
deklará ln i , érdemelné ki mégis valami más 
jogcímen a kiemelkedést a tömegből. A n a g y 
amerikai újság megtalálta ezt a másik jog-
címet, ami nem egyéb mint a bájosság. A báj 
valami könnyúbb, elmosó-
dottnbb, népszerűbb, meg-

hittebb, egyénibb varázsfajta mint a szép-
ség. A világ nagyon szép női, ha igazán 
szigorúan vesszük ezt a szépséget, kisebb-
nagyobb mértékben hasonlítanak egymáshoz 
Egy bizonyos testmagasság, egy bizonyos 
keskenysége az alaknak, aztán az arc és a láb, 
az orr s a szem bizonyos majdnem számok-
ban kifejezhető mértéke és aránya, — mind-
ennek, ha igazi nagy szépségre gondolunk, 
nem szabad túlságosan különbözni egymás-
tól. Más azonban a báj. Kis termet vagy 
magas termet, kisportolt soványság vagy 
ingerlő gömbölyűség, intellektuálisan mar-

káns vagy gyermekesen el-
mosódott arc, mindez egy-

Queen Aspirant» 

Isuiél nietijeienl egy mayyar lány képe (második sorban az 
első) a párizsi Chicago Trlbuneben : Dióssy Boriska 

Ig-az Mária 
(Foto Róna, Szeged) 

Németh Vera 
(Foto Gsatáry) 

Burkert Mária 
Foto Szentes) 
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Urbén Kntâlin 
(Foto Buohwald) 

Polák Ilonka 
(Foto Ásta) 

aránt lehet bájos. Az t án a 

nagy , ké tségte len , d i ada lmas 

szépség, egy némileg korhoz 

k ö t ö t t ügy is ; a h ibá t l anu l 

k i te l jesede t t nőiesség rövid 

l e j á ra tú legfőbb dísze. Hiszen 

igaz, m o n d j u k a bakf i s ra s a 

40 éves nőre is, hogy szép 

leány v a g y szép asszony, s a 

m a g u k nemében az ilyen kori'i 

nők is lehe tnek szépek, de 

azér t ez a «maguk neme» m á r 

azt is jelent i , hogy va l ami 

megszorí tás mel le t t azok. Bá-

jos el lenben lehet m inden 

megszor í tás nélkül a gyermek-

cipőjéből alig k inő t t , s a tes t i 

va rázsosságának csúcsán m á r 

t ú l j u t o t t nő is. Lehe t n e m -

csak a gazdagság és a k u l t ú r a 

ormain élő, de a szerény, 

egész szerény t á r sada lmi hely-

zetű is. B á j o s lehet az a nő is, 

aki sok embernek 

egyá l t a lán 

n e m 

KolcsÂnuky Margit 
(Foto V«re«) 

Ciányi Hédy 
(Poto Aldor) 



tetszik, aki egy specialitás, 
egy különös szeszélye, játékos 
kreatúrája a természetnek. 
Sőt bájos lehet a határo-
zottan csúnya nő is. Mig azt, 
hogy a csúnya nő lehet szép, 
ezt igazán csak költemények-
ben lehet mondani, mert à 
valóságos életben ez afféle 
logikai ellentmondás. 

Jó ötlet tehát általános-
ságban ez a chicagói verseny 
és szerencsés ötlet Magyar-
ország, speciálisan pedig a 
magyar nő szempontjából. 
A magyar nő szépsége és 
bája, testi és kedélybeli va-
rázsa világszerte el van is-
merve, ez minden hozzánk 
vetődő idegen s minden kül-
földre kerülő magyar szá-
mára nyilvánvalóvá váló 
tény. Kiindulni tehát ebből, 
erre alapítani reménységeket 
nem önáltatás, vagy hival-

GÂbor Zsazsa 
(Foto Kossak u. Komáromi) 

Bociián Böske 

Apró Rózsi 
(Foto Apró) 

Rajna Ida 
(Foto Róvész—Biró) 



Lank«; Et« Némedy Magda Billoa Katalin 
(Foto Olga) (Foto Nagy l i tván) (Foto Baumlar) 

kodás. Egészen nyugodtan örülhetünk ép 
ezért nemzeti szempontból is annak, hogy 
a chicagói újság egy ilyen bájversennyel 
alkalmat ad új magyar dicsőségek kigyulá-
sára. Chicago egy nagy amerikai város, 
amely száz év előtt még egy semmi kis 
tóparti telep volt, s ma hárommillió lako-
sával Amerika második városa, s többek 
közt központja az amerikai gabonakivitel-
nek. Ennek a városnak a körzetéből, s a 
szomszédos Kanadából áramoltak világgá 

Gallas Mária 
(Foto Roigonyl) 

azok a gabonatömegek, melyek bizony ala-
posan megszorongatták a világpiacon a mi 
nemzeti termékünket, a búzát. Anélkül per-
sze, hogy ezt a chicagóiak tudnák, némileg 
reváns az, ha ez a város egy másik magyar 
specialitás, a magyar női báj számára nyit 

Botfán) versenyteret. S mivel ebből legalább an-
nyink, s legalább olyan 
jó minőségű évi termé-
sünk van mint a búzá-
ból, tehát remélhetjük, 
hogy ezt a reváns-

S6 



Somogyi Lívia 
(Foto Kogs«k o. Komáromi) 

Welnborgor Magda 
(Foto Földiák Ibi) 

JCinchner Zsuzsi -
(Amatör folvótal) 
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Sugár Piri 
(Foto Labori) 

alkalmat alaposan ki fogjuk 
használni. Hogy egyre több 
magyar nő fog abba az arc-
képcsarnokba bejutni, mely 
a világ legbájosabb nőinek ké-
peit fogja magában foglalni. 

mngynr nfik szépsége tehát ú j csatanycrés elölt áll. 
Tekintve, hogy most már csak rövid Idd választ 

el bennünket u chicagói választás kezdetétfii, fel-
kér jük n résztvenni akarókat , hogy képeik kül-
dését ne az utolsó pillanatra halasszák. Ma még 
módjában AU a párizsi zsűrinek nyugodtan ki-
válogatni a legszebbeket, de egy képtorlódás 
esetén megtörténhetik, hogy a sietségben éppen 
a legméltóbbakut érheti sérelem. Az eddigi 
tapasztalatok alapján a résztvevőknek azt a 
praktikus tanácsot adhat juk, hogy egész alakot 
ábrázoló fotográfiájuk mellé portréfotográfiát Is 
mellékeljenek, mert Idáig csupa Ilyen Jelent meg 
M Chicago Trlbuneben. Az alakfotográfla csak 

úrra Jó, hogy a zsűri ne egy disz-
harmonikus Jelenséget Jutalmaz-
zon, bár u kép hátán közfiit ada-
tok úgyis megközelíts képet ad-
nak a pályázóról. Szóval : ha le-
het, küldjenek mind a kettőből, 
de a portréfotográfia fontosabb. 

A pályázat feltételei már Is-
mertek olvasóink elfitt. A leg-
lényegesebb pont, hogy a fénykép 
hátán közfiljék a megkívánt ada-
tokat : Név, lakhely, állam, csa-
ládi állapot, hivatás, magasság, 
testsúly, a szem és h a j színe és 
a fotográfus engedélye. 

Ooldbarger Mária 
fFoto Lfiw) 

A világ legbájosabb nfije ver-
senyén gyors ütemben következ-
nek egymás után a magyar sike-
rek. A Chicago Tribune párizsi 
kiadása Ismét egy magyar leány 
képét közölte, Dlóssy Boriska 
magyar diákkisasszony fotográfi-
á já t és vele együtt már hárman 
vannak, akik egy lépéssel köze-
lebb Jutottak a célhoz. A Chicago 
Tribune eddig megjelent számai-
ból azt Is meg lehet állapítani, 
hogy százalékosan a legjobban 
állunk a résztvevők között. 



Ö l ß i t összetévesztened: C^iela Cfctzboval 

Talán nincs a világnak olyan 
nagyváros^,, ahol az elmúlt öt év 
alatt ne rendeztek volna Greta 
Garbo hasonlósági versenyeket. Bi-
zonyság rá, hogy a fikncMllag mi-
lyen élő hatást gyakorolt az embe-
rekre mindenütt, ahová képei eljut-
nak. Viszont az is kiderült, hogy 
nemcsak á művészete hasonlíthatat-
lan, hanem ő anaga is, mert idáig 
egyetlen nő sem találkozott a pályá-
zók óriási tömegében, akire jó lé-
lekkel rá lehetett volna mondani, 
hogy csakugyan hasonlít Greta 
Garbora. 

Azaz hogy most végre akadt 
egy. Greta Garbo Il- t Mary Munty -
inak h ív ják és ő is művészpá-
lyán működik. A kolozsvári Kon-

zervatóriumban végezte a zongora-
és zeneszerzési szakot, de egyútUl 
a drámai színjátszás művészetét is 
megtanulta. Jelenleg a kolozsvári 
Román Nemzeti Színház művész-
nője. ugyanakkor zenei tudását sem 
hanyagol ja el mert két leánylíceum 
zenetanárnője. 

Greta Garbohoz való csodálatos 
hasonlósága már régen közbeszéd 
tárgya volt, amikor egy leikas új-
ságíró, Paukerow Leonard rábe-
szélte, hogy vegyen részt Stnaiában 
egy hasonlósági versenyen, amelyet 
a «Realitatea» képeslap rendezett a 
Grand Hotel premierje alkalmával. 
Mary Munty egyhangú szavazással 
megkapta az első díjat. 

A siker ntán Paukerow Leonard 

- Hát ez is hazajött? - kérdi Szőke Szakái 
a pesti korzón 

(László felvétel) 
Mary Munty 

(Fotofllm) 



majd Paukerow Leonard ötletes 
szkeccsében, amely arról szól, hogy 
mennyi kellemes és kellemetlen ka-
landon megy át egy hölgy, akit ál-
landóan összetévesztenek Greta Gar-
bóval. 

MART ML'NTY 
az ál Őrét a Qarbo ir-rni 

nem állt meg félúton. 
Nagy külföldi turnét 
tervezett, hogy bemu-
tassa Greta Garbo leg-
sikerültebb második ki-
adását az egész világ-
nak. 

Mary Munty. aki 
mindenképpen szimpati-
kus, komoly ambiciójú 
és nagytehetségű mű-
vésznő, a turné kapcsán 
Budapesten is föllép 
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«Mit tenne On, ha egy lakatlan szigetre 
vetődne?» — Ezt a frappáns kérdést sze-
geztük egy sereg festőművész és karika-
turista mellének. A választ azonban nem 
szóban, hanem rajzban kértük, mert kö-
zelfekvő volt a feltevés, hogy új világot 
teremteni és benépesíteni elsősorban a 
«képző»-művész képes. Néhány nap alatt 

PÓLYA TIBOH : 
Született későn jövő módjára; én még arra a 
bizonyos lakatlan szigetre la csak akkor érkez-
nék, mikor már a lakáshivatal sem tudna egy 

^ j ^ h e l j e t J j i i t o s i t a n ^ ^ j z á m o m i ^ 

MÁRK LAJOS: 
Ha egy lakatlan szigetre kerülnék, mit csinál-
nék? Kétségbeesetten telefonálnék a Színházi 
Életnek, hogy rögtön kezdeményezzen akciót a 

kiszabadításomra 

mindeniinnét befutottak a vidám, rajzos 
válaszok. Tessék elgyönyörködni benne, 
hogyan népesítették be fantáziájuk szü-
lötteivel a festők azt a bizonyos lakat-
lan szigetet. 

HERMAN LIPÓT: 
Ábrándoznék, hogy milyen szép lehet Pesten 

w 
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WÖBCl DOLGOZ- -X 
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FORRAI ZOLTÁN: 
Karikatúra-gyorstüzelőágyú és tetszés 
szerint cserélhető múzsák. Ez volna min-

den felszerelésem 

MÜHLBECK KÁROLY: 
Berendezném Sashalmot ég a szerkesztőséget, mert 
e kettő nélkül elképzelhetetlen az életem még a 

lakatlan szigeten ls 

ERIC: 
Esténként garden-partyt rendeznék az elhagyott szi-
get lakéinak: a zsiráfnak és a párducnak. Unalom 
ellen ragyogé nőket és jazz-bandet festenék fel 
néhány kulisszára. Ahol pedig nd van, ott senki 

sem unatkozhat, fin sem 

OEDÖ LIPÓT: 
Sohsem kártyázom, de mielőtt kiköltöz-
nék «lakatlaniába», megtanulnék brldgez-
ni és egy életen át várnám a partnereket 

BYSSZ RÓBERT: 
Programmom a fenti 

SOHASEM MARADNA l A NAPI SPORT. 



QBÖHQOYBRÖY 
Mit csinálnék? Végre alaposan 
és behatóan foglalkozhatnék ked-
venc tárgyammal, a tömegpszi-

chológiával 

GABOR MÚRIO: 
Mindenekelőtt keresnék egy Péntek nevü szolgát. En fes-
tenék, 6 pedig lepuffantaná és megfőzné a modelljalmet 

'm, 

SZÜRSZABÓ JÛZ3EF: 
Mindenekelőtt • tengerbe dobnám a kultúra összes ál-
dásalt. A részletes-embert életfogytiglani fogságra 

ítélném 

JENEY: 
Végre kényelmesen elolvashatnám a 
Színházi fiietet és szabad időmben cik-

keket írnék a darwinizmus ellen 
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GERGELY IMRE: 
fin nagyon örülnék, mert végre volna agy hely, ahol 

és lennék a legjobban öltözött ember 
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Huszka Rózsi, a Zeneakadémia 
növendéke az <Aldá>-ban vizs-

gázóit 
(KU Pál foto) 

Ezt ir)s Szilágyi László 
ú] operettjéről, a «Kék-

lámpás» -ról 

A Bethlentéri Szinpad 
társulata kimaszkí-
rozva, Jelmezekben 
tartotta meg a «Ti-
mosa» kétszázas ban-
kettjét, egy, a szín-
házhoz közeli vendég-

lőben 
Gellért Lajos, Békéssy 
József, Ürm&ssy Ani-
kó, Ozobor Imro, Or-
mos Béla, Rákosi Ottó 
Igazgató, Kolozs Mar-
git, Erdélyi Mihály, 

dr. Rákosi Tibor 
(Gyenes felv.) 



Nagysikerű elöadóestélyt ren-
dezett az elmúlt héten Torday 
Judit. A tehetséges szavalómü-
vésznö ez alkalommal ismét ba-
biionyltotta, hogy egyike a 
klasszikus és modern irodalom 
leghivatottabb interpretálólnak 

(Kis Pál toto) 

fyp l ú t l * l 

Ritka halmozása jött be 
ezen a héten Szilágyi Lász-
lónak, a tehetséges operett-
librettistának. Március 21-
én, kedden volt a Kadét-
szerelem című operettjé-
nek századik előadása. 
Szerdán volt tíz éve, hogy 
bemutatták első operett-
jét, a Levendulát. Csütör-
tökön a százhetvenötödik 
előadással a hetedik jubi-
leumhoz érkezett a Zsákba-
macska és pénteken van 
legújabb színdarabjának, a 
Kék lámpásnak a premi-
erje. 

Poen: Szilágyi László 
harminc éves. 

Szabadkán műkedvelők bemutatták a Zsákbamacskát. Toldy 
Rózsi, Oaál Bözsi, Róth Zsuzsa, Boros Miklós, Csernlk 

Bözsi, Gimessy Kató, Schrerer Lola 
(Foto Kapita) 

Németh B. Qlzlke, Bajor G:ii 
keresztlánya 

(Kis Pél foto) 

Jakab Ödön lesti Gél Júlia, Miss Magyarország portréját 
(Gyenes felv.) 



Albániai mulatóban játszódik az «Elszabadult erkölcsök» című film története 
(Hermes film) 

Í6 

FOX star June Vlasek és Lugosi 
Béla filmjét, a «Chandu»-t. Lukács 
Pál és Elissa Latidi szerepelnek a 
«Titokzatos asszonyiban. 

A Columbia-gyár egy Adolf Men-
jou-filmet hoz «Tilos» címmel, faine-
lyet Cupra, a Submarine 'híres ren-
dezője rendezett. Ezenkívül még egy 
ausztráliai expedíciós filmet is meg-
jelentet. amelynek «.Szőke, fogoly» 
lesz a címe. 

A Metro Joan Crawford fi lmjét 
már a múlt héten megjelentette 
volnia, ha a «Vöröshajú asszony» 
nem arat oly várat lanul nagy si-
kert. A Grand Hotel «Flämmchenje» 
az Utolsó lépés című filmben lép 
fel. Partnerei Lewis Stone, Robert 
Montgommery. Érdekes, hogy ez a 
film, amelyben Crawford a legra-

• A FOX-film a 
napokban mutat-

ta be a filmszakma érdekelt-
jeinek a még ez évben megjelenő 
filmjeit. Leggrandiózustabb köztük a 
New-York című film, amely egy vi-
lágváros életét hozza elénk hajnal-
tól-hajnalig. A Szeleburdi kisasz-
szonyban Clara Bowt lá t juk és a 
Sherlock Holmes kalandorfilmben 
Clive Brookot. Joan Bennet egy ti-
pikus amerikai vígjátékban, a 
«Végre egyedül»-ben arat sikert. Ed-
mund Lowe rendezte a gyönyörű ú j 

ÏUi», 

Vlew-tyocka 

f f o z e c q i t f y c 



gyogóbb toalettek légrió-
já t vonultat ja fel, szin-
tén női szerző műve, 
mint ahogyan Vicki 
Baum (Grand Hotel), 
Anita Loos (Vöröshajú 
asszony) és Mary Lown-
des (Utolsó lépés) nagy-
sikerei után a Metro 
folytatólagosan női 
szerzők munkáit filme-
síti meg. Az Arsene 
Lupin című szerelmi 
történetben a Barry-
moore-rok összes tagja i 
játszanak. King Vidor 
rendezte Dolores Del 
Rio exotikus filmjét, a 

Paradicsommadár-t. 
Déltengeri szigeteken 
játszódik a film, egyet-
len müteremf el vétele 
sincsen és egy tűzhá-
nyó, filmen még soha-
sem látott kitörése teszi 
szenzációssá. Főszereplő 
Dolores del Rio. Law-
rence Tibbet tavalyi 
nagy sikerére való te-
kintettel fe lúj í t ja .a 
Metro a «Sasok Éneke» 
című filmet «Cigány-
szerelem» címmel. A 
film zenéjét, mint isme-
retes, Lehár Ferenc ír-
ta. A szezon befejezése-
képpen Buster Keaton 
jön a Szenvedélyes szerelő szerelmei 
című rémdrámában. 

A Paramount két német filmet je-
lentet meg, mint a gyár európai 
produkciójának termékeit. Az egyik-
nek címe Madonna, hol vagy? Fő-
szerepekben Liane Haid és Fritz 
Schulz. A másik filmben Dolly 
Haast lá t juk viszont, A film ideig-
lenes címe az Arany kéz. A Para-
mount egyébként ragyogàan eredeti 
ötlettel készült filmmel fejezi be a 
szezont. A film címe: Ha lenne egy 
millióm. Tíz híres rendező rendezte. 

Jannings játssza a «Paufole király» clmü Franciaországban 
készült német film címszerepét 

(Eco) 

A film tulajdonképpen nem egy, 
hanem tíz különálló film, amelyek 
mindegyike a kérdésre felel, rende-
zőjének ízlése szerint Szó van róla, 
hogy még egy Chevalier-film is ér-
kezik és bizonyosra vehető, hogy 
Herbert Marshali Eladó esték 
című fi lmjét is még ebben a sze-
zonban látjuk. f~y~7r\ 

A Warner első- ! n l/^lC^l 
sorban a «Szöke-
vény vagyok» cí-
mű világsikert ara-
tott f i lmjét óhaj t ja 



ZITA JOHAN 
a címszereplője a <3000 éves 
ember» című Universal-film-
nek. Az állítólag magyar szár-
mazású sztár nincs egészen 
háromezeréves. Most lesz húsz 

gát házába és ott hó-
napokon át reme-
kül élt és nagy mu-
latságokat rende-

AMERIKAI HI-
szerint Bán-

ky Vilmában lát-
ják Marlene Dietrich 
utódát. 

PABST óriási költ-
séggel készült Saljapin 

pedícióra indult. • 

MIG HAROLD 
LLOYD Európában tar-
tózkodott, egy betörő-
banda befészkelte ma-

megjelentetni. A filmet a cenzúra 
betiltotta, de talán mégis engedé-
lyezik némi változtatással. A Hong-
kongi kaland című filmben viszont-
látjuk a gyönyörű Kay Francist. 
Kertész Mihály rendezte ia Mr. X. 
című grand guignolfilmet és Lily 
Damita játssza a Gyufakirály című 
film főszerepét. A film Kreuger éle-
téről szól. 

Végezetül az OSSO a «Dr. Ma-
buse» című szenzációs Fritz Lang 
filmet jelenteti meg. Főszerepét Be-
regi Oszkár alakítja. Ezenkívül be-
muta t ja a Buridán szamana^ Tör-
vény nevében és Pergolése szerel-
mei című francia filmeket, vala-
mint a Lustige Herr Fünf-t, amely 

Berlinben éppen az 
elmúlt napokban je-
lent meg nagy si-
kerrel. A filmet 
Heinz Hilpert, a 
nálunk is ismert Reinhardt rendező 
rendezte és Ery Bos é s a remek-
hlangú Domgraf Fassbänder ját-
szák. 

(»10 

A NAGY SZERELEM ÉJSZA-
KAJA a címe Bolváry Géza ú j film-
jének, amelynek műtermi felvéte-
leit most kezdték meg. A filmben 
egyetlen sztár szerepel: Gustav 
Fröhlich. 

• 

GARY COOPER, az 
ismert amerikai film-
sztár kínai vadászex-



— KI CSÓKOL MEG? 
Kérdi Felix iBressart, A görlök — mint a képen látható — nem nagyon törik magukat — Bressart 

csókja után 

f i l m j e a «Don Qui jo te» P á r i z s b a n 
és Brüssze lben is m e g b u k o t t . A vi -
l á g h í r ű r endezőnek ez évben ez m á r 
a m á s o d i k b u k á s a . Az első a z At-
l a n t i s k i r á l y n ő j e vo l t . 

• 

FEJŐS PÁL maga ír ta következő 
filmjét, melynek címe «Két fiatal lélek 
egy szívtelen városban» A film főszere-
peit Annabella és Gustav Fröhlich játsz-
száik. 

LEGÚJABB ADATOK szerint 60.000 
mozi van az egész világon. Ezekből 
már 34.000 hangos. 

• 

JEAN HARLOW férjének, Paul Bern-
nek öngyilkossága még mindig foglal-

koztatja ia hollywoodi filmköröket. Nyílt 
titok, hogy a híres rendező fivére, 
Henry Bern magánnyomozást folytat 
annak igazolására, hogy fivére nem ön-
kezével vetett véget életének, hanem 
olyasvalaki gyilkolta meg, akinek ér-
dekei fűződnek Bern halálához. Ameri-
kai híradás szerint szenzációs meglepe-
téseket hoz Henry Bern nyomozása, 
amelynek eredménye 
rövidesen 
ságra jut. 

• 

A Z U N I V E R S A L 
elkészí t i az i f j ú s á g 
részére az igaz i Ro-
b i n s o n Crusoe t . 



A kaliforniai nyár legújabb divatja 
a gummi fürdőruha. Hary Carllile 

Metro »tárta már ait hordja 

Bonyolult ixer-
kezette) mérik !• 
Hollywoodban, hogy a 
Köri ők trabályoaan calnálnak-a 
egyei tánoftgurákat 

(Foto H. a . H.) 

AMIRŐL AZ ASSZO-
NYOK ALMODNAK cí-
mű Bolváry-filmet, amely 
éppen mosit fut nálunk, 
a német cenzúra betil-
totta. • 
ÉRDEKES Ű J FILMDIVAT 

A csinos filmezinész-
nők szerepük kedvéért el-
csúfítják magukat. Leg-
utóbb Norma Shearer ját-
szott csúnya lányt egyik 
filmjében, most pedig 
Dolly Haas mutatkozik be 
•mint hässliches Mädchen. 



y 

dcáu*a a» Attab/ásácou 
Ida: Jäcök lU^s'é-

Ezt rueim úgy kell venni, mintha talán 
megvadult volna valamely busafejű te-
nyiésztoika és legázolta fölöttes hatósá-
gát, vagy más ilyen véree eeet adódott 
volna elő. Szó sincs róla. Rendes, jóra-
való színpadi dráma játszódott le oda-
kint, a dramaturgia ismert szabályai 
szerint, felvonásokra tagolva, elő- és 
utójátókkal, feszültségekkel, bonyodal-
makkal, erkölcs'' tanulsággal és ami fő: 
kielégítő bevétellel. 

ELŐJÁTÉK 
Rámtelefonál a «Dajbi», becsületes ma-

gyar neviéta a Dajbukdi művésznő, hogy 
aszongya, menjünk ki az All at vásárra. 
Mondok: hogyne, csak előbb kimaszkíro-
zod magad! (Persze, mit tudhat ja ő, 
nyakig vagyok a munkában, azt se tu-
dom, hol áll ai fejem, éppen ar ra van 
nekem időm!) De karmol és nyavalyog 
a telefón, úgylátszik, mim érezte meg 
Dajbi úrnő az ellentmondást, mert meg-
kérdi : 

— Hogy-hogy kimaszkírozom magam? 
— Ej, hát hogy! Ha kimaiszkírozod 

magad kisgazdánénak. 
No eat megértette, mert nevet a vonal 

túlsó végén. De legnagyolbb meghökke-
nésemre rávágja: 

— Miért net Vár j csak! A Pista azt 
mondja, ő is jön . . . 

És félóra múlva bezörgetnek hozzám. 
Bársony Pista molnáifszüirke paraszt-
uniformisban, Dajbukát Ilona ipoly-
vidéki menyecskének öltözve: 

— Mehetünk. 
A kisangyailát neki, most már hiába 

vakarom a kobakom, szavamon fogtak, 
a komisz népség! No annyuk, tedd a 
tarisznyába a hamubasült útikőccséget., 
mert taxin kell kivinni a kisgazda frak-
ciót. 

ELSŐ FELVONÁS 
A bejáratnál szíves szóval megkérdi 

a pápaszemes jegyszedő, hogy: 
— Hova valók maguk, gazduram? 
— Csak ide. az Andrássy-úti Szín-

— Hová válók maguk, gazduiam? 
DAJBUK.iT ÉS BÁRSONY A TENYÉSZÁLLAT-VÁSÁRON 

(Gyenes lolv.) 



nuzba, — feleli ízes egyszerűséggel a 
Bársony. A pápaszemes nagyot nyel, 
mert a bámészkodó tömeg hangosan ne-
vet. Hét igen, becsapódott. De nem 
csoda, olyan igaziaknak látszanaik! Leg-
jobban mulat a remdőr, persze, ő ismerte 
meg legelőbb a népszerű művészpárt, 
lévén gyakran inspekció« a siinházbain. 

A felvonás tehát jól kezdődik, az 
ekszpozíció humoros tálalása 'vidám han-
gulatot kelt ai nézőtéren. Mert talán 
mondanom sem kell: igen megnéznek 
bennünket, amerre c.sak ehwgyiink; 
innen is, onnan is hallaitszi'k a két szí-
nész neve, általánosságban szívesen 
veszik a népek, hogy megjelentünk a 
vásáron. A művészek érzik, hogy kon-
taktusban vannak a közönséggel, elmé-
lyülnek szerepükbe, főleg a Dajbukát 
olyan remekül domborít negyvenhárom 
szoknyájában, hogy némely nagybaijszú 
alföldi atyafiak teljes gusztussal szem-
lélnek utána. De Bársony gazda se 
hagyja magát, megszólít egy vásári al-
tisztet és rámutatva egy szépen a|rran-
zsirozott brikett-kupacra, illedelmes szó-
val fölkéri: 

— Engedelmet kérek. Mifajta tyúkok 
tojták ezeket a fekete tojásokat? 

— Nem tudom, kérem, — feleli tű-
nődve az altiszt, — mert én a tehenészet-
nél vagyok. 

Sajna, a művészek itt kiesnek szere-
pükből és nevetni kezdenek, de teli száj-
jal. Szerencsére ai közönség neon veszi 
rossz néven, nagy derülés van az egész 
vonalon és így kitűnő hangulatban ér 
véget az első felvonás. >. . éppen egy hatalmas bikát nézegettünk 



M A S O D I K F E L V O N Á S 
Elérjük az első kiállí-

tási épületet. I t t már tel-
jes erővel rohan a cse-
lekmény-: szebbnél-szebb 
epizódok én epizódisták 
kapcsolódnak bele a szín-
műbe. A bábolnai és kis-
béri arabs, gidrán és nó-
niusz par ipák nyíltszíni 
tapsra késztetik a telt 
házat. Karcsúnyakú anya-
állat mellett bájos kis 
csikó hempereg a puha 
almon (gyermekszereplő!), 
nagy tetszést aratva. In-
nen a mangalica-abtáj-
lung épületéhez vonulunk. 
Célszerű zsírsertések heve-
résznek i t t falkában, de 
akkorák, mint a Gellért 
hegye, f á jnu l rangő toka-
szalonnákkal, dallatmos 
röffentésekkel. «Hát igen». 
— véli Bársony, — «bár a 
Cochran-görlöket mostaná-
ban hízásra fogják, nem 
lesz ajánlatos ennyire ki-
h a n g s ú l y o z n i az i d o m o -
kat.» «De a spájzban felléptetnék szí-
vesen egy ilyen M.angadiea-sisterst ! — 
replikázik a Dajbi mély meggyőződés-
sel. 

Áttérve a kutyakiáll í tás épületébe, a 
zajgó komondorok, pulik és pumik kö-
zött egy széken felfedezzük Fehér Lilit, 
a népszerű kómikát, fő- és székvárosunk 
közcsúnyáját. 

Dajbukát próbalejéso 

— Te is ki vagy ál l í tvai — kérdi tőle 
a Dajbi. 

— Dehogy, a kutyám! — feleli Fehér 
Lili. És sóhaj tva teszi hozzá: — De osak 
ötödik díjait kapott. 

— Biztosan rámosolyogtál a zsűrire! 
— szól közbe Bársony, mire harsogió 
nevetés tör ki a tömegben. A kutyák 
ettől vérszemet kapnak, vakkantó-kórus 

Bársony unja a pesti taxit, lovat vásárol 



. . . kipróbáltak agy traktort is 
(Gyanas lalv.) 

tokos. Aztán, hogy a körülállók nevet-
nek, megmagyarázza. — Sajnos, még 
nem volt időm a színházba elmenni. 

— De ma este eljöní — mondja Bár-
sony. 

— El én, - - rázza megi kezét a rajongó 
tehenész. 

Aminthogy még jónéhányan búcsúz-
tak tőlünk ervei: a viszontlátásra 
estére. 

Végignéztük a gépkiállítást is. Daj-
bukáték felpattantak egy traktorra és 
ha véletlenül benzin van a motorban, 
hazáig meg nem állnak. 

Kifelémenet egy békési parasztgazda 
odaszólt Bársonynak: 

— Hát fölütünk a traktorra, mil 
— Föl ám, — szólt vissza Bársony — 

de sajnos, nem a magunkéra. 
A békési ember szeretett volna még 

mondani vlalamit, de nem tudott rögtö-
nözni. Súgó nem volt a közelben, így 
véglegesen megakadt. 

Mennyivel jobb parasztok a Bár-
sony ókl 

UTÓJATÉK 
sy-úti Színházban este táb-

lás 

alakul ki, remek finálé, nagyhatású fel-
vonásvég. 

HARMADIK FELVONÁS 
Szín: a szasrvasmarhaipavillon. No, ez 

igen, ez teszi. Komor bikák nézik ba-
rátságtalan tekintettel a hullámzó tö-
mieget; odább szelíd schwedzer-tehetnek 
mórikálják magukat kis kacérsággal a 
tenyész-legiények felé. Éppen egy hatal 
mas bikát nézegetünk, mikor prémgallé-
ros, mikádós úr tör át a tömegen: 

— Daibukát művésznő, úgy-el 
— Igen, az vagyok. 
— Engedje mieg, hogy bemutatkozzam. 

Pajzs Gyula földbirtokos. Ráczalmásról. 
— örvendek. 
— Boldog' vagyok, hogy megmondha-

tom: nekem annyira imponál a mű-
vésznő — neve. 

— A nevem.il 
— Igen, kérem szeretettel. Hogy Daj-

bukát. Hát kérem, ez nekem nagyon tet-
szik. 

Dajbi csodálkozással kérdezi. 
— De miért éppen a nevem t 
— M e r t . . . mert, én csak a tefoeinészet-| 

tel foglalkozom! — vágja ki a földhir-1 



fFoto (.yenes) 



A galamb a sportban eddig túlsá-
gosan passzív szerepet töltött be: az 
állatbarátok nagy bánatára hideg-
vérű vadászok lepuffogtatták őket. 
Újpesten találták ki, hogy a galamb-
nak más sporthivatása is lehet, ő je-

Az első újpesti galamb mindössze öt percig váratott magára 

lenti be a gólokat azoknak a lokál-
patriótáknak, akiknek nem adatott 
meg az öröm, hogy végignézhessék 
kedvenc csapatuk küzdelmét és győ-
zelmét. 

Meg lehet állapítani, hogy az új-
pesti találmánynak 

nagy sikere van a kö-
zönségnél, — legalább 
is annál a részé-
nél, amelyiknek az új-
pesti galamb kiröppené-
se drukkerszempontból 
örömet jelent. Talán 
csak az volt a hiba, 
hogy túlságosan gyor-
san szabadult ki az első 
kettő és utána meglehe-
tős szünetek után a to-
vábbi kettő. A galamb-
posta-közlekedés akado-
zása azt mutatta, hogy 
a bajnokjelölt — most 
már majdnem teljes 
joggal nevezhetjük an-
nak — nagyon hamar 
ellövi a puskaporát. Ha 
ezt a meccset Üjpest 
nem hazai pályán és 
hazai közönség előtt 



játssza, nem lehetetlen, 
hogy a másik két újpes-
ti galamb kalitkában 
került volna haza. Ami 
pedig nagy hibát jelent, 
mert a magyar bajnok-
ság élcsapatától nem-
csak kezdeti lendületei, 
hanem ahhoz méltó 
folytatást is vár a ma-
gyar futballsport kö-
zönsége. 

Pláne most vasárnap 
nagyobb sportteljesít-
ményt kell felmutatniok 
az újpesti galamboknak 
is. Nem a Stadionból, 
hanem Debrecenből kell 
startolniok. Az Újpest 
Debrecenbe nem pulyka-
kakast megy venni. Li-
la szalagocskákkal fel-
díszített galambokat 
visz magával. Csak az-
tán ezek a galambok nc 
vasúti kocsiban tegyék 
meg a visszafelé való 
utat. 

A Derbyt megelőző UTE—MTK-meccs tragikomikus pillanata. 
A vetődő UTE kapusba az MTK egyik csatára átugrás közben 
belerúgott. A kapus ájultan terült el. Trénerek és Intézők 
rohantak be és a befutó civilek között volt László Henrik ls, 
a Színházi Elet fotografusa. Éppen akkor ért oda, amikor a 
kapust nagynehezen életre keltették. A fényképész persze 
rögtön működésbe lépett és íme a fényképészet diadala: a 
kapus belemosolygott a gépbe. Vagy mint a nézőtéren mond-

ták: «A halott mosolyogni kezdett» 

Jelenet az Újpest—Hungária Derbyről: A kivételesan bizonytalan Szabó kiöklöz egy nehéz labdát 
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Azok, akiknek képük 
b e k e r e t e z v e jelent 
meg, húsz-húsz pengő 
jutalmat Kapnak a 

Színházi Élettől 

- ' • T I 





Conrad Veidt i s Mädy Ch'istinns 

Lilian Harvey 

uéjét — egy szám kivételével — neun 
Hollaender Irta. Franz Wachsmann ál-
lította össze Offenbach örökszép meló-
diáiból, stílszerű zenei aláfestést szol-
gáltatva a mesének, amely Offenbach 
korának, a második császárságnak hal-
latlanul vidám él étét örökíti míg . 

A filmet méltán nevezik a «sztárok 
filmjének». Juliet tet , a kis fodrászlányt 
Lilian Harvey játssza, a szép császár-
nét Mädy Christians, a márki t Conrad 
Veidt és a kis muzsikust Heinz Rüh-
mann, A f i lmet Budapesten az Uránia 
mu ta t j a be. 

Zeneszerző 
mint filmrendező 

leli bin von Kopf bis Fuss... A dal. 
melyet a «Kék angyab-ban Marlene 
Dietrich énekelt, vi lághírűvé tet te szer-
zőjét, Friedrich Hollaendert. A kitűnő 
zeneszerző az UFA ú j filmjében, a Csá-
szári udvar-ban most mint filmrendező 
mutatkozik be és a film berlini szenzá-
ciós sikerű bemutatója azt igazolja, 
hogy Hollaender, a filmrendező, sem 
marad el a zeneszerző mögött. 

Érdekes, liogy a. Hollaender-film ze-

Heinz Hiiluuann és Lilian Harvey 



. pesti társa-
igiól, Dehmol 

Qeraldine 
Foto Angelo) 

ZSERBÓ-BÓ-BÁN 
— Mit tudtok ti, angyalom arról, 

hogy mennyi színt, mozgalmat és 
tarkaságot hozott Pestre az elmúlt 
héten a Tenyészállatvásár? 

— A két ünnep és az ünnepekel 
me a előző este olyan volt, mintha 
Szilvesztert ünnepeltünk volna, 
Gazduramék remek vásárt csinál-
tak, elfogyott minden az utolsó 
kocáig. Rengeteg vidéki volt ide-
fenn és régen nem látott arcokat 
fedeztünk fel újra. A nagy vidéki 
vendégjárás meglátszott a lovas-
mérkőzés közönségén is, amely 
ezúttal különösen nagyszámú és 
előkelő volt. Nem nagyítás, ha azt 
mondjuk, hogy: ezrek tapsoltak 
Pauly Hartmanné, Verebélyi Eleo-
nora, Géczy Béláné, Fáy-Halász 

Ida, Eber Amália nagyszerű lo-
vaglásainak. 

— A Mecklenburgi hercegi párt 
is újra láttuk hosszú szünet után. 

— Igen, a tavaszi események kö-
zeledte visszahozta őket vidéki 
magányukból. Utóvégre a margit-
szigeti póló-pályán is zsendül a fú. 

— Zsendül a fű épúgy, mint 
ahogy a szívekben rügyezik a ta-
vaszi szerelem. Nos, erről a tava-
szi frontról mit tudsz1 

— Váratlanul Pest egyik szép-
sége menyasszonyhírbe került ezen 
a héten, de aztán az erélyes cáfo-
lat elnémította a szóbeszédet, A 
beavatottak úgy tudták, hogy mi-
kor a szépség bejelentette papá-
jának, hogy feleségül akar menni 
lovagjához, az közömbösen mind-
össze ennyit válaszolt: — elvégre 
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Pungyerszky Baba. Borrin mek-
lenburgl herceg: és Fáy Halász 

Ida a lovasmérközósen 
(Seidner foto) 

oda lehet ugrani a villamos elé is! 
Mindent összegezve, sem az előbbi-
ből, sem az utóbbiból egy szó sem 
igaz. Onnan keveredett az egész 
mende-monda, hogy a fiatalok egy 
délelőtt együtt sütkéreztek a kor-
zón s ugyanakkor egy i f j ú színész-
nő elhagyottan merengett a Vádi-
utcában ... 

— No és mit tudsz a Fészek jel-
mezbáljára való készülődésről? 

— Ismeretes, hogy a jelmezeknek 
azt kell kifejezniök, mi lesz tíz év 
múlva optimista és pesszimista 

szemmel nézve, Az eddigi kémje-
lentések szerint, készül egy opti-
mistajelmez: kaftán és Hitler-
bajusz és készül egy pesszimista-
jelmez: a londoni Rotschild a bécsi 
Rotschild maszkjában. Majd meg-
látjuk, melyiket ki hordja? 

— A pesszimistajelmezt joggal 
hordhatná akár az a fiatal gróf is, 
aki két év előtt még ezresekkel do-
bálódzott, ma pedig úgyszólván 
állandó utasa — ahogy rossznyelvű 
barátai mondják — a filléres segély-
vonatnak. A fiatalúr a napokban 

találkozott egy barát-
jával, akinek még jól 
megy s hosszú panasz-
kodás után bevallotta, 
hogy egy igen-igen 
nagy kérése lenne. — 
No csak ki vele! — bíz-
tatta a jóbarát s már 
lélekben elő is készült 
egy ötszázpengős gyors-
segélyre. Legnagyobb 
meglepetésére azonban 
az i f j ú gróf a követ-
kező kéréssel állt elő: 

— Minden tavasszal ki-
mentem eddig a ligeti 
vendéglőbe szalonkát 
enni. Tavaly is künn 
voltam, ettem is sza-
lonkát, de felirattami, 
ma is tartozom vele. 
Ezt idén már nem ismé-
telhetem meg, azért 
arra kérlek, hívj meg 
egy snepfre, egyetlen 
egyre... 

— Szomorú kis törté-
net, különösen ha arra 
gondolunk, hogy az 
illető valamikor a sa-
ját ezer holdján leste 
márciusban, mikor húz-
nak a szalonkák. 



Pauly Hartmanné, Verebély Eleonora és Géciy Bélané a lovasmérkoíeseu 
(Seidner loto) 

— No, majd akad jövőre másik új 
ezerhold. Átmeneti állapot mindez, 
mi optimistajelmezben járunk, an-
gyalom, de azért örömmel halljuk, 
ha valaki dolgozik. A héten újra 
szaporodott a dolgozó nők csapatja, 
az újoncok: Münnichné Eber Viliké 
és Walder Béláné. 

— Sok szerencsét mindkettejük-
nek! No és most nyújts át egy 
tavaszi bokrétát a legfrissebb hírek-
ből: 

— Rády József ezredes, a híres 
vívó, lett a nyíregyházi huszár-
ezred parancsnoka. Frommelné 
Tedesco Alice hazaérkezett az édes-
apja látogatására Münchenből. 
Wolfner Györgyné már három tan-
tárgyból leérettségizett, rövidesen 
lematurál a többiből is s aztán be-
iratkozik orvostanhallgatónőnek. 
Krakker Babát, Vác polgármeste-
rének leányát eljegyezte Perta 
László, Darányi Kálmánék fényes 
vacsorát adtak az Országos Kaszi-
nóban, Gömbös Gyuláék pedig 
két nagy ebédet adnak a mi-

Tltioh Mért« és Barcza Elemér h é u u á g o t 
kOtöttek 

(Qyenos foto) 
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Blokner Izidor, a Blockner hirdetési vállalat megalapí tója most ünnepelte házasságának 50-lk 
évfordulóját . As aranylakodalom alkalmából sokan keres ték fel gra tulációjukkal Blockner bácsit 

és feleségét 
(Poto Turan) 

niszterelnökségen. Algya-Papp Sán-
doréknál házibál volt s a mág-
nás-estélyek közül fel kell említeni 
a gróf Zichy Rafaelné estélyét 
és gróf Károlyi Vilitorékét. 

— Egyéb szenzációk? 
— Ifjabb Horthy Istvánt kinevez-

ték a Magyar Állami Gépgyár igaz-
gatójának. 

— Megérdemli, mert csupa szor-
galom és lelkesség. De mindezek 
után se feledkezzünk meg a legfon-
tosabbról. 

— Vagyis, igen helyesen, a plety-
káról. Nos hát, parancsolj, angya-
lom. 

— Füleim hegyezem, kezdd el! 
— Kezdem és rögtön be is feje-

zem. Egy igen tehetséges és kedves 
i f j ú hölgy, aki teljesen magányo-
san él, kizárólag csak barátnőivel 
érintkezik, nemrég a lovagiasság 
összes szabályai szerint provokál-
tatta egyik barátnőjét, aki nem 
minden alap nélkül azt terjesztette 
róla, hogy csalt az egyik bridzs-sza-
lónban. A segédnők összeültek, de 
a fegyvernem megválasztásában 
még nem állapodtak meg, mert a 
párbajra hívott barátnő olyan ki-
tűnő kardforgató, hogy a viaskodás 
kimenetele már előre is kétségtelen. 
Adieu! 

A past! társasáéból Gyulányi Glca 
(Révész—-Biró foto) 
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ZU fizetövendégek és a h ä z i g a z d ä k ^ U ß m j / j i ^ I 

ingyen apróhirdetést kapnak ^ T i r j ^ v ^ w 

a Színházi (Siet húsvéti s z á m á b a n \ 1 1 1 1 1 1 1 

Százával fekszenek előttünk a tavalyi Vizelő Vendé y akció köszönőlevelei. Ezt 
a dossiert azért őriztük meg hogy amikor az idén újra kezdjük, szemünk előtt 
legyen a munka, amelyet már az első évben végeztünk. Azt lá t juk belőle, hogy 
sikerült feltárnunk a magyar vidéket a magyar nyaralóknak és azoknak a külföl-
dieknek, akik a magyar életet nem a színes prospektusokon és hivatalos látnivaló-
kon át akar ják megismerni. 

A Fizető Vendég-akció lényegét nem kell külön ismertetnünk, annyira átment 
fennállásának rövid ideje alatt a köztudatba. Ha mégis akadna valaki, akinek 
figyelmét a Színházi Élet és az Ibusz közös akciója elkerülte volna: arról van szó. 
hogy olcsó, kellemes és egészséges nyaralást biztosítsunk a Színházi Élet olvasó-
közönségének Rengeteg magyar kisváros, falú, puszta, vidéki kastély van, ahol 
nyárára szívesen látnának vendégeket. A vendégfogadás alapja természetesen üzleti 
és mégsem az. A vendéglátó gazdának meg kell találnia számításait, de ugyanakkor 
a vendég tárcáját sem szabad túlságosan igénybe venni, olyan kalkulációt kell 
tehát csinálni, amély a szerény polgári vendégnek is lehetővé teszi, hogy néhány 
héten át gondtalanul érezhesse a nyaralás örömeit. 

A Színházi Élet ési az Ibusz ebben az akcióban tulajdonképpen az ingyen közve-
títő szerepét vállalják. A vendéget fogadni kívánók a Színházi Élethez küldik be 
feltételeiket, ezeket az Ibusz, amelynek vezérigazgatója, Bársony Oszkár, az ötletet 
fölvetette és virágzó valósággá fejlesztette, kataszterbe álltíja és a Vendéglátók 
Kataszterét díjtalanul rendelkezésre bocsátja a vendégjelölteknek budapesti köz-
pontjában, összes fiókjainál, vidéki szerveinél és a Színházi Élet Boltjában. 

A formulát, amit vendéglátó gazdáknak ki kell tölteniök, egyik következő szá-
munkban közöljük, mert nem akarunk elébevágni annak a másik, mull számunkban 
közölt akciónak amely lehetővé teszi, hogy a Színházi Elet bármely olvasója 20 szóig 
terjedhető ingyen Fizető Vendég-hirdetést helyezhessen el a lap húsvéti albumában. 
Ezt a szelvényt mindkét csoport igénybe veheti, azok is, akik vendéget akarnak 
fogadni, azok is, akik vendégek szeretnének lenni. De igénybe vehetik városi ható-
ságok, fürdőbizoitságok is, amelyek egy vidék nyári forgalmának fellendítéséért 
dolgoznak. 

Azt akarjuk, hogy a tavaly oly szépen megindult -mozgalom az idén még dúsabb 
eredményeket hozzon és ezért mostantól fogva, a nyaralási szezon végéig, állandóan 

ébren fogjuk tartani az akciót. Sőt a szigorúan vett nyaralási idényen túl isi pro-
pagálni fogjuk a Fizető Vendég ügyét hiszen tok olyan vidéke van Magyarország-
nak, amely őszi, vagy téli week-endre kiválóan alkalmas. 

I t t közöljük az ingyen-hirdetésre jogosító szelvényt, amelyot a Színházi Élet 
minden olvasója igénybe vehet, 

20 szóig terjedő ingyen hirdetésre 
jogosító szelvény 

Szöveg 
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OVATOS EMBER 

— Miféle ember ez a 
boxbajnok! Tud róla 
valami rosszat mon-
dán il 

— Isten ments! 

A FEKETE KÉZ A SZERELMES MÚZEUMI ŐR 

PROSZCENIUM-PÄHOLY 

A TÜRELMETLEN 
MENYASSZONYJELÖLT 

— Hallodf A karzatnak tetszik ez a tenorista! 
— Nem csodálkozom, ötven pfenninget megér a 

hangja, de húsz márkáért gyengének találom . •. 
(Fliegende) 

Mr. Smith levelet kap, 
amelyben mindössze eny-
nyi áll: «Őrizkedjék a fe-
kete kéztől!* Másnap 
ugyanilyen tartalmú le-
vél érkezik, harmadnap 
szintén. Mr. Smith állig 
felfegyverkezve fekszik az 
ágyban és egy pillanatra 
sem hunyja be a szemét. 
Reggel hozzák a postát, 
megint ott van a levél, ez-
úttal azonban bővebb tar-
talommal: 

«Őrizkedjék a fekete kéz-
től, mert az hátrányos le-
het pályáján. Használjon 
tehát Cunctator-szappant.» —• Szeret, nem szeret? 

— A z t h i s z e m , a h á z a s -
s á g o k az é g b e n k ö t t e t n e k . 
— H a m é g s o k á i g h a b o -

zol, c s a k u g y a n az é g b e n 
f o g u n k h á z a s s á g o t k ö t n i . 

(Tits Bits) 
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GONDOS FELESÉG KABOS, A HÖS 

Kabos Gyula, aki Ame-
rikában született, meséli, 
hogy egyszer Kaliforniá-
ban egy földrengést is 
megért. 

— Képzelem, hogy meg 
voltál ijedve — mondja 
Rátkai. 

— A, a föld sokkal job 
ban remegett, mint én. 

MEGHATÓ TAJÉKO. 
ZATLAXSAG 

— Képzeld csak. az 
asnapuri maharadzsá-
nak százhatvanhárom 
gyermeke van. 

Oh, szegény asz> 
szony! 

PÁRBESZÉD AZ AJTÖN KERESZTÜL 

Emil, még csak öt 
percig tartsd magad 1 El 
akarom venni a tulipán-
cserepeket , . . 

(Ric et Rao) 

— Nincs itthon a nagy-
ságos asszonyt 

— Csak félhétkOi lesz 
itthon. 

— Sajnálom, csak hat 
óráig tartom nyitva az 
üzletet. 

(Lustige; 

A hölgy. Most nem szabad bejönni! Légy dél-
után öt órakor a kávéházban. 

A férfi (a kulcslyukon át): És te hány órakor 
jössz? 

(Le Sourire) 
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UDVARIAS ËS FIGYEL-
MES KERESKEDŐ 

— Parancso l ja nagy-
ságos asszony, hogy ha-
zaküldjem az ernyőt? 

(Lustige Kiste) 

* 
MAI FÉRJEK 

Két barát diskurál a 
kávéházban. Egyszer-
csak az egyik az órára 
néz és ijedten felugrik. 

— Na, most sietek 
haza, megfőzni az ebé-
det. 

— Beteg a feleségedt 
— Nem. Éhes! 

ITT AZ TJ NYÁRI STRAND-DIVAT 

A NIZZAI MISS 

— Nem elég, hogy majd-

A Színházi Elet leglel-
kesebb rikkancsa Nizzá-
ban ez a kedves, jóhu-
morú magyar asszonyság, 
aki folyton azzal biztatja 
magyar klienseit, hogy a 
jcvő héten ő lesz a cím 
lapon. Hát, ha a címlapra 
egyelőre nem is került, a 
vicclapban már megkezdte 
karrierjét. 

PESSZIMISTA 

nem belefulladtunk, most 
még fel is akarnak akasz-
tani bennünket. . . 

(Lustige) 
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Szász Lili, az Andrássy-úti Színház tagja, a régi 
katonai esküminta híve. Szárazon és vízen követi az 
uj divat vezérét, Marlene Dietrichet. 

(Angelo felv.) 



HÄZI MULATSÁGON A K R J K A BESZßJL 
KÉP A JÍWŐBÖL 

Newyorki kislány: , 
M a m a , e g y k i s s é á t r e - J t / S * £ 

p ü l ö k D é l - A f r i k á b a . . - V * M g 

M a m a : R e n d b e n v a n , W * ^ ^ v ^ P ^ ^ i ^ j B S l 

d e e b é d r e p o n t o s a n i t t - l'r' y ^ k / ^ l a a - y 

h o n l é g y . v " ' f ^ 

(London Opinion) \ [ j _ » • 111 " 

' J I - • 
— Mand ja bennszülött 

úr! Mit visel a nyaká-

ban? Fétis van abban 

a kis zacskóban? 

— Nem kérem. A 

csekkfüzetem. 
(Candide) 

HAJNALBA NYÜLÖ VACSORA 

D I A K O K 

— Te, h o g y o ldo t tad 
m e g az e g y e n l e t e t ké t 
i smere t l enne l ? 

— E g y i smerősse l . 

— M i r o i g y u n k í 
— N a g y s á g o s a s s z o n y o m , 

l e g j o b b a n s z e r e t n é k e g y 
l i b a s ü l t r e i n n i . . . 

(Lustige) 

VICINÁLISON 
— Hé! Miért nem állí-

tod meg a vonatot 
ezen az állomáson? 

— Haragban vagyok 
az állomásfőnökkel. A 
múltkor kijelentette, 
hogy többé 11e kerüljek 
a szeme elé . . . 

(Marianne) 

BÜNTETÉS 

— Megette a levest? 
— Meg, kérem, pedig 

nem játszottam olyat rosz-
szul. I I . É j j e l 3 ó r a k o r 

(Lustige) (La y i e . Parisienne) 
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Biztosan má<s is így van vele: 
ilyenkor, március végén, irámjön az 
utazási vágy. Akárcsak a költöző 
madarakra, de én délre szeretnék 
jutni , ahonnan ők elstartoltak és le-
hetőleg szintén légvonalban. Végig-
repülni a tavaszváró I tál ia par t ja in, 
megpihenni egy-egy kereskedelmi 
gőzös árbocának csúcsán és levizi-
telni a San Michelén, a irmai madarak 
Assisi Ferencénél, a svéd doktornál, 
akinek a könyvét nemrég nagy sze-
retettel olvastam. 

De nem Axel Munthe doktorról és 
könyvéről akarok beszélni. Ha már 
benne vagyok a kóborlásban, Ri-
chard Katzot választom úti társamul, 
a szeretetreméltó riporter, aki Ull-
steinék pénzén végigkalandozza a 
világot. Hol Patagónia par t ja in buk-
kan föl, hol a maláj i szigetvilágban 
és mindenünnét hoz magával egy-
egy vidám novellára való anyagot. 
Ha volna egy magyar Ullstein, én 
is legszívesebben ilyen hivatalt vál-
lalnák. pláne, amióta ki tanultam 
Katz kollégám trükkjét . Mert nem 
kell mindent elhinni úgy, ahogy ő 
megírta. Vannak aranyos fecsegők, 
ezek közé tartozik Katz is, akik lát-
nak vagy hallanak valamit és azt 

először úgy-ahogy elmondják. Van 
egy kis poénjuk is hozzá ami egész 
kedvesen hat, aztán a történetet kü-
lönböző társaságokban elmesélik, itt 
lecsiszolnak róla valamit, ott hozzá-
tesznek. a história egyre kerekebb 
lesz, az elbeszélő egyre nagyobb biz-
tonsággal uralkodik a témáján, míg 
végre szabályszerű lemez lesz belőle 
és rá lehet tenni a gépre. No de an-
nak, aki a könnyű muzsikát, szereti, 
sohasem lesz unalmas Richárd Katz 
bízvást elkísérheti bárki «A Pana-
mától a Tűzföldig» és nem fárad 
bele. Persze, nem is lesz tőle sokkal 
okosabb. 

* 

Valamire azonban mégis jó Ri-
chard Katz. A vacsora utáni feketé-
met kevergetem, a kis sógorom meg 
sem várja , amíg az asztalt letakarít-
ják, keresztrejtvényt fejt . 

— Mi India búzatermő vidéke? — 

IRODALMI 
LEVELE 

kérdi, mialatt az orrával szántja a 
sorokat. 

— Pandzsab! — mondjuk rá egy-
szerre a feleségemmel. 

Kiderül, hogy ezt már különböző 
forrásokból tudjuk, ö Katzból, én 
ellenben egy komolyabb könyvből, 
amj szintén mostanában fordult 
meg a kezembén. Baktay Ervin «In-
dia» című könyvét olvasgattam per-
sze ez már jóval súlyosabb valami, 
mert í rója nem tart rá igényt, hogy 
eharmeurnek tekintsék a társa á-
gokban. Es nem is a szokványos 
dsungel-képeket kap ja tőle az ol-
vasó, a dsungel. ahova ő visz, az in-
diai lélek és az indiai kérdés szöve-
vénye. H a elolvassuk, valamivel kö-
zelebb ju tunk Gandhihoz, akinek 

me^n y il a tkozáa ib ói idődként elég 
szépen profi tálnak a pesti humoris-
ták. De hogy Gandhinak is legyen 
valami elégtétele: nem úgy néz ki, 
mint aki valaha bekerül a szabók 
feketekönyvébe,, mint némelyik pesti 
humoristája. 

# 

Hogy az utazásoknál maradjak , 
nemrég találomra kihúztam egy vé-
kony kötetet a könyveimből, amelye-

ket rendes polgári háztartásoknál 
nem a tartalmuk, hanem a nagysá-
guk és a kötésük színe szerint szok- * 
tak osztályozni. Ez egy kék könyv 
volt. a rany betűkkel, a legkevésbé 
praktikus valami, mert lámpafény 
mellett az Istennek se akar ta el-
árulni a nacionáléját. Azóta ezt a 

könyvet külön raktam a barnák közé, 
hogy mindig megtaláljam, ha va-
lami szépet akarok olvasni. Nem re-
gény, néhány hosszabb novella van 
benne. A címe: «öregek és fiatalok», 
í r ta : Joseph Conrad. 

Tengeri novellák, nagyobbrészt a 
délázsiai szigetvilágból, de nem Jack 
London könnyed modorában. Szín-
ben és mélységben sokkal gazdagab-
bak. Az egyiket, amely egy öreg, 
vak hajóskapitányról szól, aki há-
rom éven keresztül vezeti rozoga 
hajójá t , anélkül, hogy rémületes tit-
ká t bárki sejtené, háromszor is el-
olvastam. Csodálatos élmény ez az 
utazás a vén Szofalán, amint do-
hogó, kiégett kazánjaival , rokkan-
tan. mint maga a kapitány, megy 
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kérlelhetetlen végzete elé. Es ú j ra 
hallottam aa őstenger habjainak zu-
bogását, mint valamikor régen, ami-
kor majdnem ugyanezeken a vize-
ken belebámultam az Indiai-óceán 
félelmetes éjszakájába és elnéztem 
a kilométerhosszú szántást, amit a 

Mainarn-hajó f a r a húzott a megol-
vadt ezüstbe. Nagyon szép könyv, 
sokkal, sokkal több kedves órát sze-
rez, mint amennyibe az elolvadása 
kerül. 

• 
De evezzünk vissza hazai vizekre. 

Mast olvastam .a Márai Sándor Csu-
torá já t is. Megvallom, némi ellen-
érzéssel vettem a kezembe, amit ne 

tessék bűnömül felróni, elvégre én 
is nemrég í r tam egy kutyaregényt 
és úgy éreztem magam, mint egy 
versenyfutó, aki t szabálytalanul ke-
reszteztek a cél előtt. 

Elkezdtem olvasni. Az első im-
presszióm ez volt róla: íme egy em-
ber, aki éhesen került haza., de mert 
útközben valami kellemetlensége 
volt, elhatározta, ihogy csak azért is 
piszkálni fog az eléje tett ebédben. 
Tényleg zsörtölődve és fanyalogva 
kezd az evéshez (ezt az utóbbi jelzőt 
ő maga is gyakran használja), de 
maga se veszi észre, hogyan tör-
tént: egyszerre megjön az étvágya. 
Es attól ikezdve, egyre nagyobb gyö-
nyörűsséggel merül el témájában, 
időnként grimaszt kell vágnia, hogy 
végtép transzba ne essék, ami szkep-
szise mellett sem sikerül neki min-
dig. Virtuóz, aki örökké keveselni 
fogja, amit tud. Zsémbel, amiért ki-
állt a pódiumra és a felviharzó taps-
ban mérgesen becsapja a zongorát. 
Nem mer mesélni, mert fél, hogy el-
érzékenyül. Az esze, ítélete és világ-
szemlélete ballasztként nehezednek a 
fantáziájára . De ha egyszer le fogja 
dobni a fölösleges homokzsákokat, 
magasabbra repül, mint bárki közü-
lünk. 

Ebből persze bajos lenne összeál-
lítani a Csutora meséjét. Nem is 
szándékozom elmondani, annyi bi-
zonyos, hogy én úgy a magam, 
mint Muki kutyám nevében béke-
jobbot nyúj tok Csutorának. 

• 

Még egy magyar könyv abból a 
fajtából, ami mostanában egyre rit-
kább lesz: i f júsági regény. Angol 
vászonba kötött nagyon gusztusos 
köny, í r ta : Tamás István, címe: A 
szabadkai diákok. Ha az ember nem 
ragaszkodik szigorúan a műfajhoz, 

a felnőtt olvasó éppen olyan szere-
tettel veheti a kezébe, mint a tizen-
két-tizenhatéves i f jú , akinek írták. 
Elgondolásában nagyon halványan 
a Pál-utcai f iúkra emlékeztet, de a 
történet kisdiák hőse már a mai 
vérző generáció tagja, aki a nagy 
gazdasági kataklizmában keresi, 
megtalál ja és időnként meg is állja 
a helyét. Üde, kellemes írás. • 

Van a Bérkocsis-utca egyik föld-
szintes vityillójában egy kis butik-
szerű bolt. Az ember a túlsó oldal-
ról foltozó suszter műhelyének 
nézné, esak közvetlen közelről venni 
észre, hogy antikvárium. A kira-
kat a szűk kis aj tó egyik szárnyát 
foglalja el és i lyenfaj ta fölírások 
olvashatók benne: 

«Ebben a sorban minden könyv 
50 fillérbe kerül.» 

Valóban megható demokráciája 
a zsibárus irodalmi felfogásának, 
amely a kötés állapota és a vastag-
ság szerint szabja meg a könyv ér-
tékét. így jutot tam Renan: A zsidó 
nép történeté-nek ötkötetes német 
kiadásához az ötvenfilléres minő-
ségből, míg a húszfilléresek között 
kikerestem Maeterlinck: «A terme-
szek élete» című könyvét. Sohase 
hittem volna, hogy húsz fillérért 
ennyi nemes izgalmat vásárolha-
tok magamnak. A termeszek élete 
abból a trilógiából való, amelynek 
egyike a méhek, másika a hangyák 
életét tárgyal ja . Maeterlinck, a 
költő, tudós és filozófus elvezetett 
egy kollektív világba, amelynek 
céltudatossága legalább annyi bor-
zadállyal, mint csodálattal töltött 
el. Egy millió és millió egyénre ta-
golt rovartársadalom az. amelynek 
egyedei tökéletes céltudatossággal 
dolgoznak a közért, mintha az em-
ber agya, gyomra, izmai, inai, tü-
deje, lépé, m á j a és zsigerei egymás-
tól különváltan ugyanazt az élet-
működést töltenék be az egyénért, 
mint kollektív egységért. Ez a ro-
var a föld alatt él sa já tmaga épí-
tette cementváraiban. Eleme a 
nyirkos sötétség. Egyetlen napsu-
gár elég. hogy a termeszek millióit 
pusztítsa el. 

Vájjon ez a kegyetlen természeti 
törvény nem szimboluma-e annak 
a sorsnak,' amely az emberiségre 
vár, ha a nagy kollektivizmus 
ugyanegy cél rabszolgájává sú j t j a 
le és emeli fel őt? 
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Em Klinika 
Ilus 
LEVÉL: Vau egy asszony, aki kedves, tud 

nagyon megnyerő lenni, roppant indulatos, tör-
zúz ilyenkor, nom nagyon mély intelligenciájú, 
(le okos paraszt-esze van, úgyhogy néha logi-
kusan gondolkozik. Műveltsége kisistó hiányos, 
miután nem volt alkalma tanulni . . . 

VÁLASZ: Éhben a kitűnő jellemzésben már 
benne van a probléma megoldása. Aki ilyen 
találóan jellemzi és ilyen élesen látja önmagát, 
az oldja meg prob'émáját saját maga, a lelké-
ben belül! A súly éppen a meghatározáson van. 
hogy: «indulatos». Ha saját maga müve'i ön-
magát, továbbképezi önmagát és természetadta 
intelligenciáját arra használja föl, hogy ne csak 
konstatálja az indulatos voltát, hanem meg is 
tudja fékezni önmagát, a probléma már magá-
tól megoldódik. 

Tépelődő 
ÍLEVÉL: Adva van két fiű. Az egyikkel ha-

ragban vagyok, a másikkal kitünö viszonyban. 
Az, akivel haragban vagyok, szeretne már kö-
zeledni hozzám, de nekem öröm visszahosszan-
tani. A másikkal viszont kitünö viszonyban 
vagyok. Mi ez? 

A tapolcsányi tornaegylet bálján Féder Szerént 
választották meg szépségkirálynönek. A «Miss 

Makabi» címet kapta 
(Foto Maglay) 
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VÁLASZ: Az, hogy nem azzal van kitilnö 
viszonyban, akivel kitűnő viszonyban van. Ha-
nem: a másikkal. 

Gyerekasszony 
LEVÉIL: Tiisizadobról kérik a «Gyerokasszony» 

címre irt Üzenetem pontos címét. 
VÁLASZ: Uram, az aláírást nem tudtam el-

olvasni. Nagyon kérem, legyen oly szives és 
irja meg a pontos címét, hogy a «Gyerekasz-
szony» figyelmét ráirányítsam az ön tisztelt és 
jóakaratú nevére. Szives üdvözlet és köszönet! 

Jánosné 
LEVÉL: Egy anya levele, akinek leányához 

egy férfi közelít és ez a kislány érzéseit bizo-
nyos fokig megbolygatta. 

VÁLASZ: Asszonyom, ön tudja: ki ez a férfi, 
azt is tudja, ha egy 30 éves férfi közelít egy 
fiatal lányhoz, ez nem azért történik, hogy a 
modern zenéről cseréljék ki a véleményüket, 
hanem azért, mort a kisasszony tetszik neki és 
udvarolni akar . Mármost a közeledés formája 
önt egész nyugodtan fölhatalmazza arra, hogy 
ön (ért engemet: egyedül önl), kérdezze meg 
az Illetőtől: mik a szándékai, mit akar? 

Krizantém 
LEVÉL: Van egy strófa az ön verseiben, 

amely talál az én szomorú helyzetemre? 
«VÁLASZ: Van. Így hangzik: 

A szenvedés Isten költészete, 
s azokra méri, akiket szeret. 
Csak az lehet jó, csak az lehet gyöngéd. 
Aki elsirta minden könnyét 
És aki nagyon sokat szenvedett! 

Választ kérek 
LEVÉL: Hozományt kér. Hozományom nincs. 

t>e van két ragyogó szemem, 168 c.m magas, 
karcsú alakom és igen nagy intelligenciám. 
Hát nem elég ez? 

VÁLASZ: Nekem elég. De úgylátszik, a Sán-
dornak nem elég. 

Mit is csináljak? 
LEVÉL: Nem tudok az uccán végigmenni, 

hogy me eszméljek rá a félszegségemre, nem 
merek nyugodtan fölnézni valakire, pedig esi-
nos vagyok, gondolataim vannak, 21 esztendős 
vagyok. Másnak ebben a korban már annyi az 
ismerőse, jó pajtása . . . Az én közelemben nincs 
és nem i.s volt soha senki! 

VÁLASZ: Már a múltkor rámutattam arra a 
tipikus önszuggeszclóra, amely — fájdalom — 
az ön lelkét is környékezi és amelyre a német-
nek találó kifejezése: «Minderwertigkeitsge-
fühl». Magyarul körülbelül: kisebbségi érzet. 
Ezt az önlekicsinylést le kell küzdeni, tüzzel-
vassal, erős akarattal . Ne gondolja, hogy azok 
a legboldogabbak és a legszerencsésebbek, akik 
körül sokan forgolódnak. Egynek kell eljönni, 
egy igazinak, de ez rendszerint várat magára . 
Csak föl a fővel! 

Napsugár 
LEVÉL: Ha bejövök a szobába, már min-

denki nevet a házban. A rádión a vidám dol-
gokat keresem, csak azokat hallgatom és azt 
akaróin, hogy az egész famíliában csak vidám 
dolgokat hallgassanak. Igazán napsugara va-
gyok a családomnak! 

VÁLASZ: Örülök, hogy ebből a kedves ragyo-
gásból az én munkámba is bevilágított egy 
sugár! 



Spiendid isolation 
i /EVÉL: Csalódott házasság — válás — aggo-

'..imak a jövőt illetőleg! 
VÁLASZ: Asszonyom, a jövő kérlelhetetlenül 

eljö, sőt a kérlelhetetlen törvényeknél fogva, el 
is hozza a maga nyugalmát, boldogságát: de 
nem akkor, amikor várjuk. Az ön kora még 
nem olyan aggodalmas kor, hogy máról-hol-
napra, hirtelen, bizonyos fokig izgatottan kel-
lene sorsa felől döntenie. Nem az a kor, hogy 
megoldást keressen minden áron. Az első do-
log: a bizalom a jövőben. Bizalom: töretlenül! 
Higyje el, a világon, a földi életben az első 
dolog: tántoritlanul hinni abban, amiben hinni 
szeretnénk és amikor hinni akarunk? 

Baba 
LEVÉL: Hozzámenjek egy Íróhoz? Megkérte 

a kezemet, de én tele vagyok aggodalommal. 
A mi családunk polgári család, egyszerűen, de 
nyugodtan és jómódban élünk, most félek tőle, 
hogy lia ebbe az új, nekem oly idegen világba 
belecsöppenek, nem találom meg azt a bol-
dogságot. amit a házasságtól várok! . . . 

VÁLASZ: Amennyire a helyzetet ítélem, azt 
hiszem, egész nyugodtan hozzá lehet menni az 
i f jú kollégához. Mindenesetre engedje meg 
hogy útravalóul Heine költeményének egy stró-
fáját idézzem, azt a strófát, amelyet a halha-
tatlan költő írt intelem gyanánt egyik meny-
asszonyának: 

Tűröm haragod! Vak szeszélyed, 
O h százszor is kitörhet. 
De ha a verseim nem dicséred, 
Akkor elválok tőled. 

Elől megy a masiniszta 
LEVÉL: Már egy féléve együtt vagyunk, 

folyton együtt járunk, úgyhogy már pletykáz-
nak is rólunk ebben a kiß városkában, ahol la-
kunk. Folyton azt ta lálgat ják: egy pár lesz-e 
belőlünk, vagy sem? Megjegyzem: ezzel — bár 
sokat beszélünk róla — magunk se vagyunk 
teljesen tisztában. 

[VÁLASZ: Látja, ez az! Határozni kell. Az 
ilyen hosszú huzavonának rendesen nincs jó 
végo, mások is beleszólnak, tanácsokat adnak 
(sokszor jóhiszeműen, de lehet, hogy olykor 
rosszhiszeműen is) és akkor a vége az. hogy 
elmúlik az ilyen szépen, kedvesen induló do-
log. önöknek megvan a módjuk hozzá, érzéseik 
felöl is tisztában vannak, akkor mire várnak 
még? Házasodjanak össze, üjlenek föl a vo-
natra : hadd menjen már elől az a masiniszta. 

Tavaszi madárdal 
LEVÉL: 

A szívem repes feléd, 
Virágillat, üde lég 
S szívem e tűzben e l é g . . . ! 

VÁLASZ: Elég! 
Tanácstalan 
LEVÉL : Családi dolgok, differenciák egy el-

jegyzés körül. 
VÁLASZ: Azon ne csodálkozzék, hogy a lány 

hűvösen irt. Manapság is az égben köttetnek 
ugyan a házasságok, de ebbe a kötésbe mind-
jobban (és igen helyesen!) beleszólnak az 
anyagi kérdések is, mert különben micsoda ga-
rancia volna az a jövőre? A szerelem: szép, ha 
csak, verseket ir az ember és nem akar ja 
együttélését jóhiszeműen és tisztességesen meg-
alapozni. Már pedig önnek ez a szándéka és 
semmi más. Ne aggodalmaskodjon tehát, be-
széljen őszintén és nyugodtan a kiszemelt kis-
asszonnyal, és . . . És? Mondjak még valamit 
készséggel. Legyenek boldogok! 

Egy asszony 
LEVÉL: Ö most szeret és hallani sem akar 

a válásról, de vájjon később, idők multával, 
miikor már esetleg késő lesz, nem fog-e békét-
lenkedni és hibáztatni, amiért nem váltaan el 
idejében t ő l e . . . ? 

VÁLASZ: Asszonyom! Gyerekkoromban hal-
lottam egy mesét. Egy lány a pincegádor mel-
lett zokog. Kérdik: mi a b a j a ï Azt felelte: 
Ott a pincegádor fölött van egy nagy kő, amely 
bizonytalanul áll. Mármost, ha én férjhez me-
gyek, lesz egy kis fiam, a túri vásáron veszek 
neki egy helyes kis ködmönt, aztán ide jő a 
pincebejárat elé játszani, ez a kő megmozdít', 
leesik, agyonüti — akkor kire marad a kis 
ködmön? Ez a mese jutott eszembe, amidőn az 
ön kedves Írását olvastam. Ne gondoljon a 
távol jövőre, vagy ha gondol, gondolja azt. 
hogy: a jövőben is jó lehet minden. Élvezze a 
nia örömeit, élvezze azt a szeretetet, amely 
önt most köriilsugározza és ne törődjön azzal, 
hogy majd egyszer, évek múlásával, kire ma-
rad a kis ködmön? 

Cigaretta 
LEVÉL: Onllöz annyi mindenféle kéréssel 

fordulunk, hogy talán tud nekem is egy gya-
korlati tanácsot adni. Rettenetes sokat dohány-
zom, pedig árt a szivemnek. Hogyan tudnék 
leszokni róla? 

VÁLASZ: Bizony, én is szeretném tudni. Ha 
ön mégis talál valami módot, legyen olyan ke-
gyes és ír ja meg nekem, mert én is nagyon sze-
retném tudni. Ezt bizony egy doktorral kell 
megtanácskoznl-. Egyébként nekem volt éppen 
egy kis alkalmi versem, amikor panaszkodva 
írom le a dohányzás hátrányait. Ennek a kis 
versnek az utolsó két sora igy szólott: 

Leirom — s rágyújtok egy barna 
Illatos Média-szivarra. 

Dr. Simonyiné Groh Klára önálló hegedühang-
versenye április 4-ikén lesz a pesti rádióban 

(Foto Halmi) 
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ami 
NOVELLA 

írta : FRÁTER LAJOS 

Hirtelen ébredt, mint akit fejbeütöttek. 
Az órára nézett a ijedten állapította 
meg, hogy félnyolc van. Elromlott a 
vekker, szaladt benne végig az ijedtség, 
azután elmosolyodott. 

— Hisz ma vasárnap van! Vasárnap! 
Szeretett volna ú j r a elaludni. Eről-

ködve húnyta le a sízemét, de az ébre-
dés pillanatában már elszállt belőle aa 
álom. 

Felkelt. Sietve felöltözött, még a vil-
lanyt sem gyújtotta meg, pedig a licht-
hofablakon alig derengett be egy kis 
világosság. Aztán kiment az üzletbe. 
Felhúzta a vasredőnyt és a meleg\ ara-
nyos nap végigömlött testén. 

Morogva alit az iizletajtóban 

Este még szakadt az eső, — bosszan-
kodott — lemondta a kirándulást a kol-
legákkal. Mit főig csinálni ma egész 
napi Milyen olcsón agyonütötte volna 
az időt, ha velük tartott volna? Egy 
félliter bor . '. . mindig vannak nős kol-
legák isi, akik hoznak ennivalót és a 
másodszori kínálásnál már muszáj enni, 
különben megsértődnek. 

Dühösen morogva állt az üzletajtóban, 
mint hétköznapokon, ha nem volt dolog 
az üzletben. Néha köszönt isi egy-egy 
stammvendégnek, — ez volt a minden-
kori szórakozás — néha meg is álltak vele 
egy szóra, ö meg a vendég mellett óda-
logva, elment a sarokig. Egy kicsit néze-
lődött, miután így magáramaradt , az-
tán visszajött si ú j r a beállt az üzletaj-
tóba. Éppúgy mint hétköznap, csak a 
fehér köpeny nem volt raj ta . Bár úgy 
látszott, mintha várna valakit, az igaz-
ság aa volt, hogy szörnyen unatkozott. 
A hétköznapi unalmat megszokta, mert 
hiszen az egésizen más, amikor bejön 
egy vendég, ha félóránként is, és ha 
tudja is jóelőre, hogy melyik fog jönni: 
a villamoskalauz, a doktor úr, a Kiss úr, 
az igazgató úr, meg, amikor a fűszeres 
átszól, hogy ha ráér, Somogyi úr, átjö-
vök nyiratkozjii, igaz, hogy ez inkább 
húzás akar lenni, mert ő mindig ráér 
(bár ne éme rá). Aztán a házmester is 
kiáll a kapúba eibéd után, mert bent 
nem mer pipázni az asszony miatt, az-
zal is el lehet politizálni az adóról, meg 
a régi sízép időről, «amire maga, édes 
Somogyi öcsi&m, nem emlékszik és nem 
is emlékezhet, mert hol volt maga még 
akkor?! Nem gondolta, hogy egy ilyen 
vén házmester képéről fogja a szőrt 
nyúzni, amikor egy pár virstli szaftban 
vagy tormával, egy korsó sör kenyérrel 
cak-pak az egész egy hatos volt. 

Bizonyt unalmas az ilyen vasárnap egy 
szegény borbélylegénynek. Lám, milyen 
jó annak a kislánynak, viszi a tepsit a 
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pékhez. Ni csak! hisz az a 
Rózsika! I t thon ilyen szép 
időben? ' Milyen házias! 
Egyedül sodorta meg ezt 
a finom rétest? 

— Dehogy is! En csak 
mast keltem fel. Ki akar-
tam menni a strandra. 
Aztán a mama nem keltett 
fel, most i t tragadtam. Az-
tán most jól nézek ki, ezzel 
a kócos fejemmel. így nem 
járhatok itthon vasárnap. 
Ha egy kisi szíve volna, 
már rég kiandol ált volna. 

(Milyen kedves ez a 
lány! Az a két helyest lyuk 
az arcán! Arra a filmszí-
nésznőre hasonlít, akinek 
sohase tudja kimondani a 
nevét.) 

— Hogyan, Rózsika? 
Higyje el, szívesen, de ma 
vasárnap van. 

— Majd én valahogy be-
surranok az üzletbe. De 
most szaladok a rétessel. 

* 

Somogyi úr izgatott: 
— Besurran, azt mondta, — ismétli 

boldog mosolygással. — Hisz ez kész 
kaland. Mintha nőt várna legénylaká-
sára. 

Lejjebb huzza a vasrollót, hogy a ren-
dőr ne lássa meg a világosságot. Tán jó 
volna egy kis kölni vizet permetezni? 
így lát ta a filmen egyszer, amikor a csá-
bító vár ja a lányt, hamar lefésüli a 
haját , megigazítja a nyakkendőjét. 

— Már it t isi vagyok! 
Egy kicsit liheg a lány, ez éppen 

olyan, mintha hozzárohant volna. Hozzá, 
a csábítóhoz. 

— De, Somogyi úr, csiukja be az ajtót. 
Nem akarom, hegy megbüntessék miat-
tam. 

Valami szépet kellene most felelni, 
például: magáért, Rózsika kisasszony 
boldogan! De keze már nyúl az ondoláló-
vasért, már csattan az öngyújtó, fel-
lobban a gáz lángja, melegszik a vas. 

Maga milyen ügyes, Somogyi ur . . . 

Talán azt kellene mondani, így kellene 
kezdeni, hogy szép ha ja van. HÍSE ez 
mégis inkább a szakmájába vág. Ebben 
otthon van. Jobban, mint az udvarlási-
ban. Sohase udvarolt még. Szerelem? 
borbélyinas és szerelem?... aztán mikor 
felszabadult, a tízfilléres borravalókat 
számolta, hogy önállósítsa magát. A kis 
házat is eladta, .amit az apjától örökölt. 
Csak a maga gazdája akart lenni, mi-
nél előbb, aztán jöhet a szerelem, az 
assizony, tán olyan, mint ez a lány itt. 

Szalad a fésű a lány hajában. 
Esi Rózsika kisasszony beszél. Csak a 

lány beszél. 
— Ügy félek, hogy elégetik a rétest. 

Ilyenkor forró a kemence és forró ke-
mencébe nem való a rétes. 

— Akár az ondolálóvas . . . — gondolja 
Somogyi úr és forgat ja a vasiat, hogy 
hűljön, majd belecsíp vele a lány ha-
jába. Egy kicsit füsttől a vas alatt a 
lány haja. A füst Somogyi úr felé száll, 
de most ő a rétes szagát érzi. Régen 
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Somogyi úr és most először vágja szíven 
a foglalkozása: fodrász! De már ú j r a a 
lányra néz, aki folyton beszél s azon 
gondolkozik, talán jó lenne, ha elmesélne 
valami kitalált kalandot, hiszen ezzel 
hatni lehet a nőkre, mondta egyszer egy 
kollégája . . . 

Es ekkor eszébe jut, hogy este zárás 
után kasszát csánált és kiszámította, 
hogy ha kifizeti hétfőn reggel a gáz-
számlát, egy pengő húsz fi l lérje marad. 
Ha udvarolna a lánynak, akkor nem fo-
gadhat ja el a pengőt az ondolálásért. 
Nem is biztos, hogy mindjár t ima meg-
hívná ebédre. Hátha a lánynak nagyon 
megtetszett és rögtön is hajlandó szere-
lemre! Miből fog akkor ma ebédelni? 
Végre is egy nőtől, aki az övé volt, nem 
fogadhatja el a pengőt. Nem, nem! 

— Készen van, Rózsika kisasszony, — 
— hajlik meg Somogyi úr, — köszönöm 
ássan. 

A márványpulton megcsillan egy ezüst-
pengős és ugyanakkor kilibben Rózsika 
a fodrászüzletből. 

Somogyi úr nézi a pengőt és összeszo-
rul a szíve. 

— Elmulasztottam az alkalmat, — jaj-
dul fel gyávaságán — pedig tán most 
mindent megkaphattam v o l n a . . . gye-
rünk a kifőzésbe ebédelni 

Vasárnap van. A kifőzésben üríhepi 
ebéd. 

Somogyi úr ledobja a tarka abroszra 
a pengőt: 

— Egy különadag rétest is kérek. 

evett rétest. Látja a vasárnapi asztalt. 
A gőzölgő levest a sárgásarany zsír-
gyöngyökkel, rántott csirke, uborkasialá-
tával. Aztán a rétes! A rétes!! Látja 
a helyét a lány mellett), ahogy egymásra 
mosolyognak, Rózsika és ő: a vőlegény... 
mindenből az övé a legjobb fa la t . . . ő, 
be szép lenne . . . 

— Maga milyen ügyes. Somogyi úr, 
akármelyik belvárosi üzletben sem tud-
nak szebb fejet csinálni. 

Somogyi úr szerényen mosolyog. Nem 
is esik jól most ez a bók. ö most udva-
rolni akar. Udvarolni! De hogyan kezd-
jen hozzál 

— A kisasszony hajából igazán nem 
nehéz . . . — nyögi ki végre, de érzi, hogy 
elhibázta, nem ezt kellett volna mon-
dani. 

A lány kacag. Egészséges fogsora ki-
villan piroshúsú szájából. Ô, be szép! 

— Na, csak ne hízelegjen . . . Ondolál 
maga sok szép nőt! Magát szeretik a 
nők itt a környéken. Ki kellene mennie 

. Párizsba.. . Tudja, egyszer olvastam 
egy könyvet), francia írótól, hogy mikre 
képesek a nők egy ügyes fodrászért... 
vannak ám ebben is sztárok. . . 

Párizs . . . fodrász . . . sztár . . . — hallja 

EKV különadag rétest ts H e r e i t . . . B y (Szürszabé Józsaf rajza) 



WALDER POLETTE 
Beige szövetruha, barna antilop sapkával ás kesztyűvel 

(Angelo tattty 



A párizsi divattervezők között egész 
szokatlanul nagy népszerűségre tett szert 
->gy fiatal, rendkívül érdekes, karcsú 
olasz hölgy: Mme Elsa Schiaparelli. Rue 
de la Paix-i divatszalonjában nemcsak 

Párizs, de Amerika 
legismertebb divat-
hölgyei adnak egymásnak találkozót. A 
sízalón berendezése is eltér a megszokot-
tól. A hófehér szalónok hajótermeket 

akarnak szimbolizálni, a 
fal mellett karikákba fű-

zött karvastagságú kötelek-
kel. 

A divatszalonban két 
előkelő magyar arisztokra-
ta hölgy is dolgozik, mint 
directrice. 

Az idei tavaszi divatbe-
mutató után Mme Schia-
parelli áthajózott Ameri-
kába, hogy impresszióit 
már a jövő téli divat ter-
vezésére gazdagítsa. Való-
ságos kis küldöttség fo-
gadta a kikötőben a divat-
tervezőnőt, aki, ha lehet, 
Amerikában még népsze-
rűbb, mint Párizsban. 
Megjelenése méltó volt di-
vattervezői minőségéhez. 
Teljesen újszerű silhouttéja 
leginkább a T betűhöz ha-
sonlít. Széles, szögletes 
váll, keskeny csípő. 

Csak rövid ideig marad 
New-Yorkban, mert útjá-
nak fő célja Hollywood, 
ahol néhány film számára 
készít toalettet. 

A divatsztárt egésœ új-
ságírói had vette körül. 
Nyilatkozatában kijelen-
tette, hogy út jának legfon-
tosabb célja aa, hogy 

Sötétkék pepita kosztüm külön-
álló képpel 

(Foto: Stúdió Erdélyi) 



impressziókat gyűjtsön-
— .Már csak a kilátás in-

nen, a hotelablakból — 
mondta Mme Schiaparelli 
— sok ú j ötletet ad. A ha-
talmas felhőkarcolók, a 
nyüzsgő utca, az érdekes 
növésű amerikai nők, mind 
érdekesek és insroirálók. Az 
építészet a legnagyobb do-
log, amit Amerika adott 
a világnak és bizonyos, 
hogy nemsokára a divat 
világában is oly hatalma-
sat és forradalmit fog al-
kotni, mint az építészet-
ben. 

— Amikor ruháimat ter-
vezem, nekem is elsősor-
ban a test konstrukciója 
a fontos. A ruhának egyé-
ninek kell lenni, illenie 
kell a vicélőjéhez. Ez az 
egyik szempontom. A má-
sik. hogy a ruha kényel-
mes legyen, alkalmas a 
mai sportszerű életheï. 

Az újságírók hamarosan 
a forradalmi újí tásra, a 
széles vállra terelték a be-
szélgetést. 

— Azt hiszem, ez nagyon 
fontos éa üdvös új í tás — 
incndta Schiaparelli —, a 
mai kor ízlése szempont-
jából. Ma ugyanis a sovány nő a divat 
és egyik nő sem óhajt szélesnek látszani 
csípőben. Ha tehát a vállat szélesítem, a 
csípő keskenyebbnek látszik. Ez a sil-
houette körülbelül az egyiptomi szépség-
ideálnak felel meg. A régi egyiptomi 
reliefeken látni táncosnőket, szélest szög-
letes vállal, egészen kesikenv csípővel. 

Newyorki tartózkodása alatt Mme 
Schiaparelli hűségesen ragaszkodott el-
veihez. Legtöbbet egy fekete szövetkö-
penyt viselt, amelynek széles, szögletes 
teilrészéből, rojtszerűen csüngött le elől 
és hátul a majomszőr. De nemcsak a 
nappali kabát ja volt ilyen vattázott 
vállú, hanem az estélyikabátja is. 

Fehér, barnakockás szövetköpeny, barna sállal 
(Foto; Stúdió Erdélyt) 

— Az estélyikabát nélkülözhetetlen 
— mondta a divattervezőnő — sohase le-
gyen magas nyakú, mert nagyon szép, 
ha a színek közül kikandikál a hófehér 
bőr. 

Az egyik estélyen Mme Schiaparelli 
igen érdekes ruhában jelent meg. A 
ruha, két legújabb színéből, az angolna-
szürkéből éa a sanghai vörösből volt 
kombinálva. Szürke anyaga érdekes új-
donság; selyem k an a v ász. Vonala klasz-
szikusan egyszerű, egész keveset szét-
nyíló harangalakú szoknyával. Az estélyi-
kabát csípőig érőt bársony, egyenes, kö-
nyökig érő ujjal. 

— Mániákusa vagyok az ú j anyagok-
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niak, — mondotta — négy-öt gyárban ké-
szíttetem az anyagokat kizárólagosan di-
vatszalónom számára. Minden egyes 
anyag szövése, színe valóságos proibléma 
seámomra, Mi Párizsban lassan, meggon-
doltan dolgozunk, szerelmesei vagyunk a 
munkának. Az a véleményem, hogy a 
modern nőnek kevés ruhája legyen, de 
ez a kevés egyéni és elegáns. 

— A mai korlátolt budget ímellett nem 
kell a szekrényt tele tömni mindenféle 
olcsó holmival, legyen minden alkalom-
ra csak egy ruha, de az árul ja el, hogy 

viselőjének megkü-
lönböztetett, finom 
ízlése van. Egy éa 
ugyanazt az en-
semblét egy sikkesi 
nő rendkívül sok-
féle változatban vi-
selheti. Nézzék meg 
az én ruhámat, ezt 
az egy ruhát (sötét-
kék selyem), visel-
hetem ezzel a rö-
vid horgolt kis pi-

abáfrtal, fehérkabát-
al és sállal, hosszú, 

sötétkék, vagy szürke 
kabáttal, sízóval egy ru-
hán két-három rövid kis 
kabát egészen újszerű ha-
tást, egészen más toalettet 
ad. En a divatnál mindig 
az egyszerűséget óhajtom 
a vonalban, az újszerűsé-
get csak a szokatlan sizín-
összeállításisal és azt ér-
dekes anyagokkal akarom 
elérni. 

Walder Polette, beige golfnad-
rág, barna trikómellánnyel 

(Angelo felvétele) 
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warn, R ' U t l r i l t 

K e z e i s o h a n e v e s z í t -
s é k e l v a r á z s e r e j ü k e t 

F E S T I 
Talán sosem volt a tavaszi divat oly 

változatos, oly sokféle, mint éppen az 
idén. Ahány párizsi kollekció, atnnyi ú j 
szeszélyes ötlet. Nem volt könnyű ezek-
ből a modellekből egy olyan kollekciót 
összeállítani, amely a pesti asszony' igé-
nyének, nívójának tis életkörülményei-
nek megfelel. Az új tavaszi ruháknak 
elegánsaknak, raffináltaknak, praktiku-
soknjtk és nem utolsósorban olcsóknak 
kell lenni, hogy azt a budapesti hölgy-
közönség megvásárolhassa. 

Egy ilyen kollekció összeállítása sike-
rült a Prohászka Ottokár-utcai Ehren-
fest-szalónnak. A régi és kitűnő hírnevű 
divatsaalónba Budapest és a magyar vi-
dék legkitűnőbb társasága gyűlt össze 
az új tavaszi divatnak bemutatóján. Az 
az elismerés, amely a sok megrendelés 
forinájábau nyilatkozott meg, bizonyítja 
a megérdemelt sikert. Talán egyetlen 
budapesti szalón sincs, amely annyi fej-
töréssel és olyatti fillérekre menő kalku-
lációval állapította volna meg á r a i t 
mint az Ehrenfest-szalón. Enínek a. di-
vatszalónnak régi törzspublikuma! meg-
szokta azt, hogy a legkitűnőbb minőségű 
anyagból készült legújabb modelleket 
kapja. A divatszalon igyekezete sike-
rült, az árak tényleg olyanok, hogy 
azoknál olcsóbban elsőrangú minőségű 
anyagból ruhát még a legtakarékosabb 
háziasszony sem tud csináltatni, n:em 
divatszalónbaui, hanem kis szabónőnéi 
sem. 

A bemutatott modellek a legjobb pá-
rizsi divatszalónokat képviselik. Külö-
nösen szépek és egészen ujak Chanel 
emprimé ruhái, amelyek fölött legom-
bolható szövetszoknya és mellény van, 
úgyhogy a ruhát tavasszal és nyáron is 
lehet viselni. Gyönyörű egy Patou ta-
vaszi köpeny, koráiszín ü szövetből, le-
gombolható pellcrinne], amely köpeny 
nélkül is elegáns, akármelyik nyári 
ruhához. 

Nem hiányoznak a kollekcióból Sohia-
parelli és Lanvin szélesvállú kosztümjei 
és kabátjai, Malnbocher praktikus en-
sembléi, amelyek virágos selyemruhá-
ból és háromnegyedes saövetkaMtból 
állnak. Kitűnőek a délutáni ruhák, ame-
lyek kis keppel, este, vacsorához is vi-
selhetők. 

A kollekció egyik legszebb darabja 
egy gyönyörű Worth fekete estélyi 
ruha, fehér derékrésszel és fehér kep-
pel. Ez a toalett Párizs egyik legna-
gyobb szenzációja. Egész biztos, hogy a 
világ valamennyi metropolisának divat-
hölgyei viselni fogják, de az is bizo-
nyos, hogy sehol sem kapják meg olyan 
olcsón ezt a ruhát, mint a budapesti 
Ehrenfest-szalónbatn. 

I kecses , ápo l t nő i kéznek kü lö-
nös, s o h a el nem m ú l ó vonzóe re j e 
van . V igyázzon , h o g y az ö n keze 
se vesz í t se el soha ezt a vonzóerőt . 
Az á p o l a t l a n kéz g y o r s a n m e g v á l -
tozik. A fehér , k a r c s ú leánykezek-
ből p i ros , f e l f ú j t , e l d u r v u l t kéz lesz, 
ha n e m á p o l j á k helyesen, v i szon t 
egy foils gondossággal o'ly k ö n n y ű a 
kéz f i a t a l s á g á t és szépségét meg-
őrizni . A K a l o d e r m a - g e l e e speciá l i s 
kézápoló szer. H a s z n á l a t a r é v é n biz-
to san e lőzhe t jük m e g a kéz vörösö-
dését. a bő r repedés t , sőt a m á r 
m e g t á m a d o t t bő r t egye t len é jsza-
kán á t m e g g y ó g y í t h a t j u k és ú jbó l 
s i m á v á és f e h é r r é v a r á z s o l h a t j u k . 
Egészen m i n d e g y , m e n n y i r e ve t te 
i génybe kezét a h á z t a r t á s , fog la lko-
zás, v a g y spor t . M i n d e g y , hogy 
m e n n y i r e vol t k i t éve a kéz a rossz 
időnek, m e r t K a l o d e r m a - g e l e e hasz-
n á l a t a á l t a l m i n d e n kéz megőrz i 

üde , ápo l t h a t á s á t . 

* Tegyen egy esy-
szeríí kísérletet : dör-
zsöljön el-mindig mos-
dás után, míg a bőr ned-
ves — egy kevés KALO-
DERMACELEETakéz-
fejre, csuklóra és újja:ra 
— masszirozra és nyom-
kodja alaposan egy 
percig — és észre fogja 

venni, hogy ez ide alatt 
a bör teljesen magába 
szívta azt és hogy már 
ezen néhány perc alatt 
a bör láthatólag simább 
és elasztikusabb lett. 
Hagyja éjszakán át 
kezén a KALODERMA-
GELEET és figyelje meg 
a hatását. 

A fe l repedeze t t kéz á p o l á s á r a utol-
é r h e t e t l e n h a t á s ú . 

R a l o d e R M / V G E L E E 

a bixeh ápc(axuia 
Tubusokban P —.65 é s P 1.20. 

F • W O L F F & S O H N . K A R L S R U H E 
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A Riviera egyik legnagyobb társa-
dalmi és divateseménye ajz a bál volt, 
amelyet Van Dongen, a híres francia 
festő rendezett az elmúlt héten. «Nor-
mandia. az almavirágzás idején» — ez 
volt a bál neve. A cannesi Ambassadeur 
Hotelt gyönyörű virágzó almafaágak dí-
szítették, az asztalokon mindenütt hó-
fehér és rózsaszín virágok, a falakon 
virágfüzérek. Az egész bálterem a vi-
rágos női toalettekkel együtt a legszebb 
virágoskert képét adta. Tclbb mint 600 
személy jelent meg a bálon, nemcsak 
Cannes, hanem az egész Riviéra fürdő-
vendégei közül. 

A pompás párizsi toalettek mellett 
csodálatosan szép exotikus ruhákart is 
viseltek a megjelent keleti előkelősé-

gek. Az estélyen a. legnagyobib asztala 
Abbas tlilmi pasának, az egyiptomi ex-
kedivének volt. Sokat ünnepelték Salja-
pint, aki leányával, a volt szépségki-
rálynővel jelent meg. 

A toalettek között igen nagy sikere 
volt Ghika hercegnő téglaszínű bársony-
ruhájának, amelyet óriási szürke 
strucctoll manzsetta díszített a könyök 
fölött. A ruha; Callot modellje és «Ahogy 
akarsz» a neve. Helena görclg nagyher-
cegnő Chanel tül lruháját viselte. A ruha 
dohányszínű tüllből készült, térd alatt 
szétnyíló, nagyon dús szoknyával, egé-
szen kicsi türkiszkék tüllkabáttal. 
amelynek ujjai mint parányi bílerína-
szoknya díszítették a könyököt. 

Nagyon szép volt Thum Taxis her-
cegnő lakkozott fehér szatenruhában, 
ugyanilyen keppben. A keppgallérját 
és uj já t coboly szegélyezte. 

A legtöbb nő lakkozott virágos musz-
linruhát viselt, a ruha saját jából ké-
szült gallérral, rövid bársony-, herme-
lin-, csincsilla-, vagy eobolybelépővel. 

Érdekes, hogy egy és ugyanabból a 
modellból három-négy példányt is lehe-
tett látni az estélyen. 

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ 
a világhírű ( M Í WlW? 

-gyártmányok különlegességeiről 

Crepe Bigin 

amelyeket a nagy külföldi és a budapesti szalónok mint Irányadó 
divatkelméket elfogadtak és modellmháik elkészítésére feldolgoztak 

Egészen puhít, porózus crepe-anyag, amelynek feliilote selymezett, 
p ikkelyes szövésével a legkedvesebb estélyi és délutáni ruha. 20 divat-
színben. Ugyanezen anyag újszerű mintanyomássul . (9.50) 
Mosható diagonal, eponge-szerű ú j puha anyag , kosztüm-ruhák, ' rövid 
kabátok és rega t ta - ruhák elkészítésére, u dlvatszinben és fehér szín-
ben. (5.—) 

G o l d S a h a r a crepe-anyag. a klasszikus fekete- fehér és fehér-fekete kivi telekben, 
délutáni ruhák és kompozíciók feldolgozására. (5.90) 

Crepe Hallo 

G o l d m a r O C a i n e Tompafényű marocaine , gyönyörű skót kockás, virágos, csikós és a 
jel legzetes Ooldberger f inom, nyomott min tákka l el látva. (5.90) 

G o l d J o s e t t e Síida-szerű l e n g e a n y a g , te l jesen ú j alaptónusokban, ú j minták-
kai . (6.90) Gold Ami Gyspjúfogású, puha crepe-anyag, műselyem effektussal . Megkapó vá-

" " " lasztékban, délutáni ruhák, pongyolák és pizsamák feldolgozására. 
Rendkivül olcsón hozzuk forgalomba. (8.10) 

Crepe Albiona Egyszínű, marooain-szerű anyag , ú j kompozíció, 15% gyapjú, 25% mü-
' selyem. Gyönyörű fénynélkul i crepe, a legutolsó divatszínekben. 

A mi Parisettünk a z i d é n i s fe lülmúlhatat lan, száz és száz ú j min ta kivitelben, a régi, 2.90 árban . 

Selyem Pique 
és Pique Caro Délutáni ruhák és hiúzok elkészítésére minden divatszínben. 

Mindezen új minőségek természetesen a WF — - - — - ,, _ . M JL. 
megszokott nagy választékban cégünknél / T c Z I l f l u l I M j Q S Z í € ß 

HÚkÓCX-l-Út 64. (Régebben a Kálvin-téren) 
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P Á R I Z S I N Ő I K A L A P - Ü Z E M 
KALAPJAI VEZETNEK! iv„HAJÓ-UTCA 1 2 - 1 4 

najszâlah u m & s Kiirtása Ä ! 
Schaúek ünfalné félem.(Corso mozi-ház) 

E z i d ó s z e r l n t 
legkomolyabb, gyors, 
b i z l o s eredmény. 
Egy óra a la t t 800—1000 száll k o z m e t i k a i i n t é z e t T e l e f o n i 8 7 5 - 1 6 

VAUKONYI MAGDA 
a Király Szinház fiatal művésznője azt a fekete 
crêpe de Chine ruhát, divatos fehér plkédísz-
szel, 29 pengőért vásárolta a KALVIN-TÉRI 

FENYVES ARUHÁZBAN 
(Foto Kossák u. Komáromi) 

Az 1933. évi chicagói világkiállítás. V nagy 
világkiállítás «A Century of Progress* amely-
lyel Chicago az emberiség fejlődését ay. e múlt 
évszázadban, valamint saját városa első 100 
évének történetét ünnepli meg az 1933-as év 
nagy utazási és kiállítási szenzációja l&sz. A mi 

A kesztyű, amely hosszú éveken át 
legfeljebb a kézfej szteppeléseben mu-
tatott változatosságot, a tavaszi divat-
ban újszerű formát öltött. A legöbb 
kesztyű a, csuklón feiül majdnem kö-
nyökig ér, óriási stulpnija van, úgy-
hogy azt a kabáton kívül lehessen vi-
selni. A kesztyűk uj ja is szélesebb lett, 
mert a legtöbb kesztyűt nem géppel, ha* 
nem kézzel varr ják. Legnagyobb az újí-
tás azonban a kesztyű anyagában. Az 
újszerű mosó bőrök és exotikus állatbő-
rök mellett naglyon divatosak az. anyag-
kesztyűk. A párizsi divatszalónokban 
sportruhákhoz a mannequinek legtöbb-
ször vagy a ruha anyagából, vagy ai sál 
anyagából készült kesztyűt viselnek. 
Nagyon sok a bolyhos angóra és a sot-
tis szövetkesztyű. Egészen újszerűek a 
plkóamyagból készült kesztyűk, leg-
többször sötétkék szteppe Léssel, sötét-
kék angol kosztümhöz. Látni azonban 
az ú j anyagból készült kesztyűk között 
egészen díszeseket, horgolt betétes, vagy 
keskeny zsinórral díszített stulpnival. 

Sok anyagkesztyűnél ® kesztyű te-
nyere mosóbőrből készül. A bőrkesztyűk 
közlött gyakoriak azok, amelyek kétféle 
bőrből vannak. A tenyérrész sötétebb, 
a kézfej pedig világosabb bőrből. 

A divatkesztyűk közül egyik legszebb 
ú j modellt Chanel mutatta. A kesztyű, 
amely estélyi ruháihoz készült óarany-
laméból volt, ráucos, majdnem könyö-
kig érő szárral. A lamé, úgylátszik, 
speciálisan kesztyűhöz készült, mert egé-
szen puha bársonyos esésű volt. Chanel 
főleg fehér ruhákhoz ajánlja ezt a mo-
dellt. 

Az estélyi kesztyűk között Lelong is 
mutatott egy nagyon érdekes modellt, 
fekete tiillből. a csuklóban szalagbefű-
zéssel. 

országunkból is számos látogató utazik Chica-
góba. A Norddeutscher Lloyd Bremen szép és 
ntodern gyorsgőzöseivel, a Bremennel és az 
Európával sorozatos társas- és egyéni utazást 
rendez a kiállítás látogatói részére. Közelebbi 
fölvilágos tással a Norddeutscher Lloyd Bre-
men magyarországi vezérképviselete, Buda-
pest, Barof«-tér 9 szolgál. 



(Dl divatos Hajszm 

3zta ; tyápó tyißü tot-

specialis 

A külföldre vető-
dött magyarnak, 

aki idegenül bolyong egy világvá-
ros utcáin, — mondjuk Berlinben 
— a Gedächtnisskirche szépségeinél, 
a Haus Vaterland érdekességeinél 
is nagyobb éliményt jelent, ha vá-
ratlanul magyar szót hall, vagy 
régi magyar ismerőssel találkozik. 

így jár tam én is Berlinben, ahova 
kimentem egy kicsit divatot nézni, 
újdonságot látni. Első kellemes meg-
lepetés a Kurfürs ten dámon levő 
Weiss-csárdában ért , ahol a német 
művészvilág krémjén kívül, Petro-
vich Szvetisztával, Halmay Tiborral, 
Dénes Oszkárral és még sok ma-
gyarra l találkoztam. 

Egyik estét színházi estének szán-
tam. Megnéztem Bársony Rózsit és 
Dénes Oszkárt. A földszint első so-
raiban ültem és mikor Bársony Ró-
zsi meglátott, legnagyobb meglepe-
tésemre leszólt hozzám a színpadról: 

— Mi hozta Berlinbe, Vágó? 
Bársony Rózsi kedves kérdésére a 

Színházi Elet ú t ján válaszolok. 
— A tavaszi f r izuradivat miatt 

utaztam Berlinbe. Látni akar tam, 
hogy mi ú j a t hoz a március. Sok 
érdekes és szép fejet lá t tam, de 
mindenen túl megállapítottam, hogy 
a nemzetközi versenyen a platina-
szőke hajszín megbukott és helyét 
a Thea-blond, Goldfisch-blond és a 
hamvasszőke színek foglalták el. A 
barna színekben különösen a rozs-
dásbarna, a vörös színben pedig a 
morgenroth és tizián színeket fa-
vorizálják Berlin divathölgyei. 

A f r izura máris alkalmazkodni 
igyekszik a tavaszi és a nyári sport 
fürdődivatjához, vagyis a h a j rö-
vidre van vágva és géppel ondo-
lált. A manequineknél feltűnt a 
csodálatosan ívelt szemöldök (masz-
szával), a szálanként ültetett szem-
pilla és a le nem mosható szemöl-
dök és szempilla-festés. 

Számtalan érdekes és értékes di-
vatimpresszióval tértem haza és ta-
pasztalataim alapján biztosra ve-
szem, hogy a budapesti hölgykö-
zönség megjelenését még érdeke-
sebbé, színesebbé, előnyösebbé és 
szebbé tudom tenni. 

KOMOLY IDŐKET ELÜNK. Nagyon fontos 
tehát mindenkire nézve, hog)' megalapozza a 
Jobb és szebb jövőt. Erre kiváló alkalmat 
nyújt a már április 7-én kezdődő 30. m. kir. osz-
tálysorsjáték. Csak rendelni kell egy sors-
jegyet a mai lapunkhoz mellékelt kartonlap-
ról levágandó «RENDELŐ LAPON» a KISS 
KAROLY ES TARSA bankháznál, Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 1. (Fiók: Erzsébet-kőrút 
IS.) Mingyárt meglesz a roménysége, hogy 
nyerhet 10, 20, 25, 30, 40. 50. 100, 200 vagy 
300 ezer pengőt, s egyszerre gezdag, boldog 
lesz. Akinek KISS-FELE sorsjegye van, az 
HINNI. BÍZNI, REMÉLNI FOG, mert köz-
tudomású, hogy legendás szerencséje van az 
egész országban népszerű KISS bankháznak. 
Ha a karton nincs meg, RENDELHET EGY 
EGYSZERŰ LEVELEZŐLAPON IS. 

Valódi KANADAI 
e z ü s t r ó k A i n k 

s z e n z á c i ó s o lcsó árai : 
P 350.— 400.— 

4 5 0 . - 550.— 
600. - stb. 

Kutnewsky 
IV., Kristóf-tér 6. sz. 

T A V A S Z I n 

mODELLJEIflUy 

EB.-E4.-5Ó.-S&-
DENGOS EGYSÉGÁRBAN 

(T1EGEDUEZTEU 
Münchengrätzi 

Cipőgyár r. t. 
= = IV., Kossuth Lajos-utca 15. 
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tavaszi szőrmék 
között idén is a róka 
csinálta a legnagyobb 
karriért. Alig van ele-
gáns délutáni en-
semblé, amelyről hiá-

x . x nyozna. A divatterve-
\Y zők persze tombolnak 

a róka alkalmazásával. Néhány leg-
újabb modellnél a róka a kabátok 
és a pellerinek szélét szegélyezi, 
a gallér pedig egymásiba fonott 
rókafarkokból készült. Ezek a fonott 
gallérok hamarosan nípszerüek lesznek, 
nemcsak újszerűségüknél fogva, hanem 
azért is, mert a rókafarok lényegesen 
olcsóbb magánál a rókánál. 

• 
A zsebkendők igen fontos szerepel 

kaptak a tavaszi divatban Alig van 
sportruha, amelynek zsebéből ne kandi-
kálna elő az élénken csíkozott linon-
kendő, amelyet gyakran, ha nincs a ru-
hán zseb, az övön keresztülfüzve visel-
nek. A zsebkendővel rendszerint egy 
garni túrát alkot a eowboy-szerű sál, 

Szanatóriumi kozmetika 
Dr. GlUck szanatórium 

VI., Benczur-utca 4. Telefon : 13-7-31 
I fn7mat i l í9 flrcápolás stb., végleaes, nern 
M Í I I I B I I M szálankénti szőreltávolltás. 

Plasztikai sebészet 
Fül-, o r r ko r rekc iók , arc (ránc) fel-
varrás, lógó emlők felvarrása és 
megkisebbl tése, hegplaszt ika stb. 

Prospaktuital az igazgatóság szolgál I 

CSINÁLT 
amely mindig ugyanabból az anyagból 
készül, mint a zsebkendő. Egyik divat-
szalón a mannequin óriási mintás se 
lyemkendőt viselt, amelyet kötény 
szerűen kötött rá délutáni ruhájára . 
Maggy 11 cuff egészen sötétszlnű zseb-
kendőket mutatott, amelyek színben 
harmonizálnak a kosztümök sötét blú-
zaival. 

Általában úgylátszik hogy a finoman 
kézimunkázott, lehelletkönnyű és nőies 
kis linon-zsebkendők kimentek a divat 
ból és helyettük az élénken színezett 
csíkcs vagy szimbóLkus motívumokkal 
(Anker, hajójtormány, kiskutyák) díszí-
tett zsebkendők jöttek divatba. 

« 

HOGYAN LEHET NYERNI AZ OSZTALY-
SORSJATÊKON? Ezen sokan törték már a 
fejüket és töprenglek állandóan. Feltétlen bi-
zonyság nincs, kiszám'tás nem lehet, DE' VAN 
SZERENCSE, ESÉLY, VALÓSZÍNŰSÉG ES 
JÓLESŐ REMÉNYI Tanácsos am első osztály-
nál megszerezni a sorsjegyeket, mert a hiva-
talos terv szerint egy későbbi osztályhoz való 
vásárlásnál a» előbbi osztályok lejáts ott árait 
amtigyis meg kell fizetni. RENDELJEN teb.it 
egy sorsjegyet a hírneves KTS8 bankházban, 
ez pedig legcélszerűbb a mai számunlthoz mel-
lékelt kartonlapról levágandó «LEVELEZŐ-
LAPON». Fizetni van ideje az április 7-iki 
húzás előtt. Abol nincs meg a kartonlap. kér-
jük a Színházi Életre való hivatkozással egj 
egyszerű levlezőlapon rendelni. 

Esőköpenyben 
Wimpassing-Reithoffer 
v e z e t • VI., Andrássy-út 8 

->- Itt kivágandó 

U T A L V A N Y 
G R A U E R m. k i r . udv. szá l l í tó g y á r á n a k l ikőr- és rumárus í tó osz tá lya 
R á k ó c z i - ú f 4 5 (a g y á r udvarán) a Színház i Elet o lvasóinak ezen u ta lvány 
e l l e n é b e n f . év i áp r i l i s 20 - i g a g y á r i á r a k b ó l 10°,o azaz t í z s z á z a l é k 

e n g e d m é n y t nyúj t . 
KÜLÖNLEGESSÉGEINK• Telefonrendelést házhoz küldünk. Telefoni 33-2-ó?.Vidékre utánvét 
Mandula, Marcipán, Moccaflip, Gaadeamas gySngylikSr. 0 Ramkülönlegességek : Királykonyak, 
20 éves szilvórium, Abjynth, Whisky, Gin. 0 Mandarin, Darjealing. Speciái extra keverékteák 
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A kosztűindivat ú j ra feltámasztotta a 
. Boutonniert», a gomblyukvirágot. A 
régi fehér-, piké- és vásizon-kaméliák 
helyett azonban, ezek az ú j virágok 
gyöngyházból, színes galelitből, sőt né-
melykor féldrága kőből készülnek. Érde-
kes -<Boutonniert» láttunk Patounál egy 
kosztümön. A gomblyukdísz: színes tol-
lakból készült lepke volt, amely szín-
ben harmonizált a kalap tolldíszítésével. 

• 
Reboux, a híres párizsi kalaptervezőnő 

nem elégedett meg az eddigi magas ka-
lapokkal. Még magasabbat akar. Leg-
újabb modelljai szalma-cilinderekl ame-
lyeket egészen magas, merőlegesen az 
égnek álló tollakkal díszít. 

» 
A vérvörösre festett köröm, amelynek 

divata évről-évre kísért, újból általános. 
Alig látni külföldi divat hölgyet, aki 
körmét ne élénkvörös színűre festetné. 
A párizsi divatszalónokban még ezt a 
vérvörös színt is szerénynek találták. 
Egyes modellekhez a mannequinek fém-
színűre lakkozott körmökkel jelentek 
meg. Láttunk arany-, platina- és bronz-
színű körmöt, amely mindig harmoni-
zált színben a próbakisasszony által be-
mutatott ékszerekkel. A párizsi fodrá-
szok nagyon felkarolják ezt a divatot, 

természetesen csak estélyiruhákhoz és 
akkor a ha ja t is fémszínűre lakkozzák. 

A budapesti divatbemutatók között 
méreteiben kétségtelenül legimpozánsabb 
volt az a divatbemutató, amelyet a Női 
Szabók Országos Szövetsége rendezett az 
elmúlt héten. A divatbemutatónak célja 
a divatipar propagálása. A bemutatót a 
szövetség székházában tartották meg, 
többszáz kisiparos jelenlétébon. Az ú j 
divat ugyanis rendkívül nehéz és kom-
plikált, úgyhogy azok a kisszabónők 
akik nem voltak Párizsban és nem lát-
hatták a modelleket, bizony, csak nehe-
zen tudnak eligazodni divatlap után az 
ú j szabás rejtelmeiben. A bemutatott 
modelleket Budapest elsőrangú nagy 
szalonjai bocsátották rendelkezésre. Min-
den szalont két-három próbakisasszony 
képviselt, utcai, délutáni és esti mo-
dellekkel. 

A gyönyörű kollekciónak, amely a 
legjobb válogatott modellekből állt. 
igen nagy sikere volt. A kisebb szabó-
nők forgatták a mannequineket jobbra-
balra, a modelleket gyakran le is raj-
zolták, elragadtatva tapsolták meg egy-
egy cég toalettjét, örültek, hogy meg 
spórolták a párizsi utat. Hálásak is le-
hetnek érte a JV. 0. Sí.-nak. 

/utfamul 
I I J I 111-1 I • 

badalmazoir eljárás szerír 
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AZ OTTNON 
S Z E R K E S Z T I 

A virág a lakásban 
Sok örömnek fo r rásává válik a 

vi rág a lakásban, h a tula jdonosa 
ápolja , dédelgeti, kedveli. A virá-
got úgy lehet, de úgy is kell sze-
re tn i min t a gyermeket . Akkor 
lesz a tu la jdonosnak igazi öröme. 
A v i rág a szeretet tel jes és hozzá-
értő ápolást meghálá l ja . 

A szobanövényeknek is megvan 
a maguk divatja. A pálma, a fi-
kusz, a philodendron, a szobafenyő, 
a különféle leveles növény, úgy-
min t a virágzó kamélia , azalia, 
orgona stb. mindig divatosak, csak 
az elhelyezésük f o r m á j a változik. 
A régebben kerek asztalon sűrűn 
elhelyezett növényeket most rész-
ben csoportosan a földön, részben 
hosszú, keskeny asztalokon gyéren 
helyezzük el, hogy minden egyes 
növény külön-külön is érvényesül-
hessen. 

A divat jelenleg a kaktuszoknak 
hódol. Mindinkább szaporodik 
azoknak a száma, kik gyönyör-
ködni t udnak formagazdagságuk-
ban, elmélyedni tudnak a termé-
szet e fan tasz t ikumában . A kak-
tusz a száraz, t ropikus k l íma nö-
vénye. Ezt nem szabad f igyelmen 
kívül hagyn i és nem szabad sűrűn 
öntözni. Jó l b í r j a a fű tö t t szobát, 

de a 7—8°-vál hidegebbet alig 
bírja. 

A vi rágnak napfényt , levegőt 
ad junk , óv juk a léghuzattól, hirte-
len hőváltozástól és ápol juk úgy, 
ahogy az egyes f a j t á k más és más 
ápolást igényelnek. 

Képünk özv. gróf Teleki Sán-
dornét (Szikra) kedvenc v i rága i 
között ábrázol ja . A grófné hí res 
kesztész, szikraházi ősi bir tokán 
gyönyörű v i rágokat ápolt és Buda-
pesten sem tud lemondani kedv-
teléséről. Személyesen ápol ja szo-
banövényeit . Lakásának minden 
szobájában egy-egy pompás növé-
nyekből álló csoportot lá t tunk. 

Virágos sarok gráf Teleki Sándorné l akásában 
fGyenes foto) 

imözUödn 1933 toáfaU* 
Mielőtt búíort vásárol, tekintse meg 

imözUödn 1933 toáfaU* TIIONET N A G Y V Á L A S Z T É K 
a legszebb tüggönyökben és függöny anvagokban. Alakí-
tást is vállalunk. Lakásberenclezési kézimunkák, kész és 
előhúzott gobelinek. Indanthren vászontnyagok, bútor-
ra is, iour és kerti terítők a nálunk megszokott minő 
ségben és kivitelben, a mai viszonyoknak m ;gfeldően 
rendkívül leszáll í tott árban kaphatók 

Obermeíer J. és nőv. cégnél 
Budapest, IV., Váci-utca 11 b 

TIIONET N A G Y V Á L A S Z T É K 
a legszebb tüggönyökben és függöny anvagokban. Alakí-
tást is vállalunk. Lakásberenclezési kézimunkák, kész és 
előhúzott gobelinek. Indanthren vászontnyagok, bútor-
ra is, iour és kerti terítők a nálunk megszokott minő 
ségben és kivitelben, a mai viszonyoknak m ;gfeldően 
rendkívül leszáll í tott árban kaphatók 

Obermeíer J. és nőv. cégnél 
Budapest, IV., Váci-utca 11 b 

N A G Y V Á L A S Z T É K 
a legszebb tüggönyökben és függöny anvagokban. Alakí-
tást is vállalunk. Lakásberenclezési kézimunkák, kész és 
előhúzott gobelinek. Indanthren vászontnyagok, bútor-
ra is, iour és kerti terítők a nálunk megszokott minő 
ségben és kivitelben, a mai viszonyoknak m ;gfeldően 
rendkívül leszáll í tott árban kaphatók 

Obermeíer J. és nőv. cégnél 
Budapest, IV., Váci-utca 11 b 

IV. ker., Váci-utca 11/a 
e r e d e t i m á r k á s ú j d o n s á g a i t 

N A G Y V Á L A S Z T É K 
a legszebb tüggönyökben és függöny anvagokban. Alakí-
tást is vállalunk. Lakásberenclezési kézimunkák, kész és 
előhúzott gobelinek. Indanthren vászontnyagok, bútor-
ra is, iour és kerti terítők a nálunk megszokott minő 
ségben és kivitelben, a mai viszonyoknak m ;gfeldően 
rendkívül leszáll í tott árban kaphatók 

Obermeíer J. és nőv. cégnél 
Budapest, IV., Váci-utca 11 b 

Költözködés Idején lakjon a 
P a l a t í n u s Penz ió-* .» 

V , Falk Mi.<sa-utca 3 Tel. 12-8-26, 
vagy ebédkosztiát szállíttassa onnét 
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Az ú j irány a. célszerűséget szolgálja 
és főleg a mai kor dolgozó idegemberé-
nek szolgálatába áll í t ja a bútort. Lehe-
tőleg minden embernek külön szobája 
vanj éa csak azok a szobák, amelyek ezen 
felül vannak, lehetnek közös szobák. 

Ha tehát például egy női, egy férfi- és 
egy gyermekszobán kívül még egy szcba 
áll rendelkezésünkre, akkor azt ebédlő-
nek rendezzük be. 

Képünkön bemutatunk egy olyan ebéd-
lőt, amelyben az asztal és ülőbútor a 
szoba közepén áll; ez azonban nemcsak 
hogy nem szabály, hanem kivétel: mely 
ott indokolt, ahol mint ebben az esetben 
is, a szoba nagyon tágasi és a sarkot az 
ajtók miatt nem lehet eléggé kihasználni. 
Bendsizerint az ebédlőasztalt és székeket 
egy sarokbani vagy a fal mentén helyez-
zük el. Ahol azonban bőven bánhatunk 
a hellyel és az étkezések alkalmával a 
tálakat körülszervirozzák, sokkal köny-
nyebb a szabadon álló asztal mellett a 
kÍEzolgálás. 

Az ebédlőasztal nagyítható legyen. A 
sokféle rendszer közül aa úgynevezett 
«magyar kihúzós» asztal talán a legcél-
szerűbb, bár a kétoldalt felhajtott és 
lecsapható rendszer is nagyon jól vált 
be. Két egyforma magasságú és széles-
eégű asztalt is állíthatunk egymás mellé, 
ha vendégek vannak. Az egyik ilyen 
asztal napközén mint Lzervirczó-asztal. 
külön foglal helyet. Az asztalok magas-
sága 74—75 cm legyen, ehhez 42—43 cm 
magas székeket állítsunk. Fontos, hogy 

DÉPÇCTT « L b Belle" párizsi kozmetikai szalón, 
rCUOL I I Király-u. 43. , I. em. — Vállal pattaná-
som, s'/eplős. haiszílas arc végleges kikezelését fele-
lősséggel — Párizsi módszerrel szépségápolást* — 
Olcsó bérletrendszer — Qyőgykrém, púder ajánlása 

a szák kényelmesi alakú legyen. Lehet 
nádfonatú faüléses vagy kárpitozott. 
Jók a kiemelhető kárpitozással ellátolt 
nádfonatú székek. A tálaló-és edényszek-
rény alacscny, célszerű beosztású, sima 
felületű. Az ezüstszekrény dekoratív, de 
legkönnyebben nélkülözhető-

Thonei 
-néí, Budapest 
IV. Váci-u. ti la 
vásárolható 
a legjutányosább 
áron az összerak-
ható, kerekeken 
gördülő, dobozban 
hordozható jour-
kocsi a közismert 

Ktakáj 
(Ktakk-laháj) 

PÎ9.50 
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„Gobelin „Modern 
hét" hét" 

előhúzott hímzett 

gobelinpárna ^ 
9 h . m z ö - P 100X100 
anyagga l J cm*« 
»VIII., J Ó Z S E F - K Ö R U T 11. 

H í m z e t t a s z t a l t e r í t ő 
(Seidner f e l v . l 

„Modern 
hét" 

hímzett 
tüllterftft 
100X100 

cm * mm 
A gyorsütemű élet a kézimunkára is rá-

ütötte_ bélyegét és ha a mai, a modern kézi-
munkáról beszélünk, akkor a legtöbb esetben, 
mint ennek elkerülhetetlen tartozékát, a köny-
nyű és gyors elkészítését is megköveteljük 
tőle. Ha ennek a körülménynek mélyére hatolunk, magyarázatát vilá-
gosan megláthat juk. Gyakran egy kenyérkeresőliivatásban dolgozó nő-
ről van s?ó, ki egészen rövid szabad idejének egy részét annak szenteli, 
hogy lakásának vagy ruházatának díszítéséhez sa já t munkájával járul-
jon hozzá. Nincs ideje, türelme hozzá, hogy egy tárgyat hónapokon át 
készítsen. 

Vagy: ha ú j lakásba költözünk és minden rendben van, szeretnénk, 
hogy az a függöny vagy terítő, amelyet készítünk, már a helyén is 
legyen. 

Gyorsan elkészíthető, modern lakásba beilleszthető munkák tehát 
keletkezésüket formailag az ú j tárgyilagos iránynak köszönhetik, színe-
zésük is £ most annyira kedvelt, f r iss vidám színekkel történik, techni-
ká juk azonban többé-kevésbé, azon elgondolásnak alapján vált elterjedtté, 
hogy ikevés munkával, de mégis kézimunkával díszíthessék otthonukat 
és ruházatukat . 

Ezek között a munkák között a tüll és különféle recealapra heszövött 
munkák, színes szállal dolgozott lapos, szár- és láncöltéses munkák, külön-
féle anyagból összeállított és aplikált munkák vezetnek. Képünkön fgy 
asztalterítőt mutatunk be, melyet lakószoba- vagy férfiszobaasztalra 
használhatunk. Készítése igen könnyű és kellemes. Barna duvtinre, posz-
tóra vagy vászonra egy elütő színnel hímezhető. 

A könnyű és gyors munkák készítése mellett term észét a:-'en nagy 
azoknak a nőknek a száma, akik a lassú ütemű, értékesebb munkák 

művelői s kiknek a munka készítése 
^ ^ • • az öncél és elkészítésének időpontja 
R M L g Ê I / Ï . kevésbé fontos. 
• • B £ g I Ezek a nők készítik a finom tű-

X 5 Œ E . «fc. w m U n k á k a t , perzsa-, gobelin- és ke-
limmunkákat. A récét, a horgolást, 
a magas hímzéseket, tűfestést. 

Az az egy azonban biztos, hogy 
bármelyik kézimunkát végzi a nő, 
ez számára örömforrás, pihenés, 
sokszor szórakozás és ezért képtelen 
a gépmunka a kéz munkájának érté-
két leszállítani, vagy éppen idősze-
rűtlenné tenni, inert amíg élni fog 

KF7IMUNKA FONAI AK i a s z é P i r á n t i é r z- â k- a d d i & értéke 
rvcxu i u n i \ H rwn»ML*r\ ] e g z a s a b l o n m o n t e s > j ó a n y a f r g a l 
SZÍNTARTÓ-SELYEMFÉNYŰ dolgozott kézimunkának is. 

NAGYATADI GYÁRTMÁNY 



G R ATINIR OZ OTT PONTY 
A szépen megtisztított sózott pontyot 

egy tűzálló hosszú tálba tesszük, leönt-
jük 3 deka olvasztott zsírból, egy deci 
gyengén ecetes vízből készült habarék-
kal és a. meleg sütőbe tesszük. Míg a 
hal párolódik, készítjük a következő 
habarékot: 5 deka vajban, zöld petre-
zselyemmel párolt 5 deka gombát hide-
gen elhabarunk simára 2 tojás sár-
várral, sóval, 1 deci tejfellel, 2 evőkanál 
morzsával és 4 evőkanál reszelt saj t ta l 

és krémsűrűségűre főzzük a tűzhely 
szélén, folytonos keverés közt. Ekkor ki-
vesszük a halastálat a sütőből, a halra 
rákenjük az előbb leírt krémszerű ha-
barékot, visszatesszük a sütőbe és hir-
telen tűznél pirosra sütjük. 

VEGETÁRIÁNUS SZELET 
Négy zsemlyét tejbe áztatok, kinyo-

mom, vajban átpárclom, azután apróra 
vágott, párolt 10—10 deka sárgarépával 
és petrezselyemgyökérrel, 10 deka pá-

H Ú S V É T I 
A G Y T A K A R Í T Á S 

e l k é p z e l h e t e t l e n 

padlópaszta 
nélkül 

Ferenczy Marianna 
'Tóth Marffit tolv-) 



M e g é r k e z e t t 
a f r i s s tavaszi ^ ^ | ^ ^ ^ ^ 

állandóan kapható házhoz szállliva 

F i n k e l s t e i n t a I s a 
K ö z p . V á s á r c s a r n o k 

L ^ r - N + c ^ r ^ H w C " r i r » h szőrme-és szőnyegmegóvási, 
r V I J I Q l # 1 I \ r I I I V # 1 I porolási, javítási, mosisi, molyírtási és 
1 I J T • b ú t o r b e r a k t á r o z a s i i n t é z e t 
Budapest, V.., Hungária körút 57. (Saját ház — Saját telep.) Telefon: 90-8-9 í. Alapíttatott 1888. évben 

influenzában megbetegedettek rencséje, hogy a Csillaghegyi ÁsvAnyüzem 
által forgalomba hozott szénsavval telí tett , idei, t iszta narancslevet ta r ta lmazó „ n O R J t í V G B " 
jobb csemegeüzletekben már kapható. A betegeknek ei a vi tamindús csillaghegyi ásvásnyvízzel kevert 
üdítő ital valóságos jótétemény. Igen neves orvosok ál landóan és sikerrel a ján l ják , mert a betegek is 

tényleg felfrissülnek és megerősödnek tőle 

rolt gombával, jól megmosott, apróra 
vágott nyers spenóttal, zöld petrezse-
lyemmel, egy nyers egész tojással és 
5 deka morzsával, ízlés szerinti sóval, 
esetleg borssal, aki szereti, reszelt pá-
rolt vereshaigymával jól eldolgozom, 
azután lisztezett kézzel szeleteket for-
málok belőle, bepanirozom és kirán-

tom szép pirosra. Persze, aki nem veszi 
túlszigorúan a vegetáriánizmust, az úgy 
a pároláshoz, mint a kisütéshez zsírt 
használhat v a j helyett. 

SZAFALÁDÉS B URÖON Y ASZELET 
Jó és olcsó főzelékfeltét. Egy kiló 

rózsaburgonyát megfőzök, mieghámo-

A gondos háziasszonyra a legtöbb munkát a 
lakás parkettjének és padlózatának állandó 
tisztántartása rója. mert hiszen mimlenki tudja, 
hogy a parkett csak akikor szép, ha csillogóan 
tiszta és fényes. A legkülönbözőbb anyagokat 
használják fel, a padló, illetve a parkett tisz-
titá&ára és fényesitósére, holott egycsapjísra 
megszabadulnának minden gondtól, ha min-
denki az elismert és nagyszeTüen bevált Pyram-
padlópasztát használná. Ezt a hasznos kész't-
inényt a Benes Testvérek üzeme gyárt ja és 
ugyanott készül a kitűnő minőségű i 'yrain ci-
pőpaszta a legkülönbözőbb színekben és a 
sportcipőkhöz é.s túrabakuncsoklioz használt 
bakancsz ir, valamint a tökéletes minőségű, 
nagyszerűen bevált ég országszerte elterjedt 
Unco shoe polish is. 
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Jackie Cooper, a leghíresebb amerikai gyerek filmsztár nem hamuba sült pogácsával meg-
tömve indul a műterembe 

(Foto Metro) 



ÉTLAP BOY H É T R E 
SZOMBAT. Ebéd: Zellercréme leves. Ser-

t é ska ra j paradicsomos újburgonyával . Lek-
városbukta. Vacsora: Törni ásvirsli , sóíkifl i . 
Kör ' te t t liptói. Sör. 

VASÁRNAP. Ebéd: Húsleves borsótés-ztá-
val. Spenótpudding. Gombás borjúdió, fejes-
sa lá ta kemény to.ássál. Arabella-torta. Va-
csora: Főtt marbahúsból készült hideg pás-
tétom uborkával . Maradéktorta. 

HÉTFŐ. Ebéd: Zöldségleves. Báránypap-
r ikás ga luskával Császármorzsa. Vacsora: 
Kenőmájassa l töltött derelye saj t tal hintve. 
P á r o t aszaltszilva. 

KEDD. Ebéd: Sóskaleves. Fr i ssen sült 
rostélyos kelkáposztafözelék-kel. Diósmetélt. 
Vacsora: Sonkás-gombás rizi-biai. Pirított 
sós mogyoró-jam. 

SZEBDA. Ebéd: Citromos becsináltcsirke. 
Káposztásrétes. Vacsora: Bujtatot t pörkölt 
céklával . Alma, saj t . 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Gombaleves. Vag-
dal thús idei karot tafözelékkel . Szőlösm«télt. 
Vacsora: Velösomletto savanyúsággal . Dió-
bél mézzel. 

P É N T E K . Ebéd: Savanyútojásleves. Pa< 
r a j kirántot t 'zsemlyeszeleteltkel. Sztra-
paeska. Vacsora: Forrázott ponty va ja s új-
burgonyával . Manduláscsók. 

(VÍZVÁRI MARISKA s zakácskönyvo, «A 
konyha művészete», kapható a Színházi Blei 
KÖNYVESBOLTJÁBAN. (Erzsébet körút 1.) 
ABA S P. 

• Amerikában minden jobb háztar tásnak megvan 
| a maga házi cocktai l -keverő készüléke. Mi lesz, 

ha el jön végre a nedves Amerika? 
(Foto Metro) 

JOL ES 

marhahús erőkivonata 
forróvizzel 

Ételek feljavítására kiválói 

ÖRÖK 
AZ EMBER ELETE. 
HA RENDES AZ EMESZTESE 

zora és 3 lehámozott szafaládéval át-
darálom a húsörlőn. Finomra vágott 
két kis vereshagymát és jócskán zöld 
petrezselymet megpárolok és összeke-
verem a szafaládé« burgonyával, vala-
mint 3 nyers egész tojást és ízlés sze-
rinti sót. Lapos szeleteket formálok be-
lőle, megforgatooi szitált morzsában 
és z-síiiban pirosra sütöm. 

érzi m a g á t Kathreiner Kneipp 
m a l á t a k á v é és valódi Franck 
kávé izes i tő é lveze te u t á n . 
K í s é r e l j e m e g ! 

KELLEMESEN 

p.? 



Aki nem bízik az első tavaszi 
napsugárban, az első verőfényes 
tavaszi napban és melegben és így 
nem vállalkozik ar ra , hogy szo-
kott napi tornagyakor la ta i t már a 
szabadban végezze, aki a fr iss reg-

B A Y E R 

ENYHÉN HAJT, 
NEM OKOZ BAJT 

FONTOS! Arckifejezésének finomodott — — — — összhangját éi értékét emeli a 

NINON KOZMETIKA 
különleges szépségápolása. 

R kikészítés eredménye mit a híres név sejtet: 
tisztit, simít, fiatalít, szint ad és üdén tart 

IV., Kossuth Lajos-utca 12. félem. 

geli tenniszpart ikat , a napközi csó-
nak tu ráka t és egyéb szabadtéri 
sportokat még kissé korainak 
t a r t j a , annak egyelőre meg kell 
elégednie az egyszerűbb szoba-
gyakorlatokkal. 

Ezek a szobagyakorlatok a r r a 
jók, hogy a fizikum a zártabb és 
puhább életmód mellett is meg-
tar tsa rugalmasságát , megőrizze 
haj lékonyságát és szabályos, iz-
mos, karcsú vonalait. 

Természetes azonban az, hogy a 
nőknek egész más i rányban kell 
edzeni magukat , mint a fér f iaknak. 
Amilyen fontos például, hogy a 
férf i lába erős és szoborszerűen 

Általános Sebészeti és Plasztikai Sebészet 
Gyógyintézet B u d a ? Ä £ ? Ä « . 8 " - " 
Mindennemű plasztikai műtétek. Csont-, izület-
bajok részére specialis kórházi osztály — Prospek-
tussal és lelvllagositással az igazgatósai; szolgál 

(Foto Metro) 
l^cuúóca OÜUM* 



izmos legyen, éppen 
olyan fontos, hogy a 
nő megvédje lábának 
f inom vonalai t a ki-
ugró izomkötegektől és 

dudoroktól. Minél 
egyenletesebb, s imább 
a női-láb vonala, an-
nál szebb és hatáso-
sabb. Ez nem jelenti 
azt, hogy a nő nem vé-
gezhet különböző láb-
emelő- és guggológya-
korla tokat éppen úgy, 
min t a férf i , csak vi-
gyáznia kell a r ra , hogy 
ezeket a mozgásokat ne 
vigye túlzásba. Egy 
tornaturnusban elég öt 
guggolómozgás. 

Napi tornaóráján a 
nő főleg a hasizmok 
fejlesztésére helyezze 
a fősúlyt, mer t a női 
a lak t a r t á sának szép-
ségét és tökéletességét 
a hasizmok fejlet tsége 
határozza meg. 

De kétélű fegyver a 
torna, mer t amilyen 
hasznos a helyes torna, 
éppen olyan káros és 
célszerűtlen lehet a 
helytelenül alkalma-
zott gyakorla t . 

\ 

I Gépondolálás8pengő 
Minden elrontott hajfestést rendbehoz 3 pengőért 

Groszfodrász 
S M l t * K á r o l y - k ö r ú t t s z . 

FÜLÖP ERZSÉBET 
20 éve fennálló kozmetiKáia 

szeplői től megóvja , ha van, e l t á v o l í t j a 
M O S T i IV. , FERENCIEK-TERE 9 SZ. 

1 

Madge E v a n s 
a leg le lkesebb 
szobatornász 

(Foto Metro) 

A hasizomgyakorla-
tok különösen nehezek. 
Vigyázni kell a r ra , 
hogy lábemelés közben 
a váll megfelelően le-
gyen a lá támasztva , a 
k a r s imán feküdjön a 
törzs mellet t és a lá-
bat sem szabad tovább 
emelni min t addig, 
míg a törzs teljesen 

merőlegesen nem 
arányl ik a lábhoz. H a 
tú lmegyünk ezen a me-
rőlegesen, akkor m á r 
megnehezül a légzés, 
elszorul a gyomor, ami 
nagyon is kellemetlen 

következményekkel 
j á rha t . 

Legegészségesebbek a 
n y ú j t o t t kar- és légző-
mozgások, mer t á l ta luk 
kiegyenesedik a hát , 
megtisztul és kitágul 
a tüdő, k inyuj tóz ik a 
mellkas és egyenlő 
mér tékben lendülnek 
mozgásba a derék, váll 
és kar izmok is. 

De minden szobagya-
kor la tná l többet ér a 
szabadtéri sport és aki 
tehet i és elég erősnek 
érzi magát , amint le 
het, kezdje el a szabad-
életet. 

Szépség=Hatalom 
Forduljon tanácsért 

Tolnai Erzsi kozmetikáshoz, 
aki megtanítja Önt is modern szép-
ségápolásra. Rákóczi-út 32. I. 6. 

T e l e f o n : 31-6-50 h1ETRO 

Kozmetihai ápolás S * 
tartós szempillafestés csak az ál talam ismert eljá-
rással Mme S z e i z i n g, IV.. Régiposta-utca 12., 
II. em. 8. Telefon 89-5-37. Taní tványok felvétetnek 
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Ebben a rovatban csak közérdekű kérdésekre válaszolunk. Aki magánjel legű kérdéssel fordul 
hozzánk, mellékel jen bélyeggel ellátott megcímzett borítékot. 

S"ZÍuUáz. 
Romániai. Sem a szerkesztők üzeneteiben, 

sem másutt nem teszünk különbséget előfizetők 
és olvasók között. Az előfizetők kedvezménye 
abban áll. hogy olcsóbban jutnak » laphoz és 
meg-kapják a Színházi Élet ajándék-könyvét, 
így hát példányonkénti vásár 'ó létére is meg-
kaphat ja a szükséges felvilágosítást a kozme-
tikai rovat veze.öjétől, csak küldjön válasr-
boritékos levelet a Színházi Élethez. 

G. G. Bucurestí. Az előfizetési díjat küldje 
be a Pallas lapterjesiz-tő vállalatnak Kolozs-
várra, ugyanakkor értesítsen róla bennünket 
egyszerű levelezőlapon. A Sicc-pénzekért járó 
ajándék elmegy. 

Hü olvasó Szolnok. 1. Mindenki pályázhat. 
2. E.égsóges egyszer beküldeni. 8. Lehet, de 
ezzel a saját esélyeit csökkenti. 

Szolnoki előfizető 2. í r j o n a «Nyugatihoz, 
ott megkapja. 

«Mi az, már mindenki író?» A tételt kissd 
helyte énül fogalmazta meg. Hegtörénik, hogy 
egy úgynevezett «beérkezett» írótól gyengébb 
dolgot is leközölnek a lapok, míg ugyanakkor 
az ismeretlen kezdő tehetségesebb írását né-
hány jóindulatú megjegyzéssel hár í t ják el. De 
a beérkezett író egy sereg jólsikerült művével 
már megváltotta a jogot ahhoz, hogy néha egy 
gyenge félóráját is elnézzék, A kezdőnek min-
dig a legjobbat kell produkálnia. 2. Olyan la-
pot, -mgy folyóiratot nem tudunk önneik mon-
dani. Az ..igazi tehetség mindig megtalálja ma-
gának a rést, amelyet aztán fokozatosan ki-
szélesít. Egyébként vár ja meg a nyári «Tehet-
ségavatás» rovatot. 

Útitárs. Született 1876-ban Budapesten, özvegy. 
Budapest, VI., Podmaníczky-utea 29. Illető egy 
régi konfliktus miaitt nem térhet vissza abba 

fürdőruháit "ESS 
D Í D n w t DIVATKÖTŐDÉJE V. ker., 
D i r i W I l C Wurm-utca 5. Szemfelszedés. 

a színházba, ahol annyi dicsőséggel kezdte. 
Nyilván ez az oka annak is, hogy a rádió nem 
szerepelteti. 

Stern Eugenné. 1 Ahol előfizető, ott kell 
megkapnia is. Tessék reklamálni. 2. Termé-
szetesen részt vesz a bekeretezési akcióban. 

Kitty. VI.. Teréz-körűt 6. 

Matyó. Küldheti borítékban, de küldheti, 
mint anzikszot magát a képet is közvetlenül. 
C'sak eredeti helyszíni felvétel lehet, a küldő 
személyével és azoknak megnevezésével, akiket 
üdvözölni akar 

Jugoszláviai asszony. Jákó Je'.linek Pál je-
lenleg Bársony Aladár társulatánál működik. 
Szentesen. 

Egy olvasó, aki a szépért rajong. így is e'óg 
baj van a moralistákkal. Minek még külön is 
provokálni őket? 

Türelmetlen előfizető. Levele nyilván nem 
jutott kezünkbe. így, minthogy kérdését nem 
ismétli meg, nem tudunk rá válaszo ni. Ismé-
telje meg tehát és közölje velünk cimét is. 

C. S. Beküldött kompozícióját — bár ügyes 
munka — nem közölhetjük. 

K. Matild Nyiira. Van ilyen könyv. Ir ta: 
Ilosvay Lajos Károly. Cime: «A kutya sport-
szerű tenyésztése, nevelése és idomítása». Meg-
jelent a« Athenaeumnál, boszerezhető a Szín-
házi Élet Boltjában is. 

Keserű lapu. Abonyi Gyula jó egészségben 
él. Nyugdíjas tagja a Nemzoli Színháznak. Sem 
Géza, aki a Nemzeti Színházban játszik, sem 
Tivadar, ax Andrássy-űti Színház tagja, nem 
rokonnal. 

Práger Imre. Vegyészdoktorátusa vau. A pesti 
humoristák szerint jelenleg mint «vegyene» 
működik. 

Kovács Irma. 1. A .sorozatot folytatjuk, de 
természetesen hosszabb időközükben, mert egy-
másután unalmas volna. 2. 0 . Frida 1890. de-
cember 9. T. Ilona 1901. 

I f j . Vámos Istvánná. Verso nagyon teliets"-

Q _ g f f l _ _ 0 , M — j L (I., Attila-utca 10.) Hölgyfodrásznál kül-
D U U d l l r H C földről hazatért munkaerők, hajfestés, 
= Árak lényegesen leszállítva 1 — Tartóé ondoláláe. = m o d e m szépségápo lá s . Te le fon : 54-9-19 



gOï, de hibái U. vannak. A Magyarországon 
kiadott napilapok és fo'yólratok elme mogiöl-
tenó e lap hasábjait, azokkal tehát nem szo' 
«alhatunk. 2. A Vakokat Gyfcnol tó Intézet 
cime: VIT.. Hermina-út 7. 

Tangó 23. Küldje be az emliíett zenemüve-
ket, majd elbíráljuk és válaszolunk 

Apafin. Ahhoz képest, hogy é'etében egyszci 
járt színházban, meglepően Jó. De amaiiak, aki 
darabot akar írni, kivUl-belUl ismernie kell a 
színházat. A darab sorsa nem helytelenül fel-
cserélt szavakon múlik. Ä párbeszédet ki ehet 
javítani, ha az — «mit mondanak, érdekes. 
Járjon sokat színházba és ön ls meglátja majd, 
ml az. ami a közönséget érdekli. Ez a mese, 
sajinos. nem azok közé való. 

Hivatalnok. Márciusban volt és csak össze! 
lesz ismét. Akkor majd közöljük a kedvezmé-
nyeket. Vízum egyáltalán nem szükséges. Kü-
lönben kísérje figyelemmel az «Utazás»-rova-
tot, ahol minden ilyen kérdésről idejében tájé-
kozást kap. 

\ Tik* 
Üzanat. Pesten van néhány hivatalos fordító-

iroda, amelyeknek bármelyikében pontosan äo-
foídltják az ön munkáját. Az igy lefordltta-
;ott sziizsét küldje el az Ufánalt, Berlin W. L'J 
Kreuzenstrasse 36—88. ciinre. 

Debreceni előfizető. Magda Schneider elme: 
B e r í n W 19. Kreuzenstrasse 36—SS. Németül 
Írjein. Ad antogrammos képet. 

Sabján G. Hans Albers cime: Berlin W 0 
I.ennéstrasse 7. Ami a másik kérdését iXeti, 
arra csak saját maga adhat megfelelő választ. 
Ha filmszínésznő akar lenni, szakértőtől tudja 
meg: van-e tehetsége. Ha tehetségesnek ta-
lálják, akkor is jól gondolja meg. mielőtt erre 
a pályára megy. Sokan vannak és kevésnek 
sikerült befutnia. 

Kíváncsi fiú. Azonos. 
Erdély. A hangosfilmek elterjedése óta a 

filmtéma legfontosabb kelléke az, hogy dialo-
gizá ásra alkalmas legyen. Beküldött novellája 
tipikus némafilm. IIa hangosfilmre témája van, 
úgy német nyelven küldje be azt az Ufának. 
Cime: Berlin W 19 Kreuzenstrasse 36—38. 

CSODÁS MELLEKET 
varázsol speciális melltartóval és Princess-tűzővel a 
HOFFER SZALON, Budapest, IV.. Vici-utca 37 

Debrecen, MÍKÍÓS-U. 5, Pozsony, Védcölőp-u. 56 

Harmat Margit kozmetikai intézete 
Az összes szépséghibák kikezelése. • Olcsó 
bérletrendszer. + Tanítványok kiképzése. 
VII., Rákóczl-út 22. Telcfón : 36-2-48 

Szász Sándor. A «Sabján G.» jeligével fen-
tebb közölt üzenet második pontja önnek is 
szól. 

Szerző. Nincs semmi érte'.me annak, hogy 
témáival a Hunnia igazgatóságát keress« fel, 
mert a Hunnia saját hatáskörén t e U1 nem 
gyárt filme&et. Legjobb, ha külföldön próbál 
témáival szerencsét. 

Nógrádi lányok. Tévedés. Kérdezett művésznő 
•sohasem volt Magyarországon. Német szár-
mazású és három éve él Amerikában. 

Tatabányai. Alpár Gitta magyar. Gréta Garbó 
nem szőke, hanem világosbarna. 

How*etika 
Edith. Szíveskedjék kérdéseit megismételve 

válaszbélyeggel ellátottan elmét közölni, hogy 
levélben válaszolhassunk. 

Nem élhetek udvarló nélkül. Nem lehet oda-
haza ezt elvégezni, csak akkor, ha festeni 
akarja. Ne borotválja le, mert attól semmivel 
sem lesz jobb. 8zemöidöknövesztöt nem ismer 
sem az orvostudomány, sem pedig a kémia. 
2. Semmiféle citromos kenöcsjt, mert az szá-
rítani fogja, 8. Fényvédő-kenőcs és fényvédő-
púderrel. 4. Nem ismerjük. 6. Nem kell erősen 
lekötni, de naponta el kell végezni. 6. Ha szá-
raz akkor árt. 

Szlovenszkói 34. Mig alkalma lesz szakor-
vossal előiratnl a kivételes bőrápolást, min-
denféle kenőccsel való kenegetést szüntessen 
be. Ennek belső oka ls lehet. 

Régi előfizető. Egész helytelenül ápolja. Szí-
veskedjék közléseit megismételni, válaszbé-
lyeggcl ellátni, címét közölni, hogy részletesen 
válaszolhassunk. Egyben közölje korát, fog-
lalkozását, volt-e az utóbbi időben valami fer-
tőző betegsége. 

G. F. Tes ék szakorvosnak megmutatni, ha 
nem tudja eldönteni, hogy milyen természetű, 

"mert addig bármilyen jó szerrel végzi az ápo-
lást, csak ártalmas lehet, vagy csak véletle-
nül használ. 

Nagyon hálái . Tökéletes eredménnyel lehet 
ezt a szépséghibát műtéttel korrigálni. 2. Nem. 
8. Körülbelül két hétig. 

30 éves német. 1. Zsírtalanítsa zsiroldó haj-
•zeegekkel és gyakori melegvizes mosásokkal. 
2. Forduljon orvodhoz. A vizezés a leglielyte-

ÉBNER KEZTYÜ OLCSÓ, MERT JÓ 

Ernyő-és fűző-
különlegességek. 
Készít. Javít. 

V, Llpót-kSrát 18. és 
II, Zilgmond-ulca 2 2 
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lenebb. s. Fényvédő kenőccsel. 4, Mandarto-
szlnt. 

örök bála. Ugyanezt tovább e g é n nyárig. 
Május végén ismételje meg kérdését, éö szá-
moljon be AZ elért eredményről. 

Remélhetek? Ezt nem lehet látatlanban meg-
mondani, mert ftlgg a hajszálak erősségétől, 
sűrűségétől, és a bőr érzékenységétől. Első-
sorban orvosok foglalkoznak vele és osak ez 
a megbízható és célravezető. Többi kérdésére 
caak levélben választhatunk. 

Fiatal Özvegy, Minden kornak megvolt a 
maga szépségideálja. 3, Általában 40—42 éves 
korban kezdődik el az életnek az a szaka, 
amely az öregedés jelét, a i aro hervodását, 
petyhüdtté válását, ráncok képződétét, a test 
rugalmasaágának csökkenését, nagyobb fá-
radtságérzetet, itb., stb,-t idéz elő. Ebben a 
korban, ha addig higiénikusán éltek és rend-
szeresen, de nem túlzottan táplálkoztak és ha 
nemcsak arcukat, de testüket is megfelelően 
ápolják. Jóval e koron alul is igen gyakorik 
az öregségi tünetek, amelyeket a rossz ápolt-
ság, rendszertelen élet és hajlam 1» előidéz. 
Néha a belső szekréció« mirigyek megbetege-
dései idézik elő. 

Szomorú vagyok. Címére részletesen vála-
szoltunk. 

Vastaglábú. Ha zsírlerakódás okozza az alsó 
lábszár megvastagodását és nem a csont de-
formálódása, vagy szervibaj, akkor egy spe-
ciális géppel, megfelelő szakorvosi kezeléssel 
legtöbbször szép eredménnyel le lehet vékonyí-
tani. 

(E rovat keretébe tartozó kérdések Vízvári 
Mariska lakásán (Til l . , RSkk Szllérd-u. 18.) 
oimzendők. Választ kliárólag osak Itt a szer-
kesztői üzenetek közt ad a rovatvezető.) 

Halvádyné. Jó tojásos gyúrt tésztát nyújtson 
ki vékonyra, vágja 3 cm-es kockákra, főzze 
meg sós vízben, leszűrve tegye forró zsírba, 
keverje örsze finomra vágett, esetleg őrölt 
főtt »onkflval vagy füstölt hússal és jó aűrtt, 
nem savanyú tejfellel, melyben tojásaárgát ha-
bart el. Ha lucskosan szeretik, tálalhatja rög-
tön, a tetejére is egy kis sonkát szórva. Ha 
ropogósán saeretlk, úgy a tésztát bőven kizsí-
rozott lábasban egyengesse el és a sütőben 
süsse pirosra, aztán borítsa — egyben — a 
tálra. 

Papuska. Tessék az öregúrnak darált borjú-
húst párolni vajon, zöld petrezselyemmel meg-
hinteni egy kig liszttel, felengedni borjúosont-
lével és összeforralni. Pár csepp oitrommal 
savanyithatja. Ugyanígy csinálhat bárányt, 
csirkemellet, stb. Esetleg csontié helyett, kevés 
paradicsommal, a változatosság kedvéért. Job-
bulást, 6« szívesen. 

Hazafi. Köszönöm a dicséretet és az érdek-
lődést könyvem Iránt. Kapható a Színházi 
Élet könyvboltjában, Erzsébet-körút 7. Ara 
5 pemgő. Ügylátszik, elkerülte figyelmét, hogy 
ez a heti étlap alján minden számban meg-
jelenik. 

Zöldike. Sok tojást, tejet, friss vízzel való 
mosdást, minél több szabad levegőn való moz-
gást, könnyű tornát, néha egy kevés vörös-
bort. De én azt hiszem, ha ilyen ' nagyon sá-
padt, azt inkább orvossal, mint szakáccsal 
kellene kikúrálni. 

divat 
Fiatalasszony. A pizsamnszezón még nem 

kezdődött meg. Húsvétkor nem hiszem, hogy 
lehetne nyilt tengerben fürödni. Ha ragaszko-
dik a pizsamához, feltétlen jersey-anyagból 
csináltassa. Nagyon szép volna s itétkók jer-
sey-nadrág fehér >flrsey ujjatlan derékkal, há-
rommiegyedes fehér JerEey-kabáttal és sötétkék 
kis sállal. A másikat csináltassa flanellböl sza-
bályos férfipantallóval, Szürke flanellnadrághoz 

AZ ÉLETNEK NEMCSAK BAJAI és szen-
vedései, hanem szépségei és örömei is van-
nak, amelyeket egy kis áldozattal el lehet 
érni. Szorgalom, munka, takarékosság most 
nem elég ezek eléréséhez, hanem gondtalamág 
és vagyon kell hozzá. Ezt pedig gyorsan, vá-
ratlanul csak egy nagy nyeremény i l t a l lehet 
megszerezni. Most itt a lehetőség és alkaloml 
Április 7-én kezdődik az új sorsjáték, ren-
delni kell egy sorsjegyet egy levelezőlapon, 
vagy a mai lapunkhoz mellékelt KI8S KA-
ROLY ÉS TÁRSA bankház kartonlapjáról le-
vágandó «RENDELŐLAPON», mellyel 60, 100, 
330—300 ezer pengő is nyerhető. A sorsjegy ára 
a húzás előtt fizethető. 

Bejön még Ön 
a mi utcánkba 
Ezt n e m fenyegetésként, 
sőt szeretettel és bizalommal 
mondjuk, mert rövidesen Ön 
is rá fog jönni, hogjf nálunk 
kitűnő árut meglepő olcsón 
szerezhet be. 

Nézze meg a királyutcai kiraka-
tokat és 

vásároljon 
a Király-utcában! 
08 



lehetne vászonblúzt és szélesvállú férfias zakó-
szerű kabátot csináltatni, oldalt zsebekkel. Az 
ilyen nehéz anyagból készült pizsama már 
húsvétikor io viselhető; de annak ellenére, hogy 
az anyag vastag, a legnagyobb nyárban is di-
vatos. Késő nyáron persze .sok nyersselyem-, 
vászon-, karton- ós piképizsnmát fognak vi-
selni. A nyári estélyiruháról innlt számban ír-
tam. A virágos muszlin nagyon divatos. Vau 
kis és nagy minta is. A ru,ba derékig testhez 
simul és csak térdnél nyílik szét. 

Róma. A legszükségesebb ruhadarabok. 
Koaztü/m, ebben utazik ós ezt viseli, ha hűvö-
sebb van. Hosszú kabát, ha esik; eisetleg hű-
vös időben szövetruha fölé. Szövet-, vagy tri-
kóruha. egy délutáni selyemruha, amelyben va-
csorázni is lehet, egy virágos selyemruha na-
pos, meleg időre, esetleg délutáni tánchoz és 
egy estélyi ruba. Én nagyon sokat viseltem fe-
hér szövetruhát színes filckalappal. 

Irén. A kabátot szükségtelen alakítani. Vat-
táztassa ki egy kevéssé a vállát, hogy széles, 
fiús legyen, az övet használja hosszabb tásra 
és vegyen barna bőrövet helyette. Barna vagy 
drap cipőt egyformán viselhet. Világosdrap 
volna az egyetlen olyan szinü kalap, amit 
minden ruhához tud viselni. Sok steppelt, kis-
karlmájú anyag kalapot, egész lapos szalma 
cannotiert és hátul magas, elől lapos tokot 
viselnek. 

G, J . Ha több évro való kosztümöt akar, 
legjobban ajánlom a szürke flanellt, amiből 
férfiöltönyöket is készítenek. A fazón legyen 
egész angolos széles reverzel, vattázott vállal, 
sima szoknyával. A kabátok r jv idek, alig csí-
pőig érők. Ezt a kosztümöt élénkítheti rövid, 
áll alatt keresztülköt itt szines szövet- vagy 
trikóiállal. A kék kosztüm, gyaikran szmó-
klnggombolással nagyon divatos. Háromne-
gyedes kabátot rendszerint nem szoknyablúz-
hoz, hanem szövetruhához rlselnek. Viselhet 
szürke vagy fekete cipőt hozzá. Kalap legszebb 
szürke, de lehet kék is, akkor azonban kék 
vagy szürke cipő kell hozzá. Fehérneműre na-
gyon alkalmas, selymen kivül, a finom svájci 
batlszt. A pasztellszínek éppoly divatosak, 
mint a fehér. 

Judit. A beküldött szövet nagyon szép. Ha 
nem kap hozzávaló anyagot, úgy csináltasson 
a kabáthoz sötétebb szürke szövetből szoknyát. 
A világosabb kabát és a s tétebb szoknya na-
gyon jól illenek egymáshoz. A kabátot ne 
vágja le, han-em hagyja meg olyan hosszúra, 
amilyenre csak lehet. Ne festesse be, mert 
ebben a szlnö&szeáll tásbnn nagyon divatos lesz. 
Csináltasson középkéik blúzt és ugyanolyan 

sálat. Foliér szoknyájához nagyon csinos 
volna ogy pepita, sötétkék-fehér, vagy barna-
fehér, esetleg fekete-fehér kockás kabát. Bor-
vörös ruhájához csináltathat kis kabátot és 
abban az összeállításban viselheti este vacso-
ránál, esetleg nagyobb zsúrra délután ls. Ter-
mészetesen kalappal. A panamakalap nem il-
lik hozizá, az túl angolos. A lakkot vegye le 
a kalapról és inkább grosgrain-szalagmasnit 
tegyen rá patenttal, hogy a színeiket cscrél-
hereo a ruhának megfelelően. Nyári utcai 
ruhának ne muszlin, hanem virágos crep de 
ohinc selymet vegyen, fehér-feketét, vagy fe-
hér sötétkéket, a hos<sza 27 cm a földtől. Bát-
ran viselhet világos ruhákat. Xyárra nyers 
selymet, plkét, vásznat csináltasson, majtl le-
vélben küldök fazonokat. 

,,Üj-Arad 28." Olaszországi útjára feltétlenül 
szükséges az utazóruha, amelyet egybcoi hű-
vöis és esős időben viselhet. Ez lehet koiztíim 
angol blúzzal, kis sállal, vagy szövetruha 
hosszú tavaszi kabáttal. Szövetruha helyett vi-
selhet trikórubát is. Ha van kabát ja és kosz-
tümje is, mindkettőt vigye magával, mert 
húsvétkor gyakran hüv j s még az idő. Ha új 
ruhát csináltat, vegyen világos szint, nap-
sütésben nagyon szép a világoskék vagy fe-
hér puha szövetruha kis keppel, ujjatlan vagy 
rövldújjú kabáttal. Esetleg csináltathatna vi-
lágos szoknyát rövid kockás kabáttal. Dél-
utánra két ruha kellene, egy fekete vagy sötét 
sz!nü marokéit, amiben vacsorázni lehet, és 
egy virágos emprine-selyem, amihez, ba hűvös 
van, szövetkabátot vesz fel. Ebben délután és 
este táncolhat. Egy estélyiruhát feltétlen vi-
gyen magával. 

Utazás 
Cégfőnők. A Máv. igazgatósága újabban a 

kereskedelmi és Ipari társascégek azon egyik 
tulajdonosa részére, aki — hivatalos kereske-
delmi utazó hiányában — a cég érdekében 
üzletszerzés céljából maga utazik és akinek 
ebbeli minőségét az illetékes kereskedelmi és 
iparkamara igazolja, azonnali hatállyal mér-
fékeltáru bérletjegy kiszolgáltatását engedé-
lyezte. 

Abbáziái lUrdővendég. Az aboílziai kirándu-
lások árai a következük: Abbázia—Trieszt és 
vissza 32.— lira; Abbázia—Montemaggiore és 
vissza 18.— lira: Abbázia—Postumia és vissza 
barlangi belépőjeggyel, vezetéssel és barlang-
vasúttal együtt 65.— lira; Abbázia—Brioni és 
vissza (hetenként kétszer, szerdán és szomba-
ton) motorcsónaktúrával együtt 7r> líra. 
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/Í6. folytatás.! 
Hogy is mondta a Keleti Bölcs: 
— A lövészárok karjai hosszúaki , . . 
A mi minisztériumunk egyszeribe divatba jött, minthogy legtöbb és legközvet-

lenebb összeköttetése volt a katonai adminisztrációval. És kezdetét vette a máskor 
oly csöndes folyosókon az izgatott lótás-futás, ellepték a teret, a szobákat, a kapu-
alji, a folyosókat az ügyes-bajos emberek, mindenkinek volt kérnivalóia, jelenteni-
valója^ panaszok futottak be, majd lelkes jelentkezések, üzletes, rosszhiszemű pró-
bálkozások mellett hazafias, bátor lelkesedések, jóakaratú tervek, geniális találmá-
nyok mellett aljas és hitvány feljelentések. 

Akik ezeket a feljegyzéseket figyelemmel kísérik, azok igazat fognak nekem 
adni(> hogy igyekeztem objektív lenni. Nem nagyon magasztaltam az én jeles tulaj-
donaimat, amelyek nincsenek, nem igen törekedtem szépíteni a dolgokat, egy em-
ber életét akartam adni. aki a legszínesebb korban élt — és semmi többet. Egy 
ember életét, aki kivetkőzik önmagából egy pillanatra, amikor saját magáról ír 
és beszél. 

Mexikóban van egy csodanövény. Ügy hívják: Peyote-kaktusz. Azért hívják 
így, mert szent növénye a Peyote-vallásnak. Ebből a Peyote-kaktuszból valami ősi 
indián titok szerint csodahatású italt tudnak készíteni. Olyannyira, hogy erre a 
kétségbevonhatatlan hatásra az európai tudomány is felfigyelt és legutóbb a heidel-
bergi orvosi egyetemen is kísérleteztek vele. Hatása az: hogy «mesterségesen idéz 
elő öntudathasadást». Hogyan magyarázza ezt a modern idegorvos? «Tudatos énünk 
teljesen ép marad, miközben a második énünk a legcsodálatosabb hallucinációk és 
víziók elvarázsolt álomvilágában álmodozik, vagy rémképek martaléka lesz, mint 
a súlyosan melankóliás ember, A legkülönösebb az, hogy tudatos énünk ezalatt mint 
józan megfigyelő, figyelemmel tudja kísérni a másik én furcsa állapotát». Ilyen 
öntudatos «Peyote-mámor» volt az én ideálom, amikor e mű megírásába belefogtam, 
elhasadni attól az elhatárolt valakitől, melyet az «Én» jelent, meglátni, sőt megírni 
a rosszat is, a hibákat is, de nem venni észre a fellengős álomrahajlást, az ábránd 
csalfa képeit, az önimádat túlzott arányú Fata-morganáit . . . szóval : őszintének 
lenni, őszintének lenni! 

Ezt a szándékomat azért bocsátottam előre, mert most meg kell dicsérnem 
magamat a könyvben, először és utoljára. Azt is mondhatnám nagyképűen, hogy a 
kötelességemet teljesítettem, pedig nem, ennél többet tettem. Ezek alatt az idők 
alatt, a nagy vihardúlás alatt, rengeteg ember fordult hozzám, először félve, az-
után mindig bátrabban, rámkaptak, egymásnak adták a tip-et, jöttek a legkülön-
félébb kérésekkel, követelésekkel, ideges, lázas föllépésekkel, könnyes, kétségbeesett 
könyörgésekkel. Lehet, hogy ezzel kértem bocsánatot a sorstól azért, hogy én itt-
hon maradtam v é g i g . . . de tény, hogy nem fordult ebből a nagy, ostromló tömeg-
ből senki se hozzám, akinek a kívánságát legalább is ne igyekeztem volna teljesí-
teni. Szaladtam mindenkinek a dolgában, az ajtóm tárva volt, ha itt-ott valami 
«revanche»-ot akartak adni a fáradozásaimért, meg se haragudtam, tapintatosan 
visszautasítottam, szóval: aki hozzám fordult, az bizonyos lehetett benne, hogy az 
«ég világán» mindent elkövetek, hogy segítsek rajta. Az a rokonszenv, amelyet író, 
újságíró kollégáim részéről olyan kedvesen tapasztalok ma is, ezekből az időkből 
való. 

Ezerkilencszázhuszonnégyben búcsúztam el a régi minisztériumtól, a második 
igóli főgimnáziumtól, mert itt is csak jók voltak hozzám, és a szigorúságuk mö-

• gött mindig kis mosolygásféle játszadozott, amely elnézően ismételte minősítvényi 
táblázatom tragikomikus jellemzéseit: 

— Költő a szegény! Alanyi költő. 
Mikor kijöttem utoljára a nagy kapun, a portás bizalmas nyájassággal 

köszönt : 
— Viszontlátásra, méltóságos uram! 
Mert méltóságos úr lettem, miniszteri tanácsosi címet és jelleget kaptam. Ezt 

se sajnálták tőlem ezek a kedvesek, az ő munkás életük legszebb külső díszét. 
Nagyon tetszettem magamnak az új titulus bizonytalan sugárkévéjében. Em-
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lékszem: ahogy a dekrétummal, a kinevezéssel hazaértem, csöngött a telefon. Valaki 
hallózott a telefonba. 

— Kit tetszik keresni? 
— Farkas Imre urat. 
— öméltóságát? 
— Igen . . . 
— Itt vagyok kérem . , . 
Egy napig tartott az öröm és a dicsőség. Másnap már elfelejtettem. Mert az 

ember olyan tökéletlenül van alkotva, hogy a jó, az öröm, csak egy napig öröm — 
azután már csak megszokás, természetes, magától értetődő dolog, nem öröm többéi 
De a bántalmat, a fájdalmat, a szehvedést frissen tudja hordozni egy egész életen 
keresztül az emberi 

TIZENHETEDIK FEJEZET 

EGYETLEN SZERELEM — A BÁLINT UCCAI HAZ — MÉGEGYSZER 
ÉS UTOLJÁRA: A RÉGI IGLI 

Hogyan is mondja a régi szellemes megállapítás: «Minden ember életében csak 
egyetlen nagy és komoly érzés van, de az ember sokszor maga se tudja megállapí-
tani, melyik az: annyira hasonlít hozzá a többi». 

Én is úgy voltam vele. 
«Eljött egy asszony, hullámos haja aranyfátyollal vonta be a multam — a 

szívem visszanyerte a hitét — mi a boldogság, megtanultam». 
Eljött egy asszony. 
Máriának nevezem, pedig nem úgy hívták, de ez a legszebb név és ő a leg-

szebb emlékem. 
Nem írok le az életkörülményeiről semmit. Nem fontos. Miért találgassák: ki 

volt, mi a neve? Nincs borzalmasabb egy úgynevezett «memoár»-nál, ha indiszkrét, 
még akaratlanul is. A szerző: ír; a téma: nem védekezhetik. Egy kicsit hasonlít 
ez a dolog a legszörnyűbb jellemhibához: a névtelen levélhez. 

Én tehát nem árulok el semmit az én asszonyomról.. Csak annyit, hogy d a&ga 
volt és vidám volt, és amikor nevetett, vakított a fogsora, és napsugár szeme volt, 
és könnyelmű volt és jó, önfeláldozó és kegyetlen, szóval asszony volt, csalfa ember 
volt, igaz'ember volt, asszony volt. 

Jött, nagy virágos szalmakalapban, amely ott pihent a «frou-frou» «Einlag»-
ján, jott fiatalon, kacagón, könnyelműn, elegánsan, és e pillanattól fogva vele telt 
meg az életem! Viharok voltak az életében, nevek kavarogtak körülötte, ezek a 
nevek csak közömbös társasági híreket, pletykákat, párbajokat és efféléket jelen-
tettek nekem, ő is beszélt róluk eleinte, közömbösen, kissé gúnyosan, de mindig 
mosolyogva. 

Eleinte beszélt róluk. Azután: egyszerre elhallgatott. Nem említette többet. 
Mert tudta, hogy fáj nekem! 
És fájt neki is! 
Hányszor'csinál az ember, főleg a nő, könnyelműséget, meggondolatlanságot, 

amit egy életen keresztül sirat, nem azért, mert könnyelmű volt, mert meggondo-
latlan volt, hanem azért, mert fájdalmat okoz véle jóval később, egy másiknak. 

Az igazinak! . . 
Én mindig nagy tisztelője voltam a női nemnek. Legyünk őszinték, ők sem 

haragudtak rám. Fráter Lóránd mondta mindig: 
— Még Tisza Pista is szereti, ha tisztelik, hát hogyne szeretné egy ilyen 

gyönge kis nő! 
Én pedig — ismétlem — nagyon tiszteltem őket. De ez a «tisztelet» mosoly 

volt, amely rózsák között vezetett, Itt is, ott is egy-egy rózsa! Régi megállapítás, 
hogy a tömeges sikert csak úgy érheti el az ember, ha nem ő választ, hanem 
enged azoknak, akik őt választják. 

De mikor Máriával talákoztam egy Rottenblller uccai virágos balkonon és a 
szemébe néztem, letértem a rózsák könnyű útjáról, ö t esztendeig tartott a szerelem, 
egy esztendeig tartott a szenvedés. Szép volt az öt év. De szép volt a hatodik is. 
Akkor csak verseket írtam, furcsa rímeket, szaggatott sorokat, amikre senki sem 
figyelt föl, senki sem vette észre, de én tudom, hogy ezek a legjobb verseim, mert 
ezekben ott van minden a lázas, zavaros, lüktető szívdobogásból, amely hangos, 
fájdalmas, folytonos ütésével túldörömbölt mindent, öt boldog esztendőn keresztül. 

Csak úgy indult ez a szerelem, mint a többi! Kis flirt, találkozások, meghitt 
teáik, társaságok. Szép otthona volt, elegáns társasága, pár jónevü férfi, aki futott 
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akkor is utána, akik nevével együtt emlegették az ő nevét. Ez az a dolog, ami 
teljesen hidegen és közömbösen hagyja az embert, amíg egyszerre — irtózatosan 
fontos kezd lenni és az ember elkezd nyugtalankodni, beleékelődni, égy másik em-
ber múltjába, amelyet a másik talán már teljesen elfelejtett: 

Hiába minden, visszajár a mult, 
Akár egy visszacsengő, gyászos ének. 
Kisért egy emlék, mely már megfakult, 
S egy szenvedély, mely régen semmivé lett... 

Akkoriban megint elkövetkezett a hét bő-esztendő. Édesanyám igen ügyes 
asszony volt, voltak neki szeszgyári részvényei, azokat eladta és az árából házakat 
vett és épített. Volt egy időpont akkor, amidőn három házunk is volt Pest terü-
letén, az egyiket a húgom kapta kaucióba, ez a Peterdy-utca 12. számú ház, a 
másik volt a Csömöri-úton (a mostani Thököly-úton), a mostani «Keleti Pálya-
udvar» szálloda, a harmadik pedig a Ligetben, a Sacré-Coeur és a Park Klub 
kertjének mögötte egy gyönyörű bérvilla, amelynek földszintjét mi laktuk, jobb-
ról a nővérem családja, balról pedig az édesanyám, meg én. Szép kis kertünk volt, 
amely beékelődött az arénautcai kertek közé, balkonok, istálló és garázs, az 
istállóba hét ló állott, a sógorom három lova, meg az elsőemeleti lakónknak, 
Peteani báró generális úrnak négy lová .— nekem volt egy kis autóm, alig volt 
még akkor autó Pesten. A rendszáma: 700, zöld Puch-kocsi volt, ezen száguldtam 
reggelenként a Ligetből az Andrássy-út fiatal fái között föl a Várba, a minisz-
tériumba. 

Édesanyámnak ez volt a legboldogabb ideje: a Bálint-utcai házban töltött 
esztendők. És talán az én szerelmem is azért lobogott föl akkor, a szép szerelem, 
az egyetlen szerelem, az igazi szerelem.. . mert olyan nagyon rendben volt körü-
löttem minden. 

Mária a Tátrába utazott, a gyereke vérszegény volt és egy szép napon azt 
írta, jöjjek föl, mert neki még ott kell maradnia, kell a gyereknek az éles, friss, 
tátrai levegő, de ha nem jönnék, ő — hazajön, mert nem bírja tovább. 

Sokszor tettem meg örömmel ezt az utat, Miskolcon, Kassán, Aboson, Szent-
Istvánon át a Magas-Tátra felé, de soha olyan boldog örömmel nem repültem, 
mint akkor. Boross Béla volt a hivatali főnököm, tőle kértem szabadságot. 

Azt kérdezte: 
— Szerelem? 
— Igenis. 
őszinte dühvel mondta: 
— A fene egye meg. 
Kis villa a Tátra mélyedésében, kis négyszögletű házacska, faragott veranda, 

amely a távoli kékségekbe néz, a «Zips» völgyére, a fekete fenvők között. Itt ül-
tünk egyszer a verandán és egyszerre csodálatosan narancssárga lett minden, 
aranysárga színekben fürdött egy-egy J^ékes felhő, egy-egy távoli hegylánc, a 
Branyiszkó, a «Lapis Refugii» ! . . . • 

Mária azt mondta: 
— Istenem, be gyönyörű. Ilyen szépet még sohase láttam! 
Ott fürödtünk a havasok csodálatos fényjátékában, lestük a csillagokat, amik 

alig tudtak átpislogni az aranysárga alkonyati ködön, a völgyek kékesfekete lep-
lét, a völgy távolában naptól lángotvető apró toronyablakokat. 

Mária azt mondta: 
— Olyanok ezek a lángban égő ablakok, mint egy-egy szív. A sötétben van-

nak, a homályban, de amikor megkapják a maguk napsugarát, a ragyogásukkal 
elkápráztatnak egy egész világot. 

És akkor egyszerre csak összeborultunk, valami felsőbb parancsszóra, amely 
onnét szállott felénk, a sötétkékbe vesző aranyszín csillogásából, a távoli ezüstösen 
kanyargó vizek ködéből, régi mohos váromladékok szürke köveiről, ahol tovább 
zeng a századok előtt széttörött koboz muzsikája. . . onnan szállott felénk a titok-
zatos, örök szerelmek mindig újratámadó erejéből, ebből az örök rádióhullámból, 
amely itt kereng a föld körül és az alkalmat keresi, mikor kapcsolhat össze két 
szívet örökre. 

Az a két szív, amelyet akkor összekötött, már régen nem reagál a Herz-
áramra, kihűlt, feledett. A hullámok tovább lobognak a vi lágűrben. . . ó, be irigy-
lem azokat, akikre most rátalál! 
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Másnap, a narancssárga alkonyat után, átsétáltam Űj-Tátrafüredre. Egy 
barátommal találkoztam ott, Delmár Tódorral, akinek volt egy nagy Benz-kocsija. 

— Nem mennél haza Pestre holnap autón? Hazaküldöm a kocsimat. 
így esett, hogy másnap fölpakkoltam Máriát meg a gyereket és elindultunk 

a gyönyörű tátrai estében, Tibiási soffőr úr szakavatott vezetésével Pest felé. 
Ekkor egy kis naplót vezettem. Csak azért, hogy ne vesszen el egy szó sem, 

egy hangulat sem, ami Máriával összefűz. Éreztem, hogy valamikor drága emlé-
kem lesz ez a kis füzet. Verba volant — scripta manent. 

Csak egy kis részt idézek ezekből a följegyzésekből. Amikor utoljára meglá-
togattam az én régi Iglómat. 

« — Soffőr. Itt vagyunk Igló alatt. Forduljon balra. 
— Hova, kérem? 
— Ott a boltív alatt hajtson be. 
— De nekünk Pozsony felé, éppen az ellenkező i rányba . . . 
— Jó, jó. Egy kis látogatást kell tennem. 
Odafordultam Máriához, aki prémekbe, bundákba burkolózott. Közeledtünk 

az ősz felé, ritka hűvös este volt a szepesi völgyben. 
— Megengedi, kedves? Tíz perc az egész. 
Mosolyogva bólintott: 
— Hogyne. Tudom, hogy magának milyen szép emlék Igló. 
Las?an befordultunk a XVI. szepesi város takarékpénztárának a boltíve alatt, 
— Hová megyünk voltaképpen? 
— Régi ismerősökhöz. 
— Otthon találjuk őket? 
— Látja, ez aztán egészen bizonyos, 
Vert rácsoskapu elé érkeztünk. Aranyos betűkkel állott rajta e szó: Viszont-

látásra ! 
— Álljon meg. 
— Hol vagyunk? 
— Ez az iglói temető. Szálljon ki velem, Mária, gondtalan színes virága a 

mának, aki tegnap még boldogan járt a fenyők kékeszöldes homályában s aki hol-
nap könnyű krepdesin ruhájában Debussy-t fogja hallgatni a pesti Nagyoperában. 
Jöjjön velem a múltba! Ez az én Iglóm, látja, ez a csöndes, ez az igazi! 

Látja ezeket a neveket a hold fehér fényében, a csillagok sugarában? Peyer, 
Langsfeld, Klug, Windt, Schürger . . . egy pillantást akartam vetni ezekre a ne-
vekre, egy hangtalan üdvözletet rebegni nekik a szívem mélyén. Zimann János, 
kedves öreg professzorom. A viszontlátásra! 

Fenyőágat hoztam. Tegyük arra az ismeretlen névtelen mohos kőkeresztre. 
A régi Iglónak szól, az én diákkorom álomvárosának. És most induljunk. Messze, 
délen pirosas fény dereng egy háztenger f ö l ö t t . . . holnapra oda kell érnünk. 

Csönd. A hölgy sokáig hallgatott. A hölgy hallgatott a rohanó kocsiban 
mellettem. 

— Ég még a cigarettája, Mária? Látja, ott lenn a völgyben apró csillagok. 
— Igen. Már Rozsnyó. 
— Ott forralt bor vár reánk és jó cigány. Tessék? Ma este nem kell önnek 

muzsika? Köszönöm, Mária . . . » 
. . . íme pár kiszakított töredék, pár levél, egy naplóból, amit hevenyészve 

följegyeztem erről a mámorosan boldog és poétikus útról, amit azzal tettem meg, 
világos éjszakában, szikrázó csillagok alatt, nagy rohanásban hazafelé, amikor még 
az autózás se voh megszokott dolog, a gépen való vágtatás új szédülete is szivárvá-
nyos emlék! Belecsendült ez a kettő® tragédia, mint valami lélekharang momentój.a 
a tiszta tavaszi estébe, belecsendült a mi szerelmünkbe, amely csupa mosolygás 
volt, csupa virág volt és harmónia. 

Most, amikor visszagondolok ezekre az időkre: látom, nincs nagyobb öröm 
a földön, mintha két ember együtt van, jól együtt van, meghitten együtt van, 
amikor szeretik és megértik egymást. Viszont nincs naeyobb bánat, mint amikor 
két ember, két olyan ember, aki ilyen jól együtt van, időelőtt elszakad egymástól. 

És a legtöbben az utóbbit választják. Mert az emberek nem tudnak fölemel-
kedni abba az egyszerű magasságba: Én ezt a másik embert szeretem, — ez az 
én párom! Megijednek.. . Istenem, annyi minden van, amitől meg lehet ijedni! 
Vagyoni viszonyok, család, társadalmi lekötöttségek és phobiák, — aztán a mult, 
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a mult, az asszony múlt ja , amely nem vár t szűzfehéren addig az időpontig, amig 
az első nagy szerelem jön, amíg az igazi jön, amíg mi j ö v ü n k . , . Hossz néven 
vesszük, hogy élt, hogy ember volt, hogy a sors őt is fölkapta és végigszáguldott 
a vihar az ő életével is, mint a többi, mint valamennyi asszonyvirág-szirommal 1 
A szerelem legtöbbször: félemberek szerelme, a mai kor félemberéé, aki hazudik 
sa já t magának, gondolkodik, számol, idegen véleményeket csendít meg a szíve mé-
lyén, indifferens emberek véleménye lesz súlyosan fontos neki, olyan vélemények, 
amelyeket elképzel, olyan emberek véleménye, akik előtt fölfordulhatna éhen és az 
nem dobna oda egy falatot n e k i . . . És i t t elérkeztem a legsúlyosabb, legnagyobb 
és legfájdalmasabb igazsághoz: 

«Olyan emberekért, akik közömbösek előttünk, vagy akiket nem szenvedhetünk, 
föláldozzuk azt az egyetlent, akit szeretünk.» 

Midőn ennek a drága, egyetlen és nagy érzésnek az emlékénél tartok, nem 
beszélek el történetet. Minek? Ez a mese egyforma, mint minden mély és nagy 
szerelem meséje: megismerkedés, föllángolás, az első csókok, mámorok csodálatos 
éje, aztán, ahogyan mélyebben ássa be magát az érzés a szívbe, jönnek a vergődé-
sek, nyug ta l anságok . . . Nem mondom el a történetet, mer t az csak sablon lehet! 
De elmondom boldogságom tanulságait , gyötrődéseim eredményeit, mert ez tanul-
ságos, mert ez az érdekes. 

Az ember szeret. Eleinte a dolog újsága, szépsége, boldogító ereje, nem muta t 
csak sugarakat . 

Aztán jönnek a szenvedések. 
A szenvedés, a féltés, a nyugtalanság. Ez azt jelenti, hogy az ember most kezd 

igazán, mélyen szeretni. 
Aztán jönnek a súrlódások. A két természet összeférhetetlensége. Mert: min-

den embernek megvan a sa já t külön rossz természete. 
Jön a mult! E r re féltékeny a legfájdalmasabban az ember! 
Jön a jelen! Barátaival, rokonságával, pletykáival, anyagi mizériáival. A?.tán 

kialakul egy helyzet: az van fölül, aki erősebb, aki kevésbé szeret, aki jobban 
t ud j a titkolni. 

Aki jobban szeret a másiknál, az szolgálja a másikat. Azé a gyötrődés, a gond, 
az izgalom. 

De azé a nagyobb boldogság. 
Jönnek a jelenetek. 
Oktalanságokért, pillantásokért, hazugságokért, amelyek talán jóhiszeműek és 

főleg azért, mert már nincsen úgy, mint kezdetben.» 
«Nincsenek azok a lángolások, vallomások, a csóknak nincs meg az a tüze, a 

szenvedésnek nincs meg a zokogása.» 
Felejtik az érdekelt felek: nem is lehet! A rózsavirág tavasszal nyit a leg-

szebben, a napsugár délben a legragyogóbb, a mese kezdete a legérdekesebb. Nem 
perzselhet a napsugár egyforma erővel reggeltől alkonyatig. De nyáron későbben 
jön az alkonyat, mint télen. Derűben, okossággal el lehet ezt az alkonyatot, két 
szív alkonyatát odázni mindaddig, amíg egyszerre éri el az alkonyat mind a két 
szívet. 

John Andersen, én öregem, John", 
Föl a hegyre együtt jövénk, 
Az szerzett nekünk, én öregem, John, 
Annyi örömöt, nnnyi fényt. 

Ez az egyik legszebb verse a világnak, Robert Burns verse: 

Most együtt jövünk le a hegyről, 
Az utunk derűs, sugaras legyen: 
Isten áldja meg az ösz hajadat, 
John Andersen, én öregem. 

Ő, sokszor hiszi a szív: már kiröpült onnan az érzés. Sokszor terhére van és 
nem tudja, hogy ott szunnyad s az első baljós pillanatra megmozdul, életre kel és 
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rettenetesen jelen van: Próbálja csak a szív kidobni magából, és próbálja főleg: 
átengedni másnak. A nyugodtságból láz lesz, a csendből zúgó vihar, nem jó a 
hasonlat, mert a vihar elcsitul, de ez a vihar folyton erősbödik, nő, harsog, feke-
tére festi az eget, gyűlöletessé tesz minden szót, minden arcot, gyászos emlékké 
avat minden uccát, minden dallamot, fáradt álombamerülés után zengése csatta-
nása riaszt f ö l . . . Nem, nem vihar ez, vasmarok, mely hallatlan erővel szorítja 
a szívet, amíg az idő jótékony keze ki nem fárasztja lassan ezt a vasmarkot, ezeket 
az acélujjakat . . . Mert az idő mindent meggyógyít, mindent megold, és ha vannak 
szenvedések, amiket soha sem tud teljesen eltörölni, mégis elviselhetővé teszi, mert 
csönddé avatja, mert megszokássá avatja! 

Az én asszonyomat öt éven keresztül úgy láttam, mint aki egyforma örömmel 
vár, egyforma boldog szenvedéssel tűri féltéseimet, egyforma szenvedő boldogság-
gal jő velem egy úton, rózsák és tövisek között, a mit sem ígérő jövendő felé. Jött 
velem, gondolkozás nélkül, boldogan. 

Jött — és egyszer csak megállott. 
Idegen virágokat vettem észre a sötétvörös vázájában, nagy, sötétpiros rózsá-

kat. Ha ma visszaemlékezem e sorsdöntő virágokra, úgy tűnik föl előttem, mintha 
minden rózsakehely egy-egy óriási vércsöpp lett volha. 

És a hangjában: idegen színt, parányi kelletlenséget, talán valami félénk-
ségét: hogyan oldja meg ezt a problémát? 

Ez a pár rózsa, egy félénk, odavetett kísérlet, amely azzal kezdődött: «Mondja, 
mi volna, ha mi ketten . . .» elég volt nekem. % 

Eltűntem az életéből örökre. 
Az első hónap rettenetes volt. A csönd. A bizonytalanság. 
A második hónapban aztán megtudtam, hogy eljött valaki, derék, rendes em-

ber, beleszeretett, elveszi feleségül, fölneveli a gyermekét, módja van rá, kon-
szolidált viszonyok között élő vagyonos ember! 

Ez augusztusban volt. Egy perzselő, sivár, augusztusi napon. 
Novemberben: telefon. 
— Nem bírom így, — jajgatott bele a telefonba a hang, — nem bírom, jöjjön 

értem — szeretem . . . 
— Holnap: ott leszek! 
Nem mentem el! Délutántól hajnalig járkáltam a Dunaparton. Gondolkoztam: 

belemenjünk-e megint az eszeveszett boldog-boldogtalanságba, amely csak akkor 
viharzott már, amikor nem volt rendben; a kibékülés, az újra egymásra találás 
boldogító pillanatáért van-e jogom bizonytalanságba sodorni az ő életét? 

És a gyereke életét? 
Mert én nem tudtam volna megfelelni annak a követelménynek, hogy neki 

nyugodt otthont biztosítsak, nyugodt egzisztenciát biztosítsak. Zavaros életű, 
adósságokkal teli, rendetlen ember vo l tam. . . akkor leginkább! És: talán a mul-
takat el tudtam volna feledni. 

Csak azokat a vérpiros rózsákat nem tudtam volna soha elfeledni! S az első 
bizonytalanságot a hangjában. 

Hogy mennyire oktalanul féltékeny az ember egy nő múltjára, azt csak akkor 
tudja meg, amikor kegyetlen, durva kézzel beletép az érzéseibe: a jelen. 

És másnap délben nem kerestem föl. 
ő férjhez ment. Nyugodt, szép élete volt. A gyerekét fölnevelte tisztességgel. 
Elment az életemből és én későn tudtam meg, milyen egyedül hagyott. 

Most tudom, milyen édes volt a csókod, 
Most, amióta emlékemben él. 
Mily balga is az ember, látod, akkor 
Álmodik sugaras tavaszról, 
Ha szomorún reáköszönt a tél! 

Itt maradtam egy kis budai, dunaparti garzonlakás szomorú kriptájában. 
Szemközt velem szép nagy ház: barátnőjének a háza, ahol mindennapos volt és 
ahol kivilágított ablakok ragyogtak az éjszakába és az ő mátkaságáról beszéltek. 
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És énnekem nem volt erőm tovább nézni ezt a panorámát, a nagy halott vizet, 
amelyen fehér hajón virágos kalapban jött egyszer velem a szigetre, a hidat, 
ahol siettem hozzá, a híd mellett a kis kertet, ahol sziklák merednek a zöld gyepen, 
ahol együtt jártunk, ahol minden pillanatban megcsókoltuk egymást és csak 
most vettem észre ezeket a sziklákat, mindegyik egy-egy csókunknak lett a szim-
bólikus sírköve. 

Volt akkor egy főnököm, észrevette rajtam, hogy valami nincs rendjén. 
— Mi bajod? 
— Semmi . . . 
A józan nappali világításban, a rideg hivatali szobában nem tudtam érzé-

seimről beszélni. A derék ember, a nemes úr azonnal észrevette. 
— Vacsorázzunk este együtt. Majd elmondod. 
És este, egy kis leveles kocsmában, pár egyszerű szóval elmondtam a szívem 

történetét. • 
Bólintott: 
— Ismerem ezt! Amíg remél az ember, amíg vár az ember, addig itt kell 

lenni a poszton. Amikor már minden befejeztetett, egy mód van: utazni, menni, 
világot látni. 

Azt az egy szót kérdeztem, ami már annyiszor tolult az ajkaimra, nehéz 
időkben : 

— Miből? 
— Az elnöki osztály vezetője: Payr Vilmos. Kiutaltatunk valami segélyt, 

ö szeret téged . . . Ráijesztünk egy kicsit, hogy nincsenek rendben az idegeid. 
— így is vanl 
— Lakbéres hónap jön. Ebből lecsípsz valamit: Aztán: ha mindez nem elég, 

itt vagyok én. 
Köszönő szó nem jött az ajkaimra. Talán helyes is volt. Holfeld Henrik, az 

ősi budai előtornász, a turista, a szűkszavú, ridegnek látszó, kívül-belül tiszta ember, 
nem igen szerette az ellágyulást, a köszöngetést. Szőke, kékszemű germán típus 
volt, csöndes mosollyal, csöndes hangga l . . , Roppantul röstelte, ha valami jót 
tett. És — igen sokszor röstelte magát. 

Nem mondtam egy köszönő szót se. Csak lenéztem a kitornázott, tisztára sikált 
kezére. 

Sose tudta meg, hogy ebben a pillanatban, gondolatban, megcsókoltam a kezét. 
És nekivágtam akkor a világnak. Veneziában bolyongtam, esténként, távol a 

tömegtől, a Riva Sciavonin, a kis, vízbe szúrt Mária-szobor előtt, akit félhomályos, 
színes üvegölelés vett körül. Firenzében sújtott le Michel Angelo nagysága, aki-
nek félelmes alakjai kivicsorítottak óriási nyers márványtömbökből, magányosan 
jártam Berlin forgatagában, a szívemet mindenhol magammal hordozva, mint 
valami véres sebet. (Nem túlzás: minden érző ember, ha megér egy bizonyos kort, 
úgy viszi a szívét egyideig, mint egy véres sebet.) Jártam Stambul zegzugos 
uccáin, az öreg hídon, mely Galatát összeköti a régi bizánci úttal, mely ott fehárlik 
a királyné mecsetje előtt, jártam Párizsban, a híres platánok alatt, a tarka Bois 
forgatagában, a Quartier apacsos, háború előtti romantikájában: 

Utazás. Bús idegen városok. 
Sok nő. És csak ő. Csak ő. És senki más. 
Átsírt éj. Elég. Hazarohanás. 

Talán sohasem írtam meg annyira, ami a lelkemben volt, mint ebben a ver-
semben. 

Hosszú évek után telefonszám feküdt az asztalomon. Szám, amit bejelentettek, 
hogy keresett. 

Az ő száma volt. 
Valami társadalmi dologban, meghívás, vagy efféle, azért keresett. 
És én aznap nem hívtam föl. Elfelejtettem. Mert már másvalaki nyugtalaní-

totta az életemet, másvalaki, akiről azt hittem akkor, hogy szeretem, mert: «az 
ember életében egy nagy érzés van, de sokáig, talán sohasem tudjuk meg, hogy 
melyik az, annyira hasonlít hozzá — a többi!» 

( Folytatjuk) 
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másodiic riporter, harmadik riporter, fotoriporter, szolga, első teremőr, második teremőr 

E L S Ő F E L V O N Á S 
Szín: szerkesztőségi szoba. Középen két 
zembeállltott íróasztal. A jobboldalon két 
elefón (városi és házi), a baloldalon csak 
gy. A sarokban fogas, mellette kis asz-
alkán írógép. Az előtérben garnitúra, 
dacsony asztallal. Jobb- és baloldalon 
<,jtó, ezek a szomszéd szobákba nyílnak. A 
•özépső ajtó, amely a szerkesztőségi szo-
ák közös, hosszú folyosójára nyílik, tárva-
tyitva. A folyosó felől felvonás közben 
dónként telefóncsengetés, fütyörészés, 
Qy-egy hangosabb szó hallatszik be, amint 

valaki elm.egy az ajtó előtt.) 
Lukács, Riporter, később Szerkesztőségi 
tzolga, Fotoriporter és Bolgár. Mikor fel-
legy a függöny, az egyik telefón élesen 
senget. 4 A másikon Lukács beszél. A je-
» lenet nagyon gyorsan pereg le.) 
LUKÁCS (szerkesztő. Alacsony, köpcös, 

larminc-harmincötéves. Szeret gorombás-
kodni, a rosszmájú «okos fiút» játszani, 
edig alapjában — jó fiú. De ezt szégyelli 
s mindenképven titkolni igyekszik. A 
elefonba): Küldjek ki még valakit? Jó, 
lind járt ott lesz. 

RIPORTER (felveszi a másik telefónt): 
lalló, Reggeli Napló. A 106-os számú ház 
g a Bercsényi-utcában . . . Kérem . . , (Le-
eszi.) 

LUKÁCS (a riporterhez): Szaladj ki 
e is. Kádár egymagában nem boldogul. 
Csönget.) 
RIPORTER (újra felveszi a telefónt, 

mely megint megszólalt) : Reggeli Napló, 
köszönjük, már tudjuk. (Leteszi, Lukács-
rOz.) Egy előfizető jelenti a t ü z e t . . . 

SZERKESZTŐSÉGI SZOLGA (belép, 
megáll az ajtóban). 

LUKÁCS: Werkner urat kéretem. 
SZOLGA (kimegy). 
LUKÁCS: Ne felejtsd el a mentőket 

felhívni. 
RIPORTER (kimegy. Telefón megszó-

lal). 
LUKÁCS: Halló, Reggeli Napló. Igen, 

a Bercsényi utcában a 106-os számú háí 
ég. Még nem sikerült lokalizálni. (Le-
teszi a kagylót, fölveszi a házitelefónt.) 
Drága életkém, ne kapcsoljon ide hozzám 
mindenkit. A 106-os ház ég a Bercsényi 
utcában, maga is bemondhatja. 

FOTORIPORTER (útra készen, teljes 
felszereléssel belép). 

LUKÁCS: Menjen ki maga is, fiam, 
Budaynál van a cím. 

FOTORIPORTER: Alászolgája. (Ki-
megy.) 

BOLGÁR (a baloldali ajtón, saját szo-
bájából jön. Vén irodalmár, mükritikus. A 
szerkesztőségben a fiatalok fogatlan 
oroszlánnak tartják már, de azért nagy 
tekintélye van. Gyűrött, lompos, öregesen 
hajlott háttal, csoszogva jár. Hosszú, le-
lógó bajusza alatt dünnyögve beszél). 

LUKÁCS (hátradőlve a helyén, meg-
könnyebbülten felsóhajt, Bolgár felé) : 
Végre, egy kis csönd. 

BOLGÁR: Hát van ennél kényelme-
sebb mesterség is. Ha még legalább ren-
desen megfizetnének érte. 

LUKÁCS (rezignáltán legyint): örül-
jünk, amíg egyáltalán fizetnek. (Megszó-
lal a telefón. Felveszi.) Halló! őrsy szer-
kesztő urat? Ez nem az ő telefónja. 

" i r n c i ^ l 1 / A l U B T I t / l l A legcsúnyább arcbőr is megjavul állandó ápolás mellett. 
fc#rif%ril l l l l # r i r l i n A vegye Ön is igénybe a modern kozmetika segítségét és 

• • v « » l • keresse fel Dr. Vajdáné kozmetikai Intézetét (Kígyó-u. 2) 
tol a legmodernebb gépekkel végzik a szeplős, mitesszerei, ráncos, szőrös és szemölcsös arcok rendbeho-atalát, 
lesó bél Útrendszer mellett. — Si parla Italiano. I On parle français. ! English spoken, i Man spricht deutsch 
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ÖRSY (a jobboldali ajtón beront. Szín-
házi rovatvezető, elegáns, szép fiú, mintha 
skatulyából vették volna ki): Engem ke-
resnek? Kérlek, várok egy telefónt. (A te-
lefónba.) Halló! Igen, én vagyok. (Beszéd 
közben fuvolahangon érzeleg, időnként 
önkéntelenül hajlong, mintha az, akivel 
beszél, láthatná.) Keee-zeee-it csókolom. 
Hát milyen kedves. Drága, hogy felhí-
vott . . . Kimondhatatlanul... (Hirtelen 
elkomolyodik.) Igen! Szóval, félhatra itt 
lesz a mester? (Újra olvadozón.) De 
ugye, elkíséri? Drága, drága asszony. . . 
Hát akkor legalább érte jön. Ne legyen 
kegyetlen . , . Köszönöm. Kezeit csókolom. 
(Leteszi a kagylót.) 
' LUKÁCS (unottan): Ki volt az? 

ÖRSY (nagy gesztussal) : A világ leg-
szebb asszonya. 

BOLGÁR (az asztalnál egy újságot la-
pozgat, leül. Mormogva) : Szóval, a jelen-
legi szeretőd. 

ÖRSY (színlelt megdöbbenéssel): Miért 
gondolod, kedves bátyám? 

BOLGÁR (somolyogva) : Mert a világ 
legszebb asszonya mindig a jelenlegi sze-
retőnk. 

ÖRSY: Nagyon szellemes, de a jelen 
esetben (gálánsán) sajnos, nem igaz. 
Saltennéval beszéltem. 

LUKÁCS: A nagy hegedűember fele-
ségével? 

ÖRSY: Igen. Jelezte, hogy Saiten fél 
hatkor itt lesz. málam. (Fontoskodva.) 
Megígértem, hogy kibékítem a régi im-
presszáriójával, Colombinivel. Persze, úgy 
aranzsálom a dolgot, mintha véletlenül 
találkoznának. Két esztendeje nem is be-
szélnek egymással, de most sikerült őket 
leszerelnem. Mindkettőjüknek érdeke, 
hogy újra együtt dolgozzanak. Saiten ke-
resve sem találhat jobb menedzsert, mint 
amilyen Colombini. Hogy pedig Colombi-
ninek mit jelent, hogy ő hozhatja Saltent, 
azt ugye, mondanom sem kell. Saiten ma 
a legnagyobb. 

LUKÁCS: Jó, jó, ezt mind értem, csak 
azt szeretném tudni, hogy neked mit hoz 
a konyhára ez a — leszerelési konferen-
cia. 

ÖRSY (a cigarettáját nézi): Semmit. 
Igazán, majdnem semmit. Higyjétek el, 
inkább az asszony kedvéért teszem. 

LUKÁCS (mormogva) : Az se rossz üz-
let. (Hirtelen.) Az asszonynak szép kis 
botránya v o l t . . . 

ÖRSY: A Thurza Sándor bolondériá-
jára gondolsz? Ugyan kérlek, arról Erika 
igazán nem tehet. 

BOLGÁR (felhúzza a homlokát, hal-
knp ); Erika?! 

LUKÁCS (gúnyosan): No, ez vita 
h a t ó . . . 

ÖRSY (dühösen): Nem ismered Er 
kát. ö nem az a standardizált tuca 
asszony, aki ma ezzel, holnap azzal. < 
valahogy a régi világból, a nagy szeri 
tők, a grande amoureuse-ök fajtájáb 
v a l ó . . . 

LUKÁCS: — akiknek sírfáján csak < 
a három szó állhat: Élt, tfsalt, meghalt. 

ÖRSY (bosszúsan legyint. Mikor met 
szólal a telefón, odamegy Bolgárhoz > 
odahajolva hozzá, halkan mond valami 
Nem hallani, miről beszélgetnek). 

LUKÁCS (a telef ónnál) : Igen, én vi 
gyok. Igen, kérem. Nem, kérem. Nem vol 
időnk elolvasni. Talán a jövő héten. Ner 
Nem. Kezét csókolom. (Leteszi a kagylót 
Ezek az írónők. 

BOLGÁR: Na hát halljuk! Mi is va 
azal az (Örsyre kacsint.) Erikával? 

LUKÁCS (hogy Örsyt hergelje, közön 
bösen odaveti): Thurza szeretője. 

ÖRSY (magából kikelve): Nem iga: 
Nem igaz! 

BOLGÁR (mosolyogva) : Kedves öcsén 
egy gentleman csak akkor véd ilyen szei 
vedélyesen egy hölgyet, akit mással ho: 
nak gyanúba, ha azt szeretné, hogy ve, 
hozzák gyanúba. 

LUKÁCS (a szoba másik végében, Örsi 
hez, halkan): Vigyázz, aforizma! Az őre 
is csak "privátim tud ilyeneket mondar 
A cikkeiben, ne adj Isten! 

ÖRSY (ijedten): Meghallja! 
LUKÁCS (legyint): Nagyot hall! , 
BOLGÁR: Mondjátok, ki az a Thu^d 

Sándor? 
ÖRSY (megütközve) : De kedves bátyán-

ezt csak tudod? 
BOLGÁR: A dunántúli nábob? 
ÖRSY: Igen. i 
BOLGÁR: Aki Nagykanizsán poféi 

ütötte az asturiai herceget? 
ÖRSY: Dehogy. Az már régen meghal 

A fia. A képviselő. 
BOLGÁR: No és mit csinált, hogy anj 

nyit beszélnek róla? 
ÖRSY (mindig jobban megdöbbenve) 

De kérlek, hát nem olvasol újságot? 
BOLGÁR (őszintén): Nrm én, fiam. E 

az előnye, ha az ember esztéta, műkritiku; 
meg mi az ördög. Nem kell tudnia, mi tör 
ténik a világban. Már vagy tíz eszt?nd 
előtt is csak a magam dolgait olvasgat 
tam. Akkor még érdemes volt Most má 
azt se mindig érdemes. (A többiek udva 
rius tiltakozására legyint.) Áh, örerrszik . 
legény. Ds hogy én azt a sok zöldségei 
amit ti, kedves fiaim, összehordtok, min 
VC jP ' . f- T fr <> ,, -Irt* ' ; 
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Uo'jy olyan nincs.) Legfeljebb az apróhir-
detést, mert azt nem ti írjátok. 

ÖRSY: De Gyurkának mai cikkét csak 
olvastad? 

BOLGÁR (elkomolyodik): Azt igen. 
Amit Györgyey György ír, mindig érdemes 
elolvasni. Annak a kölyöknek a kisujjában 
több tehetség van, mint ebben az egész . . . 
(Elharapja a szót.) És bátor! Az a cikk 
is erős írás volt. Ha jól emlékszem, ez volt 
a címe: «Nem élünk a középkorban!» 

LUKÁCS: Hát ez az üzenet Thurza 
Sándornak szólt. 

BOLGÁR: Én bizony nem firtattam, mi 
a háttere. 

LUKÁCS: Persze, kedves bátyám, hi-
BZfcr. nem is voltál idebent, különben hal-
lottad volna, (Mosolyogva), ha már új-
ságot nem olvasol. Thurza Sándor Saltenné 
m i a t t . . . 

ÖRSY (közbevág): Mondtam már, hogy 
Saltenné nem tehet róla. Hiszen én is ott 
voltam, mikor a dolog történt, a Gellért-
ben, Saltenék apartmanjában . . . 

LUKACS: VÖet lenül . . . 
ÖRSY : Nagy t á r s a ság . . . Vacsora után 

az asszony azzal ugratott egy pár szmó-
kíngot, hogy nem is tudják, mi az: asz-
szonyért bolondságot e lkövetni . . . a régi 
romantika, a régi virtuskodás k i h a l t . . . 
Lám, már az éjjelizene sem d i v a t . . . Pedig 
milyen szép lehetett. Valami ilyesfélét 
mondot t . . . 

BOLGÁR (a hangulat hatása alatt): 
Hát, nem is volt rossz d o l o g . . . 

ÖRSY: Thurza Sándor is ott volt. A 
maga csendes módján hallgatott és furcsa 
mosollyal nézte az asszonyt. Aztán egy-
szerre eltűnt. Nem is vettük észre. Har-
madnap Erika születésnapja volt. Megint 
ott voltunk náluk. Jó hangulat, pezsgő, 
felköszöntők. Saiten hegedült. Egyszer csak 
éjféltájban tompa lódobogást hallunk kö-
zeledni a kihalt Dunaparton, mintha egy 
század huszár, vagy lovasrendőr volna. Az 
ablakhoz sza ladtunk. . . Addigra már meg 
is szólalt az éjjelizene: «Szép asszonynak 
kurizálok» . . . Száz torokból, tárogató kí-
sérettel. (Odahajol Bolgárhoz.) Tudod, 
milyen az, bátyám, ha száz somogyi legény 
egyszerre nekiereszti a hangját? Mert szá-
zan voltak, legremekebb embereit, legre-
mekebb lovait szedte össze Sándor odahaza 
a birtokán, prémes kucsmát, bársony 
mentét, zsinóros nadrágot, párducbőrka-
cagányt adatott rájuk, amilyent a kuruc 
farkasok viseltek valamikor és úgy küldte 
fel őket lóháton Mártonpusztáról egyene-
sen a Gellért elé, hogy éjjelizenét adasson 
egy szépasszonynak, aki azt mondta: ki-
halt a v i r t u s . . . 

BOLGÁR (ököllel az asztalra üt): Ez 
már valami! 

LUKACS: Ha még neked is tetszik a 
dolog, kedves bátyám, kezdem megérteni a 
riadókészültséget vezető rendőrtisztet, aki 
előbb türelmesen bevárta a nóta végét és 

csak azután lépett közbe, (gúnyosan) «a 
törvény nevében» . . . Persze, nem is lesz 
Thurzának semi baja, elsimítják a dolgot... 
Alapjában mindenkinek i m p o n á l . . . 

LUKÁCS: Csak György barátunk ug-
rott neki, mint egy h ö r c s ö g . . . 

BOLGÁR (elkomolyodik) : Hát szó sincs 
róla, most nem olyan időket élünk, hogy 
tréfáljunk. Mibe kerülhetett ez a «virtus-
kodás»? . . . És milyen rossz vért s z ü l . . , 

LUKÁCS (türelmetlenül) : Gyurka is ezt 
írta. Lényegében i g a z . . . De én mégis ta-
pintatlannak és ízléstelennek találtam a 
c i k k é t . . . (Bolgárhoz fordul.) Bocsáss 
meg, kedves bátyám, hogy ellenvéleményt 
jelentek b e . . . Gyurka egyszerűen nem fér 
a bőrébe . . . Mert egy kis tehetsége van. 

BOLGÁR (elnéző mosollyal): Kis tehet-
sége? Mondj valakit a fiatalok közt, aki 
zseniálisabb, mint ő. 

LUKÁCS: Ez még nem jelenti azt, hogy 
neki már minden szabad. Mit krakéleres-
kedik? Lehetetlen volt rá nem ismerni 
Thurzára, éppen csak hogy azt nem írta, 
hogy Th-val kezdődik és urzával végződik. 
És milyen túlzott dühvel pellengérezte 
k i ! . . . Egyszer megjárhatja! Nem is ár-
tana, ha megleckéztetné! (Mindig inkább 
belelovalja magát a dühöngésbe, őrsy és 
Bolgár megértően összemosolyognak.) 

SLAPAJ (a középső ajtón lelkendezve 
benyit. Kövér fiú, igazi mama kedvence. 
Külseje rendes, mint a jó gyerekeké az is-
kolában) : Jó estét! 

LUKÁCS (egész dühével ellene fordul): 
Mondd, te Slapaj, van pilótavizsgád? 

SLAPAJ (rémülten): Nem, miért? 
LUKÁCS: Mert repülni fogsz. Két hó-

napja sem vagy a lapnál és minden nap 
később jössz be! 

különböztetjük 
meg a valódi 
bankjegyet a 
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SLAPAJ : Kérlekalássan, Gyurkával a 
tárlaton voltunk, ő is most j ö t t . . . 

LUKACS: Már megint Gyurka! Per-
sze, a nap hőse! Gyurka! 

GYÖRGYI (U—25 éves, filigrán ter-
metű, megjelenése nagyon lányos, szinte 
kisleányos. Nem a Mai Lány, még kevésbé 
A Dolgozó Nő, kedves, vidám, természetes, 
a férfiakkal szemben az a bizonyos jó paj-
tás, akit mindenki szeret. Amellett van 
benne valami macskaszerű, hízelegni tudás 
és puhaság, ami kívánatossá teszi. Egy-
szerű tailleur van rajta, kabátja alatt 
pullower. Hóna alatt aktatáska, amit a 
baloldali íróasztalra tesz. A középső ajtón 
lép be): Jó estét! Engem szapultok? 

ŐRSY: Szervusz, Gyurka! 
GYÖRGYI (meglátja Bolgárt, kitörő 

örömmel feléje siet, közben futólag kezet 
fog Örsyvel). 

LUKÁCS (távolabb áll, félrehúzódva). 
GYÖRGYI (nem vesz róla tudomást): 

Tódor bátyám! Jaj, de örülök! 
LUKÁCS (a háttérben, epésen): No, 

hála Istennek, itt a primadonna! 
GYÖRGYI (Bolgár vállára teszi a kesét, 

nagyon melegen) : Ügy hiányzott, hogy 
négy napig nem hallottuk azt a kedves, 
zsörtölődő hangját! Már igazán jól érzi 
magát? Nem kellett volna még otthon ma-
radni? (Hirtelen gyerekes kedveskedéssel 
a nyakába csimpaszkodik és gyors csókot 
cuppant az arcára.) Úgye, szabad? 

BOLGÁR (szinte szégyelli, mennyire jól 
esik a kedveskedés) : Nekem aztán érdemes 
volt kicsit betegeskedni. . . 

GYÖRGYI: Már nem köhög? 
BOLGÁR (a homlokára üt): Lám, majd 

elfelejtem. Hoztam ám valamit! (Zsebébe 
nyúl, gyűrött papírzacskót vesz elő.) Cuk-
kedli! Az orvos adta köhögés ellen, de na-
gyon ízlstt, hát ami megmaradt, gondol-
tam, elhozom magának, kisgyerekem. 

GYÖRGYI (mosolyogva átveszi). 
BOLGÁR: No, kóstolja meg. 
GYÖRGYI (a zacskóba nyúl, kivesz egy 

szem cukrot, szopogatni kezdi. Látszik az 
arcárt, hogy szenved, de ezt a világért sem 
árulja, el). 

BOLGÁR (gyanakodva figyeli): ízlik? 
GYÖRGYI: Nagyon, nagyon jó, köszönöm 

szépen. 
LUKÁCS (a háttérben): Ha majd ki-

csacsenoltad magad, rólam is tudomást 
vehetsz. 

GYÖRGYI (gyorsan feléje fordul): 
Szervusz, Emberevő Pokróc! 

ŐRSY (nevetve): Emberevő Pokróc? 
GYÖRGYI (miközben mindkét kezét 

nyújtva, Lukács felé indul): Igen, mert 
mindig úgy csattogtatja a fogát, mint egy 
emberevő és olyan goromba, mint a pok-
róc. (Odalép Lukácshoz, aki ahelyett, hogy 
megfogná feléje nyújtott két kezét, na-
gyot üt előbb az egyikre, aztán a másikra.) 

GYÖRGYI (nevetve elfordul tőle): 
Süsd meg! (A fogashoz megy, leveszi a 
kalapját. Slapaj igyekezettől kipirult arc-
cal odaugrik hozzá, lesegíti a kabátját.) 
Köszönöm, Gabi. (Megszólal a telefón.) 

LUKÁCS (fölveszi a kagylót): Halló! 
Alászolgája! Sajnos, a főszerkesztő Úr 
még nincs idebent, de utasítást adott, 
hogy . . . (Félig elf or did, mintha halkan 
tovább beszélne. Egy perc múlva.) Alá-
szolgája! (Leteszi a kagylót.) 

Ezalatt: 
GYÖRGYI (még a fogasnál retikűljé-

ből kis fésűt vesz elő, fésülködik, bepúde-
rezi az arcát, aztán lehúzza magához a 
Slapaj fejét, egy-két gyors mozdulattal az 
ő orrát is bekeni púderrel. Közben): Hal-
lod Örsy, tudok egy nagyszerű pletykát, 
majd aztán elmondom. Fölhasználhatod. 
(Slapajhoz.) Igen, most már gyönyörű 
vagy. 

SLAPAJ (vajaskenyeret vesz elő, maj-
szol, közben Györgyit bámulja). 

ÖRSY: Vajas? 
SLAPAJ: Sonkával! 
ŐRSY: Brrr! TKikapja a kezéből és 

tovább eszi.) 
SLAPAJ : De ha nem szereted . . . 
ŐRSY: Csak emberszeretetből. Félek, 

hogy a \sok evés az agyadra megy. 
SLAPAJ: Miért, te olyan sokat ettél? 
LUKACS (gyanús kedvességgel) : Az 

előbb éppen rólad beszéltünk, drága Györ-
gyikém. Mondtam, (Széles gesztus.) hogy 
milyen remek, milyen ragyogó volt a cik-
ked. 

GYÖRGYI (örömmel): Komolyan? 
LUKÁCS (fontoskodva) : És mondha-

tom, óriási sikered volt. Az egész város 
rólad beszél. Tegnap óta nagyobb ember 
lettél, mint (úgy tesz, mintha megfelelő 
hasonlatot keresne) mint a Miki egér! 

GYÖRGYI ( aki a dicséretre sugárzó 
arccal feléje közeledett, bosszúsan elfor-
dul) : Váljék egészségedre. 

LUKÁCS: Mi? 
GYÖRGYI: A pukkadás. 
BOLGÁR (nevetve): Már megint ve-

szekedtek? 
SLAPAJ: Remek volt, amit Györgyi 

írt. 
LUKÁCS: Mi az, már te is beleszólsz? 

Mars ki! 
SLAPAJ (segélytkérön körülnéz, vala-

mennyien nevetve hessegetik kifelé. Mo-
rogva kimegy.) 

LUKACS: Ismétlem, nekem tetszett a 
cikk, de Őrsy ugyancsak szidta. 

ŐRSY: Ne csinálj rossz vicceket. 
LUKÁCS: Elárulhatom, hogy rémese-

ket mondott róla. Hogy rossz volt, tele 
volt túlzásokkal, hogy az év legbutább 
cikkeinek nemzetközi versenyén bátran 
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megválaszthatták volna Cikk-Európának, 
meg hogy akármilyen üresfejű fél-
mágnás is az a Thurza, mégsem kellett 
volna annyira . . . 

GYÖRGYI (az előbb félig nevetve, félig 
bosszúsan befogta a fülét. Egyszerre el-
komolyodik); Nem, ezt már nem enge-
dem. 

LUKACS: Mit? 
GYÖRGYI: Azt mondani, hogy Thurza 

üresfejű félmágnás. Thurza értékes em-
ber. 

ÖRSY (nevetve): Ilyen jó véleményed 
van róla és mégis leterítetted? 

GYÖRGYI: Éppen azért. 
ÖRSY: Nem értem. 
BOLGÁR (gyönyörködő elragadtatással 

simogatja Györgyi fejét). 
SZERKESZTŐSÉGI SZOLGA (gyors 

léptekkel iratcsomóval keiében jön. Lu-
kácshoz): Szerkesztő úr kérem. . . (Az 
íróasztalnál Lukácshoz hajolva, halkan 
mond valamit. Lukács bólogat, átveszi az 
írásokat. Szolga el. Közben:) 

GYÖRGYI (kissé vontatottan, nagyon 
komolyan): Kár, ha egy ember így elkal-
lódik. Esztendők óta fel sem szólal a par-
lamentben . . . Azért nevezték el „néma 
képviselőnek". (Legyint.) Értelmetlen vir-
tuskodásban éli ki magát. 

ŐRSY: Ugye, valami nagy terve volt a 
földreformmal kapcsolatban és elgáncsol-
ták. 

GYÖRGYI: Igen, kicsit túl tehetséges, 
az a baj . . . Olvastam a régi cikkeit, — 
kiváló nemzetgazdász. És nemzetközi te-
kintély, a baromfitenyésztés terén. 

LUKÁCS (odaszól): Kár, hogy az 
Utóbbi időben tyúkokra specializálta ma-
gát. No és mondd,, most legközelebb ki-
nek fogsz nekiugrani? A közélet Szent 
György lovagja! Egyik kezében tőr, a 
másikban revolver ! 

GYÖRGYI: Revolver? Még sose volt 
fegyver a kezemben. 

LUKÁCS: Dehogynem. (Bolgárhoz.) 
Magam is láttam az Angol-parkban, mi-
kor feljavította a világrekordot. 

BOLGÁR: Hogy hogy? 
LUKÁCS ötven lövés közül egyszer 

sem talált. Kis híja múlt, hogy a körül-
állók meg nem éljenezték. 

GYÖRGYI (odaugrik hozzá, tréfás ha-
raggal püffölni kezdi): Nem igaz, mert 
egyszer talált! (Lukács behúzott nyakkal, 
ugrándozva menekül. Györgyi egy dara-
big üldözi, azután a baloldali íróasztal-
hoz megy, nekitámaszkodik. Lukácshoz.) 
Hál Istennek, (lekopogja) ma megint for-
mában vagy. 

LUKÁCS: Mennyiben? 
GYÖRGYI: Amennyiben kibírhatatlan 

vagy. 

SZOLGA (belép, Örsyhez): Szerkesztő 
úr kérem, Saiten úr. 

ÖRSY (izgatottan): Hogyne, már jö-
vök. (A középső ajtó felé indul, de a kü-
szöbön szembetalálkozik Saltennel, aki 
nyomon követte a szolgát.) 

SALTEN ( félig Beethovenhez, félig 
Mussolinihez hasonlít. Domború homlok, 
szemében a magányos emberek és a ne-
mes fenevadak komor mélabúja tükröző-
dik. Nem hosszú a haja, öltözetében 
semmi bohèmes slamposság, mégis rögtön 
érezni kell, hogy nem hétköznapi ember. 
Magatartása azt a bizonyos feneketlen gő-
göt árulja el, ami manapság már csak a 
távol keleti kényurakat és a kivételesen 
nagy művészeket jellemzi, akik tudják, 
hogy náluknál csak egy nagyobb úr van: 

* az Isten. Megjelenése oly szuggesztíven 
tiszteletet parancsoló, hogy a szobában 
levők önkéntelenül felállanak, amikor be-
lép. Az ajtóban): Jó estét, kedves őrsy! 
(Körülnéz.) Ez a szobája? 

ÖRSY (csupa alázatosság): Nem,mes-
ter! (A jobboldali ajtóra mutat.) Az ott. 
Ezek az u r a k . . . 

SALTEN: Kollégái. 
ŐRSY (Bolgárra mutat): Bolgár Tó-

dor . . . 
BOLGÁR (mélyen meghajlik, Saiten 

alig észrevehetően biccent). 
ŐRSY: Lukács, a szerkesztő.. . (Előbbi 

játék és őrsy Györgyi felé fordul, de Sai-
ten egy mozdulattal elhallgattatja.) 

SALTEN: A kisasszonyt látásból már 
ismerem. (Hosszú léptekkel odamegy 
Györgyihez, kezet nyújt. Ennek az egész 
jelenetnek semmiesetre sem szabad úgy le-
játszódni, mintha Saiten burkolt formá-
ban szerelmet vallatta Györgyinek, hanem 
úgy kell hasson, mint mikor az uralkodó 
megszólításával tünteti ki egyik alattvaló-
ját, akinek az arcán véletlenül rokonszen-
ves vonást fedezett fel.) Múltkor ott ült 
az első sorban, amikor Franck Caesart ját-
szottam. Szeretem a hangversenyei men 
látni. Intelligensen tud hallgatni. (Kissé 
elmosolyodik.) Ritka tulajdonság — nő-
ben. (A jelenlevők halkan, udvariasan ne-
vetnek.) 

GYÖRGYI: Én mindig úgy képzeltem, 
hogy mikor játszik, nem látja a közönsé-
get. 

SALTEN: Hát ebben van valami. A kö-
zönség . . . Persze kell, ha játszom, hogy 
érezzem a levegőben azt a bizonyos villa-
mos feszültséget. Látni a sok arcot. Nagy-
jában egyforma valamennyi, de én né-
hány percre mégis önmaguk fölé emelen: 
őket. Majdnem oda, ahol én járok. (Szóra-
kozottan.) Igen, a közönség, az k e l l . . . 
De a legtöbbször mégis úgy érzem a pó-
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diumon, hogy nincs a teremben más, csak 
én . . . És a szeretöm. 

GYÖRGYI: A szeretője, mester? 
SALTEN: No, igen, a hegedűm. A 

zenélő csoda, a világ legtökéletesebb 
hangszere. (Önfeledten dúdol.) 

BOLGÁR: Mendelssohn: E-moll-koncert. 
SALTEN (feléje fordul): Ért a zenéhez! 

Pedig kritikus. A kr i t ika . . . No de azért 
az is kell. (Felriad.) Mondja csak, őrsy, 
mit gondol az a briganti Colombini? 900 
dollár? Hát lopom a gyantát és a húrokat? 
Engem a pénz nem érdekel. De ezer dollá-
ron alul egy fillérrel sem. (örsyvel együtt 
kimegy.) 

LUKÁCS (Saiten után, néz, gúnyosan): 
Még csak az hiányzott, hogy azt mondja: 
«örömmel jöttem e helyre.» 

BOLGÁR: Király ez, fiam. És ezt nem ls 
olyan könnyű detronizálni. A civillistát 
pedig dollárban utalják ki neki. (Lassan 
feláll, nyújtózkodik.) No, gyerekek, hát én 
is megyek. Lássuk, miből élünk. Jó mun-
kát. 

GYÖRGYI: Köszönjük, viszont. 
LUKÁCS: Légy résenl 
BOLGÁR (balra megy). 
GYÖRGYI (leül a baloldali Íróasztal-

hoz, az újságokat nézegeti). 
LUKÁCS (lassú léptekkel az előszoba 

ajtajához megy, becsukja, néhány pillana-
tig fel-alá sétál). 

GYÖRGYI: Már tegnap akartam kér-
dezni. Igaz, hogy baj van a lap körül? 

LUKÁCS (egy percig hallgat)'. Igaz. 
GYÖRGYI: De hiszen úgy tudom, na-

gyon jól megy a lap! 
LUKÁCS: Jól megy, de nincs elég pénz. 
GYÖRGYI: Hát akkor mi a helyzet? 
LUKÁCS (vállat von): Majd megússzuk 

valahogy. 
GYÖRGYI: Vájjon elsején csak félfize-

tést kapunk? 
LUKÁCS: Hol van még elsejei (Vissza-

megy az íróasztalhoz, leül.) Mit csinálsz? 
GYÖRGYI (unottan): Témát keresek a 

fejcikkhez. 
LUKÁCS: Hogy nézel kii 
GYÖRGYI (felpillant): Miért? 
LÜKÁCS (nem felel, mutatóujjával ka-

rikákat rajzol a szeme alá). 
GYÖRGYI (az aktatáskájába nyúl, nagy 

kéziratcsomót vesz elő, átnyújtja Lukács-
nak). 

LUKÁCS: Mi ez? 
GYÖRGYI: Alibi. A folytatásos regény. 

Tegnap mondtam, hogy még negyven oldal 
van hátra. Most már kész. 

LUKACS (hitetlenkedve lapozgatja) : 
Ezt mind ma éjjel fordítottad? (Hírtelen, 
anélkül, hogy felnézne.) Egyébként szép, 
hogy szükségének tartod, hogy éppen előt-
tem igazold magad . . . 

GYÖRGYI: Ez csak természetes. 
LUKÁCS (feszült várakozással) : Iga-

zán? 
GYÖRGYI: Persze. (Nagyon kedvesen.) 

Hiszen te vagy a világ legkedvesebb, leg-
drágább, legaranyosabb, legédesebb — kút-
mérgezője és aljas pletykaterjesztője. 

LUKÁCS (aki ezemmelláthatólag mást 
remélt, dühösen az asztalra dobja a kéz-
iratot). 

GYÖRGYI (nevet). 
FŐSZERKESZTŐ (a középső ajtón be-

jön. Még kabátban van, kalap a fején. A 
titkár — sovány, cvikkeres emberke, akta-
táskával a hóna alatt — vigyázz-állásban 
az ajtóban marad. A főszerkesztő fehér-
hajú, finom, elegáns öregúr. Györgyi és 
Lukács felállnak. Főszerkesztő az ajtóból 
visszaszól a titkárnak) : Egy pillanatra, 
doktor úr! (Györgyi és Lukács felé.) Jó 
reggelt ! (Mosolyogva, Györgyihez.) Gra-
tulálok, mindenki a cikkét dicséri. (Ko-
molyan.) Űgylátszik, sikerült ponto-
san azt kifejeznie, ami a levegőben volt. 
Amit az emberek gondoltak.. . (Elmoso-
lyodik.) A mi nehéz mesterségünkben a si-
ker ritka v i r á g . . . . Az már gyakrabban 
megesik, hogy az embernek beverik a 
fejét. 

GYÖRGYI: Boldog vagyok, Főszerkesztő 
úr, ha a lapnak bármily kis mértékben 
hasznára lehettem. 

FŐSZERKESZTŐ (mosolyogva nézi, uj-
jai hegyével megsimogatja Györgyi állát): 
Az ideálizmus az ifjúság előjoga, őszin-
tén bevallom, az én örömöm ö n z ő . . . Jól 
esik, hogy egy ilyen friss, fiatal tehetség-
palánta az én kertemben nyílik. 

GYÖRGYI (meghatottan) : Köszönöm, Fő-
szerkesztő úr! 

FŐSZERKESZTŐ (mégegyszer megsi-
mogatja a leány arcát, azután odaszól Lu-
kácsnak): Majd üzenek, fiam, mikor jöj-
jön be, most még dolgunk van a doktor 
úrral. (Lukács meghajol, főszerkesztő ki-
megy, titkár utána és becsukja az ajtót.) 

GYÖRGYI (visszaül a helyére. Látszik, 
hogy örül. Tovább lapozgatja az újsá-
gokat.) 

LUKACS (ő is leül. Kéziratot nézeget, 
lopva egy-egy pillantást vet Györgyire, 
majd %Ha én nekem száz forintom volna» 
dallamára dúdolni kezdi): 

Ha én nekem selyemharisnyám volna, 
A főszerkesztő rám is mosolyogna. 
De mivel, de mivel, hogy nincsen . . . 

(Szöveg nélkül tovább dúdol.) 
GYÖRGYI (fölkapja a fejét, elkomoro-

dik. Egy percig szemrehányó pillantással 
nézi Lukácsot, azután a munkája fölé gör-
nyed, halkan): Gonosz vagy! 

LUKÁCS (vállat von és tovább dúdol). 
GYÖRGYI (félredobja az újságot): És 

igazságtalan. Jól tudod, milyen nagy han-
dicap-el indultam neki ennek a keserves 
pályának! 

LUKÁCS (agresszív): Ezt a lemezt már 
Ismerem! Mindig ezt hangoztatjátok! (Gú-
nyosan.) Persze, mert nő vagy! 
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GYÖRGYI (szelíden): Nem, mert túl 
jól neveltek. (Rövid csend. Györgyi jegyez-
get valamit. Lukács is úgy lesz, mintha 
dolgoznék.) Különben is alaptalan férfi-
babona, hogy egy nő csak akkor csinálhat 
karriert, ha illetékes tényezők előtt örökö-
sen a sex appeal zászlaját lobogtatja. Mi, 
nők régóta tudjuk, hogy ez a legrosszabb 
spekuláció! Mert az ember végül ils vagy 
odaadja magát, — akkor idővel megúnják 
és kidobják. Vagy nem adja oda magát, — 
akkor idővel megharagszanak rá és azért 
dobják ki. 

LUKÁCS (elmosolyodik, olvasás köz-
ben): Zöldség! . . . 

GYÖRGYI (harciasan): Mi az? 
LUKÁCS: A piaci tudósítást olvasom. 

A zöldség ára a vásárcsarnokban . . . 
GYÖRGYI: Ja úgy! (Kisvártatva, 

anélkül, hogy felpillantana.) Különben is 
tudom, miért utazol rám. 

LUKÁCS (felkapja a fejét): Nos? 
GYÖRGYI (jegyezget): Egy nőnek 

mindent meg lehet bocsátani, csak egyet 
nem: ha tehetséges. 

LUKÁCS (megütközve ránéz, aztán 
hangosan elneveti magát): Remek pszi-
chológus vagy. 

GYÖRGYI (gyanakodva) : Nem így 
van? 

LUKÁCS (erőltetetten nevet): Persze, 
— így van! Mondtam már: remek pszi-
chológus vagy. (Homlokát tenyerébe 
hajtva, tovább olvas.) 

GYÖRGYI (kicsit meghökkenve, élesen 
figyeli. Aztán ő is dolgozni kezd, de nyug-
talan). 

LUKÁCS félredobja munkáját, Györ-
gyire néz, fojtott izgalommal): Zsorzs! 

GYÖRGYI (anélkül, hogy felpillan-
tana): Tessék! 

LUKÁCS (hirtelen feláll, lassan oda-
megy Györgyi mögé, zsebredugott kezek-
kel megáll, halkan): Mondd, Zsorzs, nem 
lehetne veled okosan beszélni? 

GYÖRGYI: Miről? 
LUKÁCS (mintha szégyelné felindulá-

sát, cinikusan elneveti magát) : Eltalál-
tad! 

GYÖRGYI (felkapja a fejét nevetve, 
feléje fordul, megfogja a pulzusát): Lá-
zad van, drágám. 

LUKACS (tréfás páthosszal, szivére 
szorítja a kezét): Lehet, Zsorzs, de an-
nak Is te vagy az oka. Mondd, mit felel-
nél szívem hölgye, ha elárulnám, hogy 
van egy egész rendes lakásom az Ester-
házy uccában, és délutánonkint, szerkesz-
tőség előtt — mondjuk három és öt közt 
— szívesen otthon maradnék, ha pél-
dául . . . valakire várhatnék . . . 

GYÖRGYI (nevet): Köszönöm, nem, 
fá j a fogam. 

LUKÁCS: A fogad? 
GYÖRGYI: Három és öt közt tipikus 

fogorvosidő, — nem? 

LUKÁCS (az ajkába harap, kissé éle-
sen): Ez az utolso szavad? 

GYÖRGYI (nevet): Ez. De hozzá-
tehetem még azt Is: nincs a teremtésben 
vesztes, csak én. 

LUKÁCS: ]Csak kíváncsi voltam, (mi-
lyen arcot vágsz. (Visszamegy a helyére, 
olvasni kezd. Amint az asztalra könyököl, 
mind a két tenyerét a homlokára szorítja, 
úgy, hogy az arca nem látszik.) 

GYÖRGYI (kis idő múlva felnéz, ag-
gódva figyeli Lukácsot. Elszomorodik az 
arca. Egyszerre kinyújtja kezét, félénk 
mozdulattal, Lukács felé. Kérlelő, nagyon 
meleg hangon): Jóska! 

LUKÁCS (anélkül, hogy felnézne, csen-
des keserűséggel) : Neked nem vagyok 
Jóska, hanem Pokróc! És Emberevő! Tu-
dod?! 

GYÖRGYI (szelíden, kissé akadozva): 
Azért ne haragudj rám. De ez az ügy 
úgysem lehet komoly! Te úgy vagy ve-
lem, (egy pillanatra elgondolkozik, alkal-
mas hasonlatot keres, aztán halkan el-
neveti magát) mint mikor az ember me-
leg júliusi napon a cseresznyefa alatt he-
verészik és egy szem cseresznye éppen ott 
ingerkedik az orra e l ő t t . . . olyan közel 
van, hogy már csak unalmában sem áll-
hatja meg, hogy ki ne nyújtsa érte a ke-
zét. Pedig nem is szereti a •— cseresz-
nyét. 

LUKÁCS (anélküli hogy fölnézne, csön-
desen) : Természetrajz: ötös . . . 

GYÖRGYI (meglepetten, alig észreve-
hető kis kacérsággal a hangjában) : 
Miért? 

LUKÁCS (hirtelen ránéz, mintha mon-
dani akarna valamit. Aztán erőltetetten 
elneveti magát): Mert a cseresznye jú-
niusban érik! 
(Mindketten elhallgatnak, munkájuk fölé 

görnyednek.) 
GYÖRGYI (néhány pillanat múlva las-

san fölemeli a fejét, az íróasztalra könyö-
köl. Kicsit akadozva beszél, mintha csupán 
hangosan gondolkoznék.) : N é z d . . . Vannak 
nők, akik sok ékszerrel cicomázzák magu-
kat. Akkor is, ha azok talmi drágaságok, 
Í!n mindig csak egy szép solitairet szeret-
tem volna, egyetlen ragyogó drágakövet. 
Semmi mást, — csak ezt az e g y e t . . . ízlés 
do lga . . . Leheti hogy nem is nekem van 
igazam — hanem a többinek. 

LUKÁCS (írás közben nagyon halkan): 
Csacs i ! . . . 

GYÖRGYI: Tudom, hogy kinevetsz. (Ki-
csit ingerülten.) Pedig nincs igazad. Tá-
volról sem vagyok olyan szentimentális 
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liba, mint amilyennek gondolsz. Szavamra 
mondom: minden tétovázás nélkül, akár az 
első jött-mentnek is odaadnám magam, ha 
az illető az Ízlésemnek megfelelne. (Elne-
veti magát.) Csakhogy olyan jött-menttel, 
aki az én ízlésemnek megfelelne, még nem 
volt szerencsém találkozni. 

LUKÁCS (anélkül, hogy felnézne, já 
hangosan lekopogja), 

GYÖRGYI (nevetve tovább ir). 
ERIKA (hódítóan elegáns, valamivel idő-

sebb, mint Györgyi. Az ünnepelt beauté 
magabiztosságával mozog és beszél, de ah-
hoz, hogy igazi dáma lehessen, hiányzik be-
lőle a természetadta előkelőség. Inkább az, 
amit általában «szépasszonynak» szoktak 
nevezni. Örsy szobájából jön, csak félig 
nyitja ki az ajtót és elÖbb nevetve benéz, jó 
helyen jár-e.) : Szabad? (Kezét nyújtva mo-
solyogva. Györgyi felé közeledik.) Győr 
gyey György? Saltenné vagyok t 

GYÖRGYI (Az első pillanatban ide-
genkedve nézi, mint aki azon töpreng, mit 
akarhat ez az asszony tőle. Tétován ke-
zet nyújt). 

ERIKA (kedveskedve): Az uram Örsy-
nél van, érte jöttem.. . És felhasználom 
az alkalmat, hogy megismerkedjem veled... 
Régi híved vagyok — minden írásodat el-
olvasom. 

GYÖRGYI: Igazán kedves vagy — (el-
akad). 

ERIKA (mosolyogva): Erikai 
GYÖRGYI (észreveszi Lukácsot, aki fel-

állt és kíváncsian nézegeti Erikát.): Bo-
csáss meg (bemutatja) Lukács szerkesztő... 

LUKÁCS (odalép Erikához, túlzottan 
szertartásos kézcsók.): Régi, titkos vá-
gyam, hogy ebben a szerencsében részesül-
jek. Oly sokat hallottam már Pest leg-
ragyogóbb asszonyáról. . . 

ERIKA (nagyon kacéran.): Remélem, 
csak jót hallott. 

LUKÁCS: Megnyugtathatom: csak rosz-
szat. 

ERIKA (tréfás felháborodással megfe-
nyegeti): Várjon ezért még számolunk. 

LUKÁCS (mélyen meghajlik): Boldogan, 
asszonyom. Nincs az a számológép, amely 
fáradhatatlanság dolgában túltenne rajt-
tam. (Ebben a pillanatban élesen megszó-
lal a házitelefon. Ijedten összerezzennek. 
Lukács mosolyogva.) A telefon a szájamra 
ütött. 

GYÖRGYI (nevetve az asztalhoz vezeti 
Erikát. Leülteti, 6 is leül.): Ne hallgass 
erre a félhasábos Al Capone-ra: nála az a 
tetszés legbiztosabb jele. ha gorombás-
kodni kezd. 

LUKÁCS (a telefónnál): Igenis, főszer-
kesztő úr, azonnal. (Leteszi a kagylót, 
iratcsomót nyalábol fel az asztalról, Györ-
gyihez): Be kell mennem az öreghez. 
(Erika felé fordulva, mély meghajlással): 
Asszonyom, miként a művelt spanyol mon-
daná. lábai előtt heverek. (Kezet csókol és 
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a középső ajtó felé indul. A küszöbről egy 
pillanatra visszafordul, rákacsint Györgyire, 
aki hátranéz és Erika háta mögött gúnyo-
san utánozza az asszonyt, amint királynői 
mozdulattal csókra nyújtotta kezét. Aztán 
gyorsan kimegy.) 

ERIKA (mosolyogva) : Főként azért 
jöttem, Inert gratulálni akartam a mai 
cikkedhez . . . szenzációs volt. 

GYÖRGYI (kicsit idegesen): Örülök, 
hogy tetszett. 

ERIKA: Ugy-e, mondanom sem kell, 
hogy tökéletesen egyetértek veled. Képzel-
heted, alaposan megmostam annak a hó-
bortos Thurzának a fejét. (Mintegy mel-
lesleg, de látszik, hogy tulajdonképpen 
azért jött, hogy ezt megkérdezze.) Sze-
mélyesen ismered őt? 

GYÖRGYI (zavartan): Neem. 
ERIKA (megkönnyebbülten): No, ennek 

örülök. (Gyorsan korrigálja.) Tudniillik, 
ha ismernéd, — amilyen rosszak az embe-
rek, — Isten tudja, mit hinnének, mért ha-
ragszol rá olyan nagyon. 

GYÖRGYI (nevet): Ilyesmivel igazán 
nem törődöm. 

ERIKA (fölmelegszik, fölényesen) : És 
tudod, Thurza olyan furcsa legény . . . 
Az ember sohasem tudja, hányadán áll 
ve la . . . De azért én szeretem, h a . . . szóval, 
ha csupa olyan dekoratív ember vesz kö-
rül, mint amilyen például ő is. Manapság 
nehéz feladat az udvarlóinkat jól megválo-
gatni. Mióta ilyen defláció van férfiak-
ban . . . pedig ez nagyon fontos . . . Mert 
egy férfin csak az látszik meg, milyen 
gyerekszobája volt. Egy nőn az ls, milyen 
hálószobái voltak. 

GYÖRGYI (a fejét csóválja, nevet. Va-
lahányszor szólni akar, Erika azonnal 
közbevág.) 

ERIKA (elneveti magát): De most már 
mondj valamit te isi Régóta szeretnék 
egyszer bizalmasan beszélgetni egy ilyen 
százszázalékos mai lánnyal, mint amilyen 
te vagy. Irigyellek! Milyen nagyszerűen, 
szabadon élhetsz! Hiszen nem mondom, én 
sem vagyok Biedermayer-dáma és a mai 
élet vívmányaiból alaposan kiveszem a ré-
szemet. Sportolok, mint egy amerikai, koz-
metikátok, mint egy francia, pszichoana-
lizálok, mint egy német, bridgelek, mint 
egy angol, strandolok, mint egy olasz, ci-
garettázom, mint egy spanyol, táncolok, 
mint egy argentinai és mixelek, mint egy 
néger. 

GYÖRGYI (nevetve összecsapja a ke-
tét) : De drágám, hiszen akkor te vagy a 
kétlábon járó Népszövetségi 

ÖRSY (jobbról jön, gyors léptekkel, mo-
solyogva Erika felé siet): Drága asszo-
nyom, miért szökött meg? Fájdalmasan 
nélkülözzük. 

ERIKA (nevetve): Nem vettem észre, 
hogy olyan nagy súlyt helyeznének a je-
lenlétemre. Az uram majd kinézett a szo-



bából. miközben azzal a jó Colombinivel 
tárgyai*. 

ÖKäY (legyint): Az u r a ! . . . (Kérleli.) 
löjjon be hát! 

ERIKA: Az erőszaknak engedek. (Meg-
csókolja Györgyit.) Pá, szívem, még ok-
vetlenül benézek hozzád, mielőtt elmennék. 
(örsyvel az ajtó felé indul, Orsy közelha-
jol hozzá, szinte átöleli a vállát és halkan 
mond valamit. Erika nevetve a fejét rázza. 
Mind a ketten jobbra el.) 

LUKÁCS (a középső ajtón belép, egy 
pillanatra visszahúzódik, megvárja, amíg 
Erika és Örsy eltűntek, aztán ' Györgyi-
hez) : Az öreg hivat! 

GYÖRGYI: Megyek. (Az íróasztalhoz 
lép, írásokat szed össze, a középső ajtó felé 
indul.) 

LUKÁCS (Erika után néz, gúnyosan): 
Ha elveszed, kokott, ha eldobod, űri-
asszony, mi az? A mai nő. 

GYÖRGYI (megáll az ajtóban, Erika 
után mutat, gőgösen és megvetően): Ez 
nem mai nő! Ez csak macska! (Kimegy,) 

LUKÁCS (az íróasztalhoz ül, jegyezget. 
Kopognak az ajtón): Szabad! 

THURZA (belép. Negyven-negyvenöt-
éves, magas, karcsú. A megjelenése: tetö-
től-talpig nagyúr. Az arca kissé fáradt, 
nagyon érdekes férfiarc. Valami mély, 
borongó szomorúság rejtőzik a lényében, 
amit gőgös zárkózottságal leplez. Lassú 
beszédű, lassú mozgású. Utcai ruhában 
van, jobbkezében rövid kutyakorbácsot 
tart. Az ajtóban megáll, leveszi a kalap-
ját.) :. GySrgyey György urat keresem. 

LUKÁCS: Most nincs itt kérem. . . Ki-
"hez van szerencsém? 

THURZA (nyugodtan): Thurza Sándor 
vagyok. Az ajtón láttam Györgyey György 
névjegyét. 

LUKÁCS: Igen, ez a szobája, csak-
Jiogy . . . 
» THURZA: Megvárom. 

LUKACS (hirtelen elhatározással oda-
lép hozzá): Bocsánat, (bemutatkozik) 
Lukács József. 

THURZA (közömbösen ránéz). 
LUKÁCS (gyorsan, mint aki hamar túl 

akar esni a kínos vallomáson) : Méltóságos 
uram, ne vegye tolakodásnak . . . 

THURZA (megütközve felhúzza a szem-
öldökét és hűvös pillantással végigméri). 

LUKÁCS (akadozva, szinte kétségbe-
esett zavarral): Tudom, hogy egyébként 
kvalifikálhatatlan dolog volna, hogy as 
ember Ilyesmibe beleavatkozzék, de — a 
helyzet is olyan rendkívüli, és — én a szer-
kesztő vagyok. 

THURZA (bosszankodva, de még min-
dig nyugodtan): Nem értem kérem. Én 
Györgyey Györgyöt keresem. 

LUKACS (kínjában elneveti magii). 
De éppen az a baj, hogy Györgyey 
György . . . 

GYÖRGYI (megjelenik a középső ajtó-
ban. Már az utolsó szavakat hallotta, 
megismerte Thurzát. Az arca kissé merev, 
látszik, hogy mindenáron uralkodni akar 
az idegein. Tisztán csengő hangon): Lu-
kács, engem keres ez az űr? 

THURZA (feléje fordul és közömbös pil-
lantást vetett rá). 

LUKÁCS (látva, hogy a helyzet ment-
hetetlen, legalább figyelmeztetni akarja 
Györgyit. Egy mozdulattal Thurza felé) : 
Thurza őméltósága . . . 

GYÖRGYI (egy arcizma sem rándul 
meg. Odalép Thurzához): Györgyey 
György vagyok! 

THURZA (meglepetten felkapja a fejét, 
szúrós pillantást vet Lukácsra, majd 
Györgyire. Kesernyésen elhúzódik az 
arca. Vontatottan, nagyon hűvösen): 
Akkor, már értem, miért volt zavarban a 
szerkesztő úr. Hát ez, őszintén szólva. 
(Sokatmondó mozdulat.) Azt hittem, csak 
Texasban szokás ilyen személyes élű cik-
ket véletlenül hölgymunkatárssal aláiratni. 

LUKÁCS (felháborodástól kipirulva) : 
K é r e m . . . 

GYÖRGYI (egy mozdulattal elhallgat-
tatja. Thurza felé fordulva, hűvösen és 
nyugodtan) : Azt a cikket senki sem iratta 
alá velem. Azt a cikket én írtam. És min-
den soráért vállalom a felelősséget. 

THURZA (nagyon idegesíti a dolog. 
Bosszúságában elmosolyodik): De ugyan, 
kérem ! 

LUKÁCS (Thurza felé fordulva, alxg 
tudja magát türtőztetni) : Mindenesetre 
vagyunk még néhányan a szerkesztőség-
ben, kik bármikor szívesen . . . 

GYÖRGYI (közbevág): Szerkesztő úr, 
őméltósága Györgyey Györggyel akart 
beszélni. Györgyey György én vagyok. Ha 
van valami elintéznivalónk . . . 

THURZA (fagyosan) : Bocsánat, nekem 
ónagyságaval semmi elintéznivalóm sem 
lehet. 

GYÖRGYI (Lukácshoz, fojtottan): 
Menj ki. 

LUKÁCS /nagyon idegesen): Nevetsé-
gessé teszed a lapot! 

GYÖRGYI (fojtottan, Thurzától elfor-
dulva) : Kárlek, menj ki. 

LUKÁCS (vállat von, összeszorított 
fogakkal, Thurza felé): Méltóságos uram, 
később .állok rendelkezésére. (A középső 
ajtón kimegy.) 

GYÖRGYI (odalép Thurzához, komolyan 
és hidegen) : Méltóságos uram, ön azért 
jött, hogy Györgyey Györgyöt felelősségre 
vonja . . . 

IFYPEROL szájvízíabletta su.* 
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THURZA (nagyon únja a dolgot, ked-
vetlenül) : De kérem. . . eszem ágában sem 
volt (gúnyos hangsúllyal) önt felelősségre 
v o n n i . . . 

GYÖRGYI (finoman): Úgy! És hol 
hagyta a kutyáját? (A kezében tartott 
kutyakorbácsra mutat.) 

THURZA (hirtelen elveszti a türelmét): 
Nem tartom illendőnek, hogy egy dámával 
szemben udvariatlan legyek. Engem az 
önök lapjában megtámadtak. Hogy a cik-
ket ki írta, most már nem érdekel. Elég-
tételt akarok: a főszerkesztővel elinté-
zem. 

GYÖRGYI (eléje dobban, szinte sikoltva. 
Ez az egyetlen szenvedélyes kitörése) : Azt 
nem fogja megtenni! (Rögtön erőt vesz 
magán, fojtottan.) Meg akar alázni, mert 
nő vagyok. Én ezen a helyen férfi néven, 
férfi .munkát végzek! És megkövetelem azt 
a férfijogot, hogy minden szóért, amit 
papírra vetek, magam álljak helyt! Nem 
mindegy, brlesesz-nadrágot, vagy crepe de 
Chine ruhát visel-e, aki hajlandó a pisz-
tolya csöve elé állni? De vigyázzon: pár-
bajpisztollyal tíz lövésem közül nyolc a 
találat! (Mikor erre Thurza önkéntelenül 
elmosolyodik, erősen a szemébe néz, min-
den szótagot külön hangsúlyozva, elszánt 
nyugalomal.) És ha ezekután sem áll ki 
velem, akkor maga gyáva ember, Thurza 
Sándori 

THURZA (hátrahőköl, önkéntelen, fe-
nyegető mozdulatot tesz, de a• következő 
pillanatban lehanyatlik a karja, kiderül az 
arca és szívből, jóízűen nevetni kezd. Ez az 
első meleg hangja): Hallja, kislány, ha 
maga nem viselne szoknyát, akkor m o s t . . . 

GYÖRGYI: Állok elébe! 
THURZA (pompásan mulat, úgy nézi 

Györgyit, mint valami furcsa kis Boga-
rat) : Nézd c s a k . . . Az előbb még hogy 
kötötte az ebet a karóhoz, hogy ilyen meg 
olyan korrekt férfiú! Ehhez képest éppen 
eléggé visszaél (Nevetve.) az én védtelen 
helyzetemmel. (Mintha. kisgyermekkel be-
szálne.) No és — valóban olyan biztoskezű 
céllövő? 

GYÖRGYI (bizonytalanul): Hogyne! 
THURZA: Ehhez sok gyakorlat kell. 

Kijár a lövöldébe? 
GYÖRGYI (zavartan): Nem, csak az 

Angolpark . . . otthon gyakoroltam — nyá-
ron — Erdélyben. A Mezőségen. 

THURZA (elgondolkozva): Sokat jár-
tam arrafelé, de Györgyey-családot nem 
Ismerek. 

GYÖRGYI: Az igazi nevem: Györgye-
falvy Györgyi. 

THURZA (felderül az arca): í gy már 
tudom! Hogyne! Mikor a háború alatt 
mint kormánybiztos odalent jártam, út-
közben meg is vendégeltek Györgyefal-
ván . . . Gyönyörű mintagazdaság. . . 

GYÖRGYI (legyint): Na, hiszen, a mai 

viszonyok mellett. De az öregeim vala 
hogy eigazdálkodnak rajta. Nem tudnál 
onnan elszakadni. 

THURZA (bólint): Inkább ott kínlódnál 
tovább . . . (Rövid csend.) 

GYÖRGYI (hirtelen elmosolyodik): M 
már találkoztunk! 

THURZA (zavartan) : Ejnye, igazán? 
GYÖRGYI (mosolyogva): Györgyefal 

ván. A háború végén. 
THURZA: Nagyon pici baba leheteti 

még akkor. (Elneveti magát.) Hopp, mái 
dereng valami az agyamban! Persze! Mi 
kor megérkeztem — azt a kedves fogadta-
tást hogy is lehetne elfelejteni — egy 
fehérruhás, pöttömnyi kislány — 

GYÖRGYI: Aki úgy reszketett a lámpa-
láztól, hogy alig tudta a felköszöntőt vé-
gigdadogni és a bokrétát á tadn i . . . 

THURZA (nevet): Hát erre is emlék-
szik? 

GYÖRGYI (mosolyogva): Nem úgy szo-
kott az embernek bemutatkozni, hogy 
könnyű legyen elfelejteni. 

THURZA (tréfás rémülettel) : Az Isten-
ért, magának hogy mutatkoztam be? 

GYÖRGYI: Megcsókolt. 
THURZA: Kormánybiztosi működésem 

legjobb ötlete. (Mosolyogva.) Enyhítő kö-
rülmény: az áldozat zsenge kora. 

GYÖRGYI (nevet): Súlyosbító körül-
mény: az áldozat teljes egy hétig szerel-
mes volt magába. Thurza Sándor volt a 
második ideálja Winnetou és egy szemüve-
ges földrajztanár közt. (Mintha szüksé-
gesnek tartaná, hogy mentegetődzék.) Dej 
akkor még (mutatja) ilyen kicsi voltam. I 

THURZA: Tlyen az én szerencsém. 
GYÖRGYI: Miért? 
THURZA: Hogy most már nem (ne-

vetve mutatja.) ilyen kicsi. És mondja, 
ennek az ifjúkori botlásnak az emléke . . . 
semmiképen sem befolyásolta? 4 

GYÖRGYI: Mennyiben? 
THURZA: Hát gondolom legalább 

kicsit kíméletesen bánhatott volna velem, 
szegény bűnössel, mikor azt a (elneveti 
magát) fatális kis remekművet írta. 

GYÖRGYI (gyorsan): Szó sincs róla! 
THURZA: Miért? 
GYÖRGYI: Mert maga nem azonos az-

zal a Thurza Sándorral, akit valamikor 
ismertem. Az a Thurza Sándor tudott dol-
gozni és a mások munkáját megbecsülni. 
Az a Thurza Sándor maga volt a tehet-
ség, a felvilágosult, emberséges gondolko-
dás. Mennyi jót tett! Odaháza nálunk ál-
dották a nevét. Azt jósolták, három esz-
tendőn belül miniszter lesz. 

THURZA (elkomorodva, halk keserű-
séggel): Odahaza, maguknál, alaposan té-
vedtek. 

GYÖRGYI: Nem rajtuk mult, hogy té-
vedtek! (Közelebb lép Thurzához.) Annak 
a régi Thurza Sándornak eszébe se jutott 
volna, hogy egy őszinte szóra — lovagló-
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korbáccsal feleljen! De persze, akinek a 
mai időkben kedve van farsangosdit ját-
szani, nem csoda, ha még arról is megfe-
ledkezik, hogy nem élünk a középkorban! 

THURZA (keserűen elneveti magát): 
Hát hol? 

GYÖRGYI: Igazán azt hiszi, hogy a 
Thurza Sándoroknak nincs manapság más 
hivatásuk, mint hogy minél esztelenebb 
bolondériákkal képesszék el a világot? 

THURZA (egyint): H iva tás . . . Politi-
kai tülekedés . . . Gyomor kell hozzá. Az 
ember megcsömörlik, — és belefásul. 

GYÖRGYI (hevesen): Az igazán tehet-
séges embernek éppen az az ismertetőjele, 
hogy földhözvághatatlan ! 

THURZA (pillanatnyi hallgatás után, 
fiiig tréfásan, félig komolyan): Mikor 
olyan fiatal voltam, mint a szerkesztő úr, 
alighanem én is ezt tartottam. De nem 
gondolja, hogy kicsit túlszigorú hozzám? 

GYÖRGYI (keményen) : A «néma kép-
viselő», aki ahelyett, hogy .beszélne, csak 
beszéltet magáról, nem érdemel egyebet. 

THURZA: Miért haragszik rám il ven 
nagyon? 

GYÖRGYI (vontatottan, erős liangsúly-
lyal) : Mert a filléres vinkót nem bánja 
az ember. De nagy kár, ha a tokaji aszú 
megsavanyodik. 

THURZA (meglepetten): Furcsa ember 
maga, Györgyey György. Tudja, hogy 
félni kezdek — a sajtó hatalmától? 

GYÖRGYI (kicsit elmosolyodik) : Amíg 
az Igazságos kritikával szemben ez az 
egyetlen ellenérve (a lovaglóostorra mutnt.) 
addig félhet is! 

ERIKA (a középső ajtón bedugja a fe-
jét) : Pá, Györgyikém, megyünk! (Meg-
pillantja Thurzát, meglepetten) Sándor! 

THÚRZA (kicsit hűvösen): Kezeit csó-
kolom, Erika asszony! 

ERIKA (gyanakodva kémleli Thurza és 
Györgyi arcát): Nem Is tudtam, hogy itt 
ván. 

THURZA: Már éppen búcsúzom. 
ERIKA: Majd megvárjuk — a férjem-

mel. (Györgyi felé, hidegen.) Csókollak! 
GYÖRGYI (mosolyogva) : Csókollak, 

Erika! 
ERIKA (visszahúzódik az ajtóból, lát-

szik, hogy a folyosón örsyvel beszél). 
LUKACS (az előbb megjelent Erika háta 

mögött, mintha vissza akarná tartani. 
Most lo.asan bejön, nyugtalanul nézi Thür 
zát és Györgyit): Méltóságos u r a m . . . 

THURZA (mosolyogva feléje fordul): 
Szerkesztő úr, a félreértést tisztáztuk. A 
dolgot egy nyilatkozattal is el lehet In-
tézni. (Félszemmel figyeli Györgyit, aki 
megdöbbenve néz rá. Elneveti magát.) Ha 
kívánják, nyilatkozatot teszek közzé a lap-
ban, hogy Györgyey György úr a legelra-
gadóbb magyar újságíró. (Lehajol, meg-

csókolja Györgyi kezét, halkan, hogy csak 
a lány hallja.) Ezzel az elégtétellel tartoz-
tam magamnak. A viszontlátásra. 

GYÖRGYI (csaknem ujjongva): A vi-
szontlátásra ! 

THURZA (gyorsan kezet fog Lukáccsal 
és elmegy). 

LUKACS (aki az előbb szinte kábultan 
állt, előbb Thurza után néz, azután las-
san Györgyi felé fordul). 

GYÖRGYI (még mindig az előtérben áll, 
mozdulatlanul, a lovaglóostorral játszik). 

LUKÁCS: Ezt itt hagvta? 
GYÖRGYI: Majd díszhelyre tesszük a 

szerkesztőségi múzeumban. 
LUKÁCS: Vigyázz — ez a Thurza egy 

jött-ment! 
GYÖRGYI (felháborodottan feléje for-

dul): Hogy mondhatsz ilyet? 
LUKÁCS (tréfásan felsóhajt): Az a 

bizonyos jött-ment, aki az Ízlésednek meg-
felel. 

GYÖRGYI (erőt vesz magán, nevetve 
suhint a korbáccsal) : Ez? Ez nekem leg-
feljebh csak cikktémának felel meg! 

Függöny 

M Á S O D I K F E L V O N Á S 
ELS'Ö KÉP. 

(Szín: a parlament ellenzéki folyosója. Kö-
zépen ajtó, amely az ülésterembe vezet.) 

TEÜEMÖR (néhány pHtarxti? egjed">> 
«an a az üléatereir' n.iciu ujt'-
hoz hajolva, hallgatózik. D t lt.it ul cum.. 
moraj hallatszik). 

FIATAL KÉPVISELŐ (gyors léptekkel 
jön az ülésteremből, a szín közepén meg-
áll, cigarettára, gyújt, a szenvedélyes dohá-
nyosok mohóságával néhányat szippant, el-
dobja a cigarettát, gyorsan visszamegy az 
ülésterembe. Amint az ajtó nyílik és csu-
kódik, pokoli lárma, taps, éljenzés, fütty-
szó, viharcsengő hallatszik ki a folyosóra). 

TEREMŐR (fejcsóválva felveszi a ciga-
rettát, a hamutartóba dobja). 

II. TEREMŐR (jobbról jön, miközben 
átmegy a színen, az első teremőrhöz) : Mi 
van odabent? 

I. TEREMŐR: Thurza méltóságos úr 
interpellál ! 

II. TEREMŐR (balra kimegy). 
KÉT ÚJSÁGÍRÓ (a karzatról rohanva 

jönnek, teleírt papírlapokkal kezükben). 
I. ÚJSÁGÍRÓ: Szenzációs! 
II. ÚJSÁGÍRÓ: No, csak gyorsan, gyor-

san a telefonhoz! (Jobbra elrohannak.) 
(Nyolc-tíz újságíró tódul a folyosóra, 

köztük Lukács. A színpad baloldalán cso-
portokba verődve megállnak, izgatottan 
beszélgetnek, az ülésterembe vezető ajtót 
lesik.) 

I. ÚJSÁGÍRÓ: Hát ez a Thurza! Ki 

Azonnal szép lesz HOLLÓS ERZSI kozmetikai intézetében 
Vaci-utca 17. Telefon : 87-7-78. Olcsó bérletrendszer. Tanítványok szakszerű kiképzése 
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hitte vn'.Tía? Esztendőkön keresztül ki se 
JlVitr>ttn ? « ï ' jà t . 

i U I I Á C S ; Nyugodt lehetsz, ezután nem 
fogja csukva, tartani . 

IDEGEN ÚJSÁGÍRÓ: Micsoda siker! 
Az ellenzék mint egy ember, úgy állt mellé! 
Végre valaki, aki programot tud adni! 

RIPORTER: Hogy kipellengérezte a 
kormány tehetetlenségét! 

IDEGEN ÚJSÁGÍRÓ: És ez a leleple-
zési Hát a balkáni vámegyesség vízbe 
esett! 

LUKÁCS (megfordul, megpillantja 
Györgyit, aki lassú léptekkel jön a kar-
zatról. A jobboldali ajtón képviselők tódul-
nak ki a folyosóra. Az ajtó köré csopor-
tosulnak). 

I. KÉfVISELö (lelkendezve) : Kolosszá-
lis szónok! 

II. KÉPVISELŐ: A miniszter olyan fe-
hér lett, mint a fal! (összedugják a fejü-
ket, suttognak. A csoporthoz újságírók 
csatlakoznak.) 

LUKÁCS (Györgyihez élesen): Hát te 
mióta lettél parlamenti riporteri 

GYÖRGYI (zavartan): Véletlenül jöt-
tem be. Werknert kerestem, mert úgy volt, 
h o g y . . . 

LUKACS (megvetően elfordul tőle): 
Szégyeld magad ! Legalább ne hazudnál . . . 
(Halkan beszélget egy újságíróval. Bent-
ről taps hallatszik.) 

THURZA (jön az ülésteremből. Kipirult, 
izgatott. Diszkrét éljenzés fogadja. Három-
négy képviselő kíséri, a többiek is rögtön 
körülfogják, lelkesen gratulálnak, a kezét 
szorongatják). 

ÖREG KÉPVISELŐ: Sándor öcsém, 
hadd ölellek meg! 

FIATAL KÉPVISELŐ: Hallottad? Sür-
gős minisztertanácsot hívtak össze! 

III. KÉPVISELŐ: Most üssük a vasat! 
CSIZMÁS KÉPVISELŐ: Hiába, fő az 

intelligencia! De jól összekonfundálta azt 
a beszédet! 

THURZA (még a beszéd lázában): Töb-
bet is mondhattam volna, az adatok jó ré-
szét fel sem használtam. (Megpillantja 
Györgyit, aki a balsarokban áll, egyik új-
ságíróval beszélget és lopva nézi öt. Thurza 
könnyedén meghajlik feléje.) 

GYÖRGYI (bólint). 
THURZA (néhány pillanatig merőn nézi 

Györgyit, aztán megfordul. A képviselők-
höz): Egy cigarettát! Otthon felejtettem 
a tárcámat. (Kínálják, rágyújt, a körül-
állókkal halkan beszélget, de pillantása 
minduntalan Györgyire siklik.) 

DEMOKRATA: Tudod, kérlek, mikor én 
Oroszországban a kommunistákat lehenge-
relteid, akkor mondtam egy beszédet, — hát 
a tiednek majdnem ilyen hatása volt. 

ÖREG KÉPVISELŐ (Thurza vállára 
üt): Ilyen emberek kellenek! 

I. ÚJSÁGÍRÓ: (Lukácshoz): Megpróbá-
lok beszélni vele. (Thurza felé indul.) 
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LUKÁCS: Kár a benzinért. Nem ad in-
tervjut. 

I. ÚJSÁGÍRÓ: Most biztos, hogy ad. 
LUKÁCS: Bolond ember ez. (Györgyi-

hez, aki még mindig Thurzát nézi. Fojtot-
t.an.j Parancsolsz gukkert? 

GYÖRGYI (feléje fordul dühösen): Té 
gad egy íogorvos kitűnően használhatna. 

LUKÁCS: Minek? 
GYÖRGYI: Idegölőnek! 
(Újságírók körülveszik Thurzát.) 
MONOKLIS ÚJSÁGÍRÓ (közel furako-

dik hozzá, szinte a nyakába akaszkodik) : 
Méltóságos uram, a jövőre vonatkozólag . . . 

THURZA (elhárító mozdulattal, ne-
vetve): Uraim, most igazán sajnálom. 

MONOKLIS ÚJSÁGÍRÓ (szinte két-
ségbeesetten): Csak néhány szót! (Képvi-
selők Thurza köré csoportosulva tanács-
koznak.) 

SLAPAJ (az újságírók csoportjában): 
Sohasem voltam a parlamentben. Milyen 
érdekes! Merre van a büfé? 

RIPORTER: Téged ilyen izgalmas ülé-
sen csak a büfé érdekeli 

SLAPAJ: Az izgalomtól mindig megéhe-
zem. (Vajaskenyeret vesz elő.) 

ÖREG KÉPVISELŐ: A kupolaterembe! 
I. ÚJSÁGÍRÓ (visszatér Lukácshoz): 

Harapófogóval se lehet belőle egy szót ki-
szedni. 

II. ÚJSÁGÍRÓ: Biztos tudja, miért tit-
kolózik. 

THURZA (körülálló újságírókhoz, kicsit 
türelmetlenül): Bocsássanak meg az urak, 
nem állhatok rendelkezésükre. A kupola-
teremben értekezletünk lesz. (Györgyi felé 
pillant.) 

FIATAL KÉPVISELŐ (karonfogja a 
monoklis ujságrót): Majd talán én, kér-
lek. Elvégre Thurza vagy én, az mindegy. 
Hallottad a közbeszólásomat? (Kicipeli a 
színről, néhány pillanat múlva visszajön-
nek, folytatja.) Múltkor is volt egy remek 
közbeszólásom. Azt mondtam, hogy «ezt 
nem lehet mondani!» És ez kimaradt a la-
pokból. Tsrazán nem azért mondom, de a 
legjobb dolgok kimaradnak a lapokból. 

ÚJSÁGÍRÓ (idegesen): De kér lek . . . 
I. ÚJSÁGÍRÓ (karonfogja Lukácsot): 

Könyörögjön az ördög! Jöttök a büfébe? 
(Csatlakoznak a képviselők és újságírók 

csoportjához, amely vitatkozva, kifelé tó-
dul, jobbra.) 

LUKÁCS (visszaszól Györgyinek): Nem 
jössz? 

GYÖRGYI (miközben a balsarokban egy 
újságíróval beszélget): Azonnal! 

THURZA (kicsit hátramarad, Györ-
gyire néz, aki most otthagyja az újságírót 
és mintegy véletlenül feléje közeledik. Az 
öreg képviselőhöz, aki átöleli a vállát és 
kifelé tessékeli): Egy percre, kedves bá-
tyám. Hamarosan utánatok jövök. 

ÖREG KÉPVISELŐ (kimegy). 
(A szín csaknem teljesen kiürült, csak 
teremőrök lézengenek a háttérben és két 



újságíró, akik a balsarokban beszélgetnek. 
Később kimennek. A jelenet alatt időnkint 
átsiet valaki a színen, de anélkül, hogy 
megállna, vagy a játékban résztvenne.) 

THURZA (várakozásteljes arccal Györ-
gyi felé fordul). 

GYÖRGYI (mosolyogva a kezét nyújtja) : 
Megengedi, hogy én is gratuláljak? 

THURZA (félig tréfásan, félig komo-
lyan): Meg van velem elégedve? 

GYÖRGYI: Nem illik csúfolódni. 
THURZA: Láthatja, megszívleltem a 

múltkori leckét. Mikor az előbb megláttam 
c. karzaton — 

GYÖRGYI (önkéntelen örömmel): Ész-
revette, hogy ott vagyok? 

THURZA (komolyan): őszintén szólva, 
kicsit számítottam is erre. (Tréfásan.) 
Mialatt beszéltem, néha az volt az érzésem, 
hogy vizsgázom valaki előtt, akinek a véle-
ménye nágyon fontos. 

GYÖRGYI: Ejnye, ejnye. Magától nem 
vártam volna. Mint minden közéleti nagy-
ság, máris udvarol a sajtónak. 

THURZA: Udvarlásnak nevezi, ha va-
laki szépszóval próbál egy veszedelmes 
ellenfelet lefegyverezni? 

GYÖRGYI (rövid szünet után): Igazán 
olyan veszedelmes — a sajtó? 

THURZA (jelentősen): Nagyon. 
GYÖRGYI (hirtelen, erőltetett élénk-

séggel kezet nyújt): Hát nem is merem 
tovább tartóztatni. 

THURZA (megfogja a kezét és nem 
engedi el): Már megint szökik, akárcsak 
múltkor este az Operában. Amint úgy for-
dul a szó, hogy színt kellene vallani, meg-
retirál. Tudja, hogy hívják ezt a stratégia 
nyelvén? 

GYÖRGYI: Úgy hívják, hogy a kupola-
teremben várnak magára. (Mosolyogva 
indulni akar.) 

THURZA (legyint): Nem sürgős. 
GYÖRGYI (ötletszerűen): Szóval, volna 

még néhány perce számomra? 
THURZA: Hogyne. Miért nevet? 
GYÖRGYI: Eszembe jutott, ha már 

ilyen szépen együtt vagyunk, tulajdonkép-
pen meginterjúvolhatnám. 

THURZA (tréfás felháborodással) : 
Orvtámadási Különben is bizonyára hal-
lotta, hogy — 

GYÖRGYI (gyorsan és élénken. Ebben 
a percben csak újságíró): Intervjut sen-
kinek sem adott, nem is fog és nem is szo-
kott adni. Hiszen éppen ez az. Micsoda 
szenzáció volnál 

THURZA (nevetve): Ami mondani-
valóm volt, a beszédemben elmondtam! 

GYÖRGYI (élesen): Azt is, hogy új 
ellenzéki pártjához a kormánypárt Uj-
lielyi-frakciója is csatlakozni fog? 

THURZA (meglepetten): De jól érte-
sült! 

GYÖRGYI (vállat von): Az újságíró 
sok mindent hall. Thurza Sándorban ma a 
jövő emberét látják, mindenki ta lá lgat . . . 

A találgatásoknak határozotthangú nyi-
latkozattal kell elébe vágni. Ez a maga 
érdeke is. (Hízelkedőn.) De úgy-e, csak a 
Reggeli Naplónak ad interjút, — senki 
másnak? 

THURZA (mosolyogva) : Nézd csak a 
kis revolverzsurnalisztát. Hiszen nem is 
politikai riporter! 

GYÖRGYI: Annál jobb. Tudja, milyen 
nagy legény lennék egyszerre a lapnál? 
«Thurza Sándor csak a Reggeli Naplónak 
nyilatkozott!» Esetleg rendkívüli kiadás! 
A Reggeli Napló szempontjából is nagy 
sikert jelentene ez . . . 

THURZA (bólint) : Ráfér a Reggeli 
Naplóra. Amilyen rosszul megy — 

GYÖRGYI (gyorsan): Szó sincs róla. 
Nem megy rosszul. 

THURZA: Csak nincs egy vasa sem! 
GYÖRGYI (megdöbbenve) : Nem igaz. 

— Honnan tudja? 
THURZA (mosolyogva meghajlik) : A 

képviselő is sok mindent hall. 
GYÖRGYI: Szóval, elővehetem a note-

szemet? 
THURZA: Mindenesetre jó iesz. (Gycr-

gyi kitörő öröme láttára elmosolyod-k.) 
Alibinek. Hogyha valaki együtt lát ben-
nünket, azt nigyje, intervjut adok. 

GYÖRGYI (csalódottan) : Hát nem ad? 
THURZA: Ezt egy szóval sem mond-̂  

t a m . 
GYÖRGYI (örömmel): Mégif! 
THURZA (mosolyogva) : E'inyire súlyt 

helyez rá? 
GYÖRGYI: Hogyne. 
THURZA (kötekedve): Akkor legalább 

tudni szeretném, mit kapok (zért az in-
tervjuért? (Mosolyogva nézi.) 

GYÖRGYI (farkasszemet n:a vele, egy 
pillanatra elsötétül az arca, aztán elmo-
solyodik. Nagyon finoman): Méltóságod 
összetéveszti a szerkesztőséget a kiadé'ii-
vatallal. A szerkesztőség nem szokott ellen-
számla-üzleteket kötni. 

THURZA (az ajkába harap, vontatot-
tan): Jó vágás. 

GYÖRGYI (mosolyogva bókol): A méltó 
ellenfél a legkitűnőbb vívómester. 

THURZA (hirtelen hangulatváltozással, 
udvariasan és nagyon hűvösen): De most 
már igazán mennem kell. Bocsásson meg. 
(Mintha indulni akarna.) 

+DONNA+ 
Diszkrét ese-
tekben biztos 

védelem. 
«Donnofinom 

és megbízhatói 
Kér]« drogériákban. 
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GYÖRGYI (csalódottan): És az in-
tervju? (Innen kezdve a jelenet végéig 
újságírók szállingóznak be. Lassankint be-
népesül a szín. Csoportok alakulnak.) 

THURZA (nagyon hidegen): Persze, az 
intervju . . . Magam is kezdem hinni, hogy 
időszerű volna. (Ügy tesz, mintha töpren-
gene. Egy képviselőhöz, aki jobbról belép): 
Igen, már jövök. (Hirtelen Györgyihez 
fordul): Talán legjobb lesz: ma este fél 
kilenckor a lakásomon. 

GYÖRGYI (elhűlve): A lakásán? 
THURZA (mintha semmit sem vett 

volna észre, jéghidegen) : Fél kilenckor 
nem alkalmas? Sajnos, korábban nem 
érek rá. 

GYÖRGYI (összehúzott szemmel nézi): 
Akkor körülbelül tárgytalan. Olyan későn 
már nem kerülhet be az intervju a reggeli 
lapba. 

THURZA: Dehogynem kérem. Ha fon-
tosnak tartják, legfeljebb fenntartanak 
egy hasábot. Ennyire még én is; értek az 
ujságcsináláshoz. (Egy percig vár, aztán 
alig észrevehetően elmosolyodik, kicsit 
gúnyosan.) Egyébként, ahogy tetszik. Vi-
szontlátásra, szerkesztő úr! (Könnyed 
meghajlással jobbra kimegy.) 

GYÖRGYI (mint aki vereséget szenve-
dett, dühösen néz utána). 

LUKÁCS (balról gyors léptekkel jön, 
még látja Thurzát, amint kimegy. Egy-két 
szót vált az újságírókkal, aztán Györgyi-
hez lép): Ügy állsz itt, mint Greta Garbo 
a nagy jelenet után. (Gyanakodva egy 
pillantást vet arra felé, amerre Thurza ki-
ment.) De úgy látom, baj van a greta 
körül. 

GYÖRGYI (erőltetett jókedvvel karon-
fogja): Szó sincs róla. Rég volt ilyen jő 
kedvem. (A színpad elejére vezeti, az új-
ságírók csoportjára mutat, bizalmasan.) 
Nézd meg ezeket a szegény jó fiúkat. Hol-
nap reggel testületileg meg fognak puk-
kadni. 

LUKÁCS: Miért? 
GYÖRGYI (diadalmasan dobant): Mert 

nekünk mégis lesz Thurza-intervjunk! 
Függöny. 

N . KÉP 
(Szín: Szalon, Thurza Stefánia-úti villá-

jában. A berendezés inkább úriszoba jel-
legű, de a baloldalon, nem egészen a sa-
rokban zongora áll. Az előtérben jobbról 
garnitúra, kerek asztal, két hatalmas ka-
rossszék, párnázott kerevet. A kerevet mel-
lett egyik oldalon kis asztalkán telefon, 
a másikon magas állólámpa. A helyiség, a 
rivalda vonalát nem számítva, ötszögletű: 
a középső falat nagy, széttolható üvegajtó 
foglalja el. Amint szétnyitják, mögötte té-
likert látszik. Az üvegfal két oldalán dús 
függöny, ha lebocsátják, teljesen eltakarja 
az ajtót. Az üvegajtótól balra állótükör, 
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jobbra ablak, amely a kora tavaszi rü-
gyező kertre néz. Az ablakon túl ajtó, 
amely az előszobába nyílik. A homályos 
üvegajtó mögött gramofón ßz6l, táncoló 
alakok elsuhanó árnyai látszanak. A 
zene diszkrét, csak akkor erősödik, ha az 
ajtót kinyitják. A szobában tompafényű 
világítás, a nagy állólámpa ég. 

VIKI BÁRÓ (a télikertből jön. Fiatal 
mágnás): Mi az, illik így megszökni a ven-
dégeid elől? 

THURZA: Bocsássatok meg, de ma 
este nem bírom ezt a zajt. 

VIKI: Kérlek, már meg is van bo-
csátva. 

THURZA: Csak azt magyarázd meg, 
hogy lehet valaki este nyolckor becsípve? 

VIKI (sértődötten) : Először is nem va-
gyok becsípve. Másodszor, a ricsaj tegnap 
este óta tart. Nálam kezdtük, aztán be-
néztünk a Kék macskába, onnan a Vörös 
egérbe mentünk, utána a Sárga malacba, 
később a Zöld Denevérbe, záróra előtt a 
Fehér elefántba. 

THURZA (nevet): Megtisztelő, hogy 
ennyi állat után én kerültem sorra. 

VIKI: Hajnaltól mostanáig a Csibi la-
kásán züllöttünk. Félóra előtt támadt az 
az ötletem, hogy talán nem fogsz hara-
gudni, ha egyszer megint kihozom hoz-
zád az egész bandát . . . Emlékszel, múlt-
kor is milyen remekül mulattunk? 

(Megszólal a telefon.) 
THURZA i Halló. Igen. Szervusz ke-

gyelmes -uram. 'Köszönöm. Egyelőre fezó 
sincs róla, hogy a kormány lemondjon. 
Csak nyugalom, nyugalom. A viszontlá-
tásra. 

VIKI: Persze, te időközben komoly em-
ber lettél. Rémes! De azért a régi pajtá-
sokról se kell ám megfeledkezni I 

THURZA: Szó sincs róla, Vikikéin! Én 
nagyon örülök nektek! És mondd, innen 
hová mentek? 

VIKI (bután): Mikor? 
THURZA (mosolyogva az órájára pil-

lant) : A legközelebbi negyedórán belül. 
VIKI (elképedve): Kidobsz? (hirtelen 

felderül az arca.) Vársz valakit? 
THURZA (elfordul és cigarettára 

gyújt). 
VIKI (fürgén felugrik) : Sándorkám, 

már itt sem vagyunk! 
THURZA (mosolyogva): No, nem kell 

úgy sietni. Mondtam, még maradhattok. 
Most — (Kicsit fojtottan.) jó is, hogy itt 
vagy. (Hátradől a kereveten, lehunyja a 
szemét.) 

VIKI (nyugtalanul figyeli): Hm. (Hir-
telen vizet tölt magának és egy hajtásra 
kiissza. Közelebb hajlik Tliurzához, kíván-
csian.) Új nő? Először jön? Jó nő? 

THURZA (felpattan): Vik i ! (Nagyon 
nyersen. Lassú léptekkel az ablakhoz 
megy, feltárja, Vikinek hátatforditva. 
megáll.) 



VIKI (elborult arccal utána néz. Rövid, 
szünet után, mosolyogva a szájára üt.) 
Megbüntettem magam. Bocsáss meg. 

THURZA (az ablaknál, csöndesen): 
Jó fiú vagy Viki. Jó cimborám. De most 
olyan disszonáns volt ez a léha h a n g . . 

VIKI (mindig nyugtalanabbul figyeli, 
halkan): Hát — annyira komoly? 

THURZA (néhány pillanat múlva): 
Egyébként nem is biztos, hogy eljön . . . 
Talán hiába várom. 

VIKI (aggódva nézi, a fejét csóválja, 
nevetésre próbálja fogni a dolgot): Sán-
dor, már nem divat! 

THURZA: Nem értem, mire gondolsz. 
(Becsukja az ablakot, lassan a kerevethez 
megy, leül. Viki az asztalon levő dobozból 
cigarettát vesz ki, rágyújt.) 

VIKI (anélkül, hogy felnézne): Igaz is, 
Lola mesélte, hogy látott tegnapelőtt az 
Operában (lopva figyeli Thurzát.) azzal 
a kis ujságírónővel. . . nagyon cs inos . . . 

THURZA (színlelt közömbösséggel): 
Lola? 

VIKI (elmosolyodik): Nem, dehogy! 
CSIBI (jelentéktelen kis kokott, Viki ba-

rátnője. Túl hangos, kicsit közönséges. Mé-
lyen kivágott estélyi ruhában van. Féllá-
bon ugrál, a másik lábán nincs cipő. 
Amint széttolja az üvegajtót, odabent ne-
vetgélve hancúrozó, estélyiruhás fiúk és 
lányok látszanak. Két pár a gramofón ze-
néjére betáncol a szobába, aztán újra visz-
sza a télikertbe. Csibi sikoltozva nevet) : 
Viki! Hamar egy papucsot! Elvesztettem 
a cipőmet! 

THURZA (mosolyogva): Hát ezt hogy 
csinálta, kis művésznő? 

CSIBI: Zálogkiváltást játszunk és el-
nyerték. 

THURZA: Mindjárt segítünk a bajon. 
(Csenget.) 

CSIBI (Viki felé): Miért nem jöttök 
be? 

VIKI: Majd később Csibikém, Sándor-
nak a feje fáj. 

CSIBI: Jaj, akkor csöndesebben le-
szünk. 

GERGŐ (Thurza inasa az oldalajtón 
belén. Zömöktermetű, kipödört, fehér 
bajszú, mogorva vén paraszt. A mozgása 
katonás): Parancsára! 

THURZA (mosolyogva): Keríts egy 
papucsot a művésznőnek. 

GERGŐ: Igenis. ' (Leplezetlen undorral 
végigméri Csibit és kimegy.) 

CSIBI (Viki karosszékének karfájára 
telepszik és a száját pirosítja). 

VIKI: Szüntesd be. Kinek akarsz tet-
szeni? 

CSIBI: Neked! 

VIKI: És rajtam kívül? 
THURZA: Mi ez? Vihar egy pohár 

pezsgőben? 
VIKI: Tudod mi lesz, ha nem maradsz 

hű hozzám? 
CSIBI: Megölöd azt, akivel megcsal-

lak? 
VIKI: Azt nem! Nem szüretiem tömeg-

gyilkosnak. 
CSIBI: Majom! 
GERGŐ (bejön. Kezében hímzett női 

selyempapuca. Leteszi a földre, Csibi lába 
elé). 

VIKI (rászól): Húzd fel! 
GERGŐ (sötéten ránéz, majd a gazdá-

jára pillant). 
THURZA (alig észrevehetően, moso-

lyogva bólint). 
GERGŐ (megengesztelődve Viki felé): 

Igenis báró úr! (Letérdel és Csibi lábára 
húzza a papucsot.) 

CSIBI (lelkendezve): Hiszen ez női 
papucs! Hát itt minden van? 

VIKI (nevetve): Azt hiszed, te vagy az 
első nő, aki ebben a villában veszti el — 
a cipőjét? 

THURZA (Vikire néz és mosolyogva, 
rosszalón a fejét csóválja). 

CSIBI (ugrándozva .kiszalad a téli-
kertbe) : Nézzétek gyerekek . . . 

GERGŐ (Thurza intésére utána megy 
és becsukja az üvegajtót). 

THURZA (mosolyogva): Mi élvezet le-
het abban, Vikikém, hogy ilyen kis — 
Csibikkel . . . . 

VIKI (ártatlan arccal közbevág): Iga-
zad van, mikor manapság az úrilányok-
kal is olyan könnyű . . . 

THURZA (alig észrevehetően összerez-
zen). 

VIKI: De én már ilyen vagyok: ten-
niszt is szívesebben játszom jó trénerrel, 
mint rossz amatőrrel. 

GERGŐ (visszajön a télikertből, morcos 
arccal keres valamit). 

THURZA: Mi baj Gergő? 
GERGŐ (Thurzára pillant, majd Viki 

felé fordulva, megvetően) : A művésznő 
itthagyta a kenceficét. (Megtalálja a 
rúzst az asztalon, undorodó arccal, két 
ujjal megfogja, tüntetően távol tartja 
magától és visszamegy a télikertbe.) 

THURZA (nevetve utána néz). 
VIKI: Kicsit konfidens az öreg. 
THURZA: Nem csoda. Szárazdajkám 

volt. Neki még most is (mosolygós• kese-
rűséggel) «az úrfi» vagyok. 

CSIBI (a télikertből beront, selyemterí-
tőbe burkolózva. Nevetve): Pizsamát ké-
rek! Elnyerték a ruhámat és a kombiné-
mat! 

P 6 . 7 0 
-ért készítünk legmodernebb tartós (dauer) géphullámosífást 

mosás és vízondulálással együtt, szakszerűen (Máltánál . Henna hajfestés is P 6.70. 
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THURZA (mosolyogva): Szóljon Ger-
gőnek. De vigyázzon — rossz rágondolni, 
hogy a következő játszmában mit fog el-
veszteni. 

CSIBI (a télikert ajtajából sokatmon-
dón legyint): Legfeljebb leteszem a va-
gyontalansági esküt 1 (Nevetve beszalad a 
télikertbe és behúzza maga mögött az 
ajtót.) 

THURZA: Az a vagyon megmarad! 
VIKI (az előbbi beszélgetést folytatva/. 

Ilyen — Csibikkel legalább tudja az em-
ber, hányadán van. 

THURZA (bosszúsan mosolyogva a fe-
jét rázza): Túlozol. 

VIKI (nagyon melegen): Sándor — 
élő anakronizmus vagy. Még mindig abban 
az ideológiában élsz, hogy a szerelmi 
váltókat száz százalékra be kell váltani. 
Pedig ma már azt is tisztességesnek 
mondják, aki ötven százalékra kiegyezik. 

THURZA (elkomorodva, maga elé me-
red. Fojtott nyugtalansággal tompán): 
Miért mondod ezt? 

VIKI (vállat von, kicsit erőltetetten ne-
vet): Mert éppen szóba került. (Nagyon 
óvatosan.) Az asszonyokról ne beszéljünk. 
Az asszonyokról vagy rosszat, vagy sem-
mit. De a lányok — ismerem őket. 

THURZA (komoran maga elé néz, tom-
pán) : A te generációd. . . Mondd csak bát-
ran . . . 

VIKI (gyors pillantást vet rá): Félre-
értesz . . . nem erről van s z ó . , , 

THURZA: Miért tiltakozol? Abból,hogy 
a pajtásaim közt téged szeretlek a leg-
jobban, te tacskó, még nem következik, 
hogy azt képzelem: én is huszonötéves va-
gyok. 

VIKI: Irigylem a korodat. 
THURZA: Tudod mit, én is a tiedet. 
VIKI: Látod, még a szerelemben ÍB, a 

mai kor regényhősei ti vagytok, félszáza-
dosok! Minket negyedszázadosokat ugyan 
ki venne komolyan? Mikor még magunk 
sem vesszük komolyan magunkat? Csibi 
és társai. De az igazi jó nők csak az 
érett férfi iránt érdeklődnek. Nem figyel-
ted meg? Mert szakértők lettek és tudják, 
hogy az új bornak még nincs tüze. 

THURZA: Tokaji a s z ú . . . 
VIKI: Mit mondtál? 
THURZA: Tokaji aszú. 
VIKI: Látod, csak az a baj, hogy ti ezt 

a játékot túl komolyan veszitek. Ezt a já-
tékot, amit szerelemnek hívnak. A part-
neretek pedig legtöbbnyire éppen csak szó-
rakozni akar. Attól félek, hogy például 
közted és mondjuk, egy százszázalé-
kos független szabad életet élő mai lány 
közt olyan egyenlőtlen eszközökkel folyna 
a küzdelem, mintha egy elegáns szmokingos 
gentleman leülne pókerezni egy angyalföldi 
jasszal. 

THURZA (nem tud magán tovább ural-
kodni, ökölbe szorult kezekkel, fojtott düh-
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vei Viki elé áll. Rekedten): Mit tudsz róla? 
VIKI (ártatlanul felnéz): Kiről? 
THURZA (kezét lassan végighúzza a 

homlokán, kijózanodva, tompán): Igaz — 
kiről ? 

VIKI (melegen, résztvevőn nézi): Sán-
dor — sejtelmem sincs róla, mire gondolsz. 
Csak azt szeretném, ha megtanulnád a 
mai szerelem jelszavát. 

THURZA (már félig mosolyogva): Mi 
az? 

VIKI (a vállára teszi a kezét): Nem 
kell mellre szívni. 

THURZA; Ne félts attól, hogy nevetsé-
gessé teszem magam! Ott még nem tar-
tunk! 

GERGŐ (kicsit ijedten jön be az elő-
szobából, Thurzához lép, a füléhez ha-
jolva) : Egy h ö l g y . . . 

THURZA (meglepetten): Mégis! (Fel-
ugrik, Viki felé, szinte fejvesztetten.) 
Most — igazán nem tudom — 

VIKI (rögtön megérti a helyzetet, az 
üvegajtó felé siet, gyorsan): Már viszem 
őket — a kerten át. 

THURZA (a télikert ajtajánál Viki 
kezét szorongatja) : Köszönöm — ments 
ki — és siessetek. 

VIKI: Nem lesz semmi baj. Csak Sán-
dor: nem mellreszívni. (Kimegy a téli-
kertbe.) 

THURZA (nagyon izgatottan becsukja 
as üvegajtót és int Gergőnek, aki lebo-
csátja a függönyöket. Odabent hirtelen el-
hal a zene, elcsendesedik a zaj, suttogó 
mozgolódás hallatszik, amint gyorsan fel-
azedclőzködik és elmegy a társaság.) 

THURZA (gyors léptekkel az előszoba-
ajtóhoz megy.) 

ERIKA (az előszobaajtón belép): Jó 
estét. Sándor. 

THURZA (annyira váratlanul éri a do-
log, hogy szinte megtorpan és alig tudja 
as önuralmát visszanyerni): Erika! (Ke-
zel csókol.) 

ERIKA (észrevette Thurza zavarát, 
kicsit csípősen): Ügy-e, nem illik így be-
törni? Attól félek, zavarom. (Gyors pillan-
tással körülnéz.) 

THURZA (túlzott igyekezettel, hogy az 
előbbi kisiklást jóvátegye): Hogy mondhat 
ilyet! Boldog v a g y o k ! . . . Parancsoljon.. . 
(A garnitúrához vezeti. Leülnek. Thurza 
cigarettával kínálja Erikát. Magatartása 
maga a megtestesült udvariasságba bur-
kolózó, hűvös tartózkodás.) 

ERIKA (miután cigarettára gyújtott. 
halkan elneveti magát): Nem is kérdi, mi 
jutott eszembe, hogy váratlanul beállítok? 

THURZA (a tökéletes diplomata sima 
modorával) : Amit ilyen (könnyed meghaj-
lással, kicsit hangsúlyozottan) okos asz-
szony tesz, annak mindig megvan a maga 
oka. 

ERIKA (önkéntelenül az ajkába harap). 
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THURZA (ártatlan arccal nézi). 
ERIKA (rövid hallgatás után, hirte-

len): Szóval: otthagytam az uramat. 
THURZA (úgy tesz, mintha nem értette 

volna) : Az urát? 
ERIKA (gyorsan, anélkül, hogy Thur-

zára nézne, kicsit patetikusan): Nem bír-
tam tovább . . . Sose szerettem . . . gyermek 
voltam, mikor hozzáadtak . . . mit tudtam, 
mi az é l e t . . . egy igazi f é r f i . , . (Mindig 
melegebben, lassan közelebb hajlik Thur-
zához, félig lehúnyt szemmel, de alattom-
ban az arckifejezését figyeli. Hangnemet 
változtat.) Persze még ma is halálosan 
szerelmes belém. A barátnőim mindig 
igyekeznek a lelkemre beszélni: «Mért nem 
szereted jobban? Nem sajnálod, hogy olyan 
nagyon szeret?» De hát mi vagyok én, jó-
tékonysági intézmény? Egy asszonyt nem 
nagyon kell szeretni, hanem jól kell sze-
retni. 

THURZA (szemrebbenés nélkül, udva-
rias érdeklődéssel hallgatja). 

ERIKA (elakad, rövid csönd. Hirtelen 
felegyenesedik, ismét hangnemet változtat. 
Ideges méltatlankodással) : Az az ember 
nem normális . . . Tudja, miért vesztünk 
össze? Egy hang miatt. 

THURZA (elkomolyodik, a fejét csó-
válja): Ezek a muzsikusok! 

ERIKA (könnyedén) : No, igen. Azt 
mondta, nem tetszik neki az a hang, ahogy 
(jelentősen) valakivel, aki szóba került, 
beszélni szoktam. 

THURZA (résztvevő méltatlankodással, 
fejét csóválja): Hallatlan! (Nagyon ko-
molyan.) Most már tökéletesen megértem 
a felháborodását. Az ura igen kitűnő em-
ber, de — bocsásson meg, ha ezt mondom 
— kicsit hisztériás, mint minden művész. 
Jól teszi, ha megleckézteti. Hadd tanulja 
meg, hogy ilyen finom, érzékenylelkű dá-
mát, akihez a gyanúnak még az árnyéka 
sem férhet, nem szabad alaptalan gyanu-
sítgatással megbántani. 

ERIKA (elkényszeredett, gúnyos mo-
sollyal): Milyen lovagiasan a védelmemre 
kel! 

THURZA (komoly, baráti hangon): 
Erika, tudja, hogy mindig a legőszintébb 
tisztelettel — (Egy mozdulat, nem fejezi 
be a mondatot.) Nagyon kérem, ha bár-
miben szolgálatára lehetnék, rendelkezzék 
velem. 

ERIKA (összeszorítja az ajkát, hirtelen 
feláll, fagyosan) : Köszönöm. De remélem, 
erre nem kerül sor. Nem szeretek alkal-
matlanságot okozni. 

THURZA (mintha megsajnálná, elborult 
arccal megfogja a kezét. Kicsit melegebben 
kérleli) : Erika . . . 

ERIKA (rögtön felülkerekedik, fölénye-
sen, kicsit élesen): Most, sajnos, mennem 
kell. Hol is a cédulám? Oly feledékeny va-
gyok. (Retiküljéből kis noteszt vesz elő, fel-
lapozza, gyorsan olvassa.) Andrássy-út 28... 

Petőfi Sándor-utca 6 . . . Egyetem-utca 3 ... 
Kossuth Lajos-utca 2 . . . Rákóczi-út 54 . . . 

THURZA (minden címnél elképedtebb 
lesz az arckifejezése) : De hiszen ezek a 
c ímek . . . 

ERIKA (ártatlanul) : Annak az öt úr-
nak a címe, akik azt mondták, abban a 
pillanatban, ha elválok az uramtól, fele-
ségül vesznek. (Elakad, gúnyosan elneveti 
magát.) Maga sohasem mondta, de az 
ilyen hallgatag embert nehéz kiismerni. 
(Az ajtó felé indul.) Sohasem tudjuk, 
azért hallgat-e, mert nincs mondanivalója, 
vagy azért, mert túl sok a mondanivalója. 

THURZA (miközben az asszony kezét 
fogja és az ajtóhoz kíséri, komolyan, szo-
morúan) : Miért akar bántani? 

ERIKA (már az ajtónál): Furcsának 
találja, hogy ilyen őszinte vagyok? (El-
neveti magát.) Pedig manapság, aki őszinte, 
nem versenyképes. De most majd én is 
megtanulok hazudni, szóban és (nagyon 
gúnyosan) nyomtatásban. (Kilép az ajtón, 
és a nevetése még az előszobából is behal-
latszik.) 

THURZA (kikíséri, majd visszatér, ko-
mor arccal, lehajtott fejjel áll a szoba kö-
zepén.) 

GERGŐ (az előszobából belép, parancsot 
várva, megáll). 

THURZA (feléje fordul). 
GERGŐ: Várunk még valakit? 
THURZA (az órájára pillantt csügged-

ten): Várunk, bár már — (Legyint, aztán 
hirtelen föleszmélve, Gergő felé.) Azért 
készíts be mindent. 

GERGŐ (megteríti az asztalt két sze-
mélyre, körülnéz, rakosgat csendesen): Ne 
nyissunk ablakot? 

THURZA (feléje fordul, csodálkozva): 
Minek? 

GERGŐ (undorodva szaglászik, mor-
mogva): Ha megérzi ezt a pacsuliszagot... 

THURZA (elneveti magát): Igazad van, 
öreg, te csak teríts, majd én kinyitom. 
(Az ablakhoz megy, kinyitja, mélyen ma-
gába szívja a levegőt.) 

GERGŐ: Rendbehozattam a dísz-
magyart . . . 

THURZA: Minek? 
GERGŐ: Szükség lehet rá,ha eskütételre 

megyünk. 
THURZA: No nézd csak! Te máris be-

ültetnél a bársonyszékbe! 
GERGŐ: Hát elkelne már ott is egy 

okos ember ! 
THURZA: Ettől még nyugodtan vissza-

akaszthatod a díszmagyart a szekrénybe. 
GERGŐ : Már pedig én mégis odaadnám 

az ékszerésznek a kalpag forgóját, ami el-
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tört. Instállom, hadd csináltassam meg! 
Sohasem lehet tudni! 

THURZA: Hát ha örömed telik benne... 
GERGŐ (egy lezárt szekrényhez lép, ki-

nyitja, ékszerdobozt vesz elő, kutat benne). 
THURZA: Add csak ide azt az ékszeres 

ládát. 
THURZA (leül, a dobozból átadja Gergő-

nek a forgót): No itt van. (Majd tovább 
kutat, solitaires gyűrűt vesz elő, kisujjára 
húzza, nézegeti). 

GERGŐ (megilletődötten, halkan): Az 
Anikó méltósága gyűrűje . . . 

THURZA: Igen. Anyám szerette ezt a 
gyűrűt. Mindig az ujján volt, 

GERGŐ: Nincs is több olyan fehér kéz 
ezen a világon. (Szünet után.) Engedel-
met . . . 

THURZA: No mondd c s a k . . . 
GERGŐ: Ugy-e, Terézia királynétól 

kapta ezt a gyűrűt az Anikó méltósága? 
THURZA: Mária Teréziától?! Az én 

anyám?! Hallod-e, Gergő, akkor én ugyan-
csak öreg lennék! összezavarod, amit 
anyám mesélt róla. Hogy ennek valamikor 
párja volt. Thurza Fülöp, a gárdakapitány 
viselte, a bécsi udvarnál. Egyszer azon 
vitatkoztak a gárdisták, igaz-e, hogy a 
gyémánt, ha tűzbe dobják, elég. Mária 
Terézia is hallotta a vitát. Látod, erre 
emlékszel te! Hát szóval, az asszonykirály 
azti mondta, tudni szeretné, igazé ez p. 
gyémánt-mese. Mire az ősapám lehúzta 
ujjáról gyűrűjét és a kandallóba dobta. 

GERGŐ: A királyasszony vájjon mit 
szólt? 

THURZA: A királyasszony mosolygott. 
(Kezében a gyűrűvel az asztal felé in-
dul.) 

GERGŐ (a fejét csóválja): Már pedig 
én az én egyszerű eszemmel, amondó va-
gyok, még sem arra való a gyémánt, hogy 
a tűzbe dobják. 

THURZA (különös mosollyal) : Úgy 
látszik, az a mosoly megérte. (Györgyi 
teritéke mellé teszi a gyűrűt.) 

GERGŐ (meglátja, elszörnyedve fel-
hördül): Úrfi! (Elharapja.) Méltóságos 
uram . . . 

THURZA (lassan megfordul): Szóltál 
valamit? 

GERGŐ (magából kikelve, hol Thurzát 
nézi, hol az asztalra pillant. Lassankint 
erőt vesz magán): Csak . . . becsukha-
tom az ablakot? 

THURZA: Lehet. (Nem néz rá.) 
GERGŐ (becsukja az ablakot, megáll, 

előbbi játék, mintha mondani akarna va-
lamit. Aztán fejcsóválva kimegy). 

(Az előszobából csengetés hallatszik be. 
Thurza felcsillanó szemmel, gyors léptek-
kel kimegy és néhány pillanat múlva 
Györgyivel tér vissza.) 

GYÖRGYI (az előszobaajtón belép. 
Hajadonfővel van, estélyi _ ruha, estélyi 
köpeny. A magatartása szinte túlzottan 

m 

nyugodt, fölényesen öntudatos. Hátrafor-
dulva Thurza felé, aki az ajtónál előre 
engedi, mintha megkezdett beszélgetést 
folytatna) : Igazán nincs messze — tíz 
perc előtt még a szerkesztőségben voltam. 
(Gyorsan körülnéz. Mikor megpillantja a 
kétszemélyre terített asztalt, egy másod-
percre összeráncolja homlokát, aztán visz-
szanyeri az arca közömbös kifejezését.) 

THURZA (nyomon követve Györgyit, 
le akarja segíteni a belépőjét): Szabad? 

GYÖRGYI (önkéntelen mozdulattal ösz-
szébb húzza a köpenyt): Köszönöm, de 
hiszen hamar végzünk. Az Operában vár-
nak. 

THURZA : Sajnálom, hógy megzavartam 
a programját. 

GYÖRGYI (vállat von): Első a köteles-
ség. 

THURZA (közelebb hajlik hozzá): 
Persze: kellemetlen kötelesség. 

GYÖRGYI (ránéz, nagyon hűvösen): 
Szó sincs róla. Az újságírónak tökéletesen 
mindegy, hogy a Stefánia-úton vagy a Fi-
latori-gáton kell-e valakit meginterjúvol-
nia. (Retiküljéből noteszt vesz elő.) Talán 
kezdhetnénk? 

GERGŐ (zsurkocsit tol be, rajta szend-
vicse s tálak, pezsgő. Kimegy). 

THURZA: Bocsásson meg, lámpalázam 
van. Ha megengedi, előbb valami szíverősí-
tőt. 

GYÖRGYI (egy pillantást vet a pezsgős-
üvegekre, majd Thurzára. Finom gúny-
nyal) : Elkényezteti a sajtót. Minden ri-
portert (egy mozdulattal) így fogad? 

THURZA: Miért kérdezi ezt? Tudja jő!, 
hogy maga az egyetlen . . . 

GYÖRGYI (összeráncolja homlokát). 
THURZA: . . .újságíró, akinek inter-

jút adok. Mivel kínálhatom? 
GYÖRGYI: Köszönöm, semmit sem ké-

rek, (Az órájára pillant.) Bocsásson meg, 
hogy sürgetem, de ha félórán belül nem 
vagyok a nyomdában, igazán kimaradunk 
a reggeli lapból. 

THURZA (kötekedve): Olyan nagy sze-
rencsétlenség volna? 

GYÖRGYI (ideges megütközéssel): Hi-
szen ezért rendelt i d e . . . 

THURZA (ugratja): Biztos? 
GYÖRGYI: Nem értem, kérem. 
THURZA: Hagyjuk azt az unalmas in-

terjút . . . 
GYÖRGYI (jéghideg arccal hirtelen fel-

áll): Úgy látszik, a politikai sakkjátéko-
sok még akkor sem tartják kötelezőnek a 
«fair play» szabályait, ha csupán egy in-
terjúról van szó. Egyszerűbb lett volna, 
ha egyenesen megmondja, hogy nem haj-
landó a Reggeli Naplónak nyilatkozni. (In-
dulni akar.) 

THURZA (megfogja a kezét, melegen 
ée szemrehányón) : Várjon csak. Mindjárt 
bebizonyítom, hogy müyen igazságtalan. 



Az íróasztalhoz lép, néhány papírlapot 
esz fel, átnyújtja Györgyinek.) 
GYÖRGYI (átveszi, egy pillantást vet 

í, meglepetten felkiált) : De hisz e z . . . 
THURZA: Az intervju. Készen várt ma-

ira. 
GYÖRGYI (minden egyébről megfeled-

kezve, mohón olvassa) : «Munkatársunk 
ilkereste Thurza S á n d o r t . . . » (felkapja 
fejét, csillogó szemekkel.) Ügy írta meg, 

lintha én írtam volna! 
THURZA (mosolyogva) : Hogy egy szót 

i kelljen hozzátennie. 
GÍÖRGYI (újra az olvasásba mélyed): 

zenzációs! A pártalakításról i s . . . 
THURZA (a válla fölött beleolvas a 

íziratba): Ezeket kérdezte volna? 
GYÖRGYI (ujjongva): Szórói-szóra! 

Hirtelen mindkét kezét Thurza felé 
\jujtva.) Hogy köszönjem meg? (Nevet'.} 
ocsánatot kérek azért, amit az előbb ma-
iról gondoltam. 
THURZA: Súlyos becsületsértés volt? 
GYÖRGYI: Maga az oka, — miért ug-

itott? Miért nem szólt mindjárt? (Az 
rájára pillant, lelkendezve.) Rohanok a 
yomdába ! 
THURZA (gyöngéden megfogja kar-

it): Látja — ezért nem szóltam. 
GYÖRGYI (mosolyogva feléje fordul). 
THURZA: Tudtam, hogy amint átadom 
kéziratot, egy percig sem lehet majd itt 

irtani. Pedig én csak azért körmöltem 
gész délután ezt a remekművet, hogy ez-
fctt a rövid idő alatt, amíg itt lesz nálam 
8 a hangját hallhatom és a kedves, 
zép szemébe nézhetek, ne legyünk kény-
blenek unalmas, hivatalos dolgokról be-
lzélni. (Tréfásan.) Talán ez is a «fair 
lay» szabályaiba ütközik? 
GYÖRGYI (nagyon melegen): Nem, ez 

em. 
THURZA: Most már bevallhatom, titolc-

an azt reméltem, hogy talán sikerül ma-
i t rábírnom, küldje boy-jal a kéziratot a 
yomdába és maradjon itt egy kicsit, hogy 
yugodtan elbeszélgethessünk — mint két 
5>barát. 

GYÖRGYI (mosolyogva a fejét esi5-
álja). 

THURZA: De persze, nem lehet. Az 
•perában v á r j á k . . . 

GYÖRGYI (egy percig némán nézi, az-
ín gyorsan a telefónhoz megy, föl-
eszi a kagylót, tárcsáz.) Halló! Böyvál-
ilat? Thurza őméltósága lakására, Stefá-
ia út 51/d, kérek azonnal egy fi^t. (Le-
iszi a kagylót, mosolyogva Thurza felé 
ordul.) 

THURZA (kitörő örömmel odasiet 
ozzá) : Itt marad! 
GYÖRGYI (mosolyogva a szemébe néz): 

!n is korrekt játékos vagyok. Nem illik 
elállni a játékasztaltól, ha az ember nye-
eségben.ivan. 

THURZA (tréfásan): Szép dolog a 

korrektség. De néha alaposan ráfizethet 
az ember. 

GYÖRGYI: Miért? 
THURZA (közelebb hajol hozzá): Mert 

megeshetik, hogy egyszer majd egy ellsn-
fél okosabb lesz és nem fogja — nyerni 
hagyni, 

GYÖRGYI (kicsit kihívón): Erre nincs 
is szükség. Tartom magam olyan legény-
nek, aki a maga erejéből is megállja a 
helyét. (Elneveti magát.) Hanem most az-
tán igazán kínáljon meg valamivel, mert 
szörnyen éhes vagyok. 

THURZA (örömmel): Parancsoljon! 
(Az asztalhoz kíséri Györgyit, leülnek. 
Thurza kínálja a lányt, pezsgőt tölt mind-
kettőjüknek, isznak. Thurza mosolyogva 
nézi Györgyit.) 

GYÖRGYI (leteszi a pezsgőspoharat): 
Miért mosolyog? 

THURZA: Arra gondoltam, milyen jó 
Í3 lehet, ha valaki ilyen tökéletesen bízik 
önmagában. 

GYÖRGYI: önmagamban? Talán csak 
a szerencsémben bízom. 

THURZA: Hazárdőr? Veszélyes! 
GYÖRGYI (mosolyogva vállat von): 

Nem érdekes, a játék, ha nem jár koc-
kázattal, Persze, van aztán olyan játék is, 
amiben egyéb sincs, csak kockázat. Ahol 
olyan ellenféllel állunk szemben, akinek 
számára semmit sem jelent az a játszma, 
ami nekünk élet-halálküzdelem. Akivel 
szemben mindenképpen csak veszíthetünk, 
ha mást. nem, a nyugalmunkat, a lelki 
egyensúlyunkat, az idegeink feletti ural-
mat. 

THURZA (odahajol hozzá, megfogja a 
kezét, várakozásteljesen) : Ez a játék? 

GYÖRGYI (magától értetődőn): A ru-
lett. 

THURZA (egy pillanatra összeráncolja 
a homlokát. Rövid hallgatás után): Szó-
val, ha- maga történetesen Monte Carló-
ban volna — nem ülne le rulettezni. 

GYÖRGYI (kezére teszi a kezét, moso-
lyogva): Dehogy nem. Ezzel bíztatnám 
magam: Az is előfordult már, hogy va-
laki felrobbantotta a Monte Carlo-i ban-
kot! 

GERGŐ (belép): Méltóságos uram, egy 
boyfiú. 

THURZA (összerezzen, megfordul) : 
Várjon! 

GYÖRGYI (mintegy felriadva, túlzott 
élénkséggel): Kaphatnék levélpapírt? Pár 
sort írok a nyomdának. 

THURZA (az íróasztalhoz vezeti, le-
vélpapírt tesz eléje). 

GYÖRGYI (ír, borítékba teszi a leve-
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lt,i és a kéziratot, megcímezi, átadja 
ThurzánaJc): Hálás köszönet. 

THURZA (Gergőnek adja a levelet, 
halkan magyaráz valamit). 

GERGŐ (kimegy). 
GYÖRGYI (ezalatt a zongorához lépett, 

felnyitja, leüt néhány akkordot). 
THURZA (lassan közeledik feléje, meg-

áll a háta mögött): Játszik? 
GYÖRGYI (anélkül, hogy feléje for-

dulna) : Valamikor mindenáron zongora-
művésznőt akartak belőlem faragni. (Ne-
vetve leül, végigfuttatja kezét a billen-
tyűkön. Majd Mendelssohn: Auf Flügeln 
des Gesanges cimű dalát játssza. Thurza 
dúdolja a dalt, közben mindig közelebb 
hajlik Györgyihez, az utolsó hangoknál, 
mintha meg akarná csókolni.) 

GYÖRGYI (gyorsan elhúzódik és ne-
vetve feláll): Elég volt! 

THURZA: Nem, nem! Játsszon még! 
GYÖRGYI (nevetve): Ne kísértsen. A 

zongora az egyetlen szenvedélyem. 
THURZA: Irígylésreméltó hangszer! 
GYÖRGYI (a zongorára támaszkodik, 

szinte átöleli. Vontatottan) : Gyerekko-
romban — olyan furcsa kislány voltain, 
zárkózott, magamnak élő, — esztendőkén 
keresztül az egyetlen barátom volt. És 
azóta is, ha nyugtalan vagyok, ha vala-
hogy — nem találom a helyemet — a 
zongorához húzódom. Itt mintha bizton-
ságban volnék. 

THURZA (mosolyogva nézi): Az ilyen 
öntudatos, okos teremtés mindig pontosan 
tudja, hol a helye. Most például . . . 

GYÖRGYI: Most például?. . . 
THURZA (félig kérő, félig hívó moz-

dulattal feléje nyújtja a kezét). 
GYÖRGYI (lassan odamegy, megáll 

előtte. Egy ideig nézi, aztán idegesen el-
neveti magát): Az okos és buta nők közt 
az a különbség, hogy az okos nők nem 
szoktak kis butaságokat elkövetni. Csak 
nap y őrültségeket. 

THURZA (lassan magához vonja, az 
ajka fölé hajolva): És az, hogy most itt 
v a n ? . . . 

GYÖRGYI (merev mosollyal): Első-
osztályú őrültség. (Hosszú csók.) 

(Megszólal a telef ón.) 
THURZA (lassan elengedi Györgyit, a 

telefónért nyul). 
GYÖRGYI (mosolyogva, kissé aléltan el-

húzódik, a karosszékbe telepszik. A tér-
dére könyököl és állát tenyerébe hajtva, 
Thurza arckifejezését figyeli). 

THURZA (a telef ónba) : H a l l ó . . . Ja, 
szervusz! (Kicsit elmosolyodik, majd el-
borul az arca.) Nem . . . Igen . . . Sza-
már . . . Holnap regge l . . . Szervusz. . . (Le-
teszi a kagylót.) 

GYÖRGYI (kicsit összehúzott szemmel, 
merően figyeli). 

THURZA (rövid hallgatás után, mint 
aki érzi, hogy magyarázattal tartozik): 
Barátom... . Áz előbb itt v o l t . . . társaság-

gal. Alig tudtam az utolsó percben . . i (Ne-
vet.) 

GYÖRGYI (még mindig nézi). 
THURZA (zavartan elkerüli a pillantá-

sát): Holnap valamit el kell intéznem 
azért hívott fel. 

GYÖRGYI (nem veszi le róla a szemét): 
Nem azért hívta fel. 

THURZA (meglepetten): H á t . . . ? 
GYÖRGYI (mint előbb): Az előbb, hogj 

eltávolítsa, megmondta, hogy vár valakil 
THURZA (zavartan elneveti magát) 

Hát, különben még most is itt volna. 
GYÖRGYI (egy mozdulattal elhallgat 

tatja) : A barátja érdeklődött, nem oko 
zott-e zavart, hogy utolsó pillanatban . . 
Maga azt felelte: «Nem», ő megkérdezte 
«Még ott van?» «Igen». «Akkor nem za 
varlak.» «Szamár.» «Később felhívhat 
lak?» (Elakad, nehezen mondja ki.) «Hol 
nap reggel.» Figyeltem az arcát, úgy-e, íg 
folyt le a beszélgetés? 

THURZA (előbb meghökkenve nézi, az 
tán nevetni kezd, és átöleli a vállát) : Fé 
lelmesen okos! 

GYÖRGYI (komolyan): Eltaláltam? 
THURZA (nevetve): Szórói-szóra. Jc 

ismerheti a f é r . . . (Kicsit elkomorodik. 
az embereket. (Mintha kellemetlen gondc 
lattól próbálna szabadulni, megfogja a ke 
zét.) 

GYÖRGYI (kifürkészhetetlen mosoly 
lyal elhúzódik) : Olyan különös . . . 

THURZA (nagyon gyöngéden) : Mi, kii 
lönös, kislányom? 

GYÖRGYI (nyugtalanul végighúzza ím 
zét a homlokán): Az előbb olyan termé 
szetesnek éreztem, hogy itt vagyok é 
most egyszerre . . . 

THURZA (komolyan): Nem értem. 
GYÖRGYI (kutatón nézi, erőltetett ç< 

vetéssel): Én sem, de valahogy kezdek al 
tói félni, még sem volt olyan nagy őrült 
ség, hogy itt maradtam. 

THURZA: Hanem? 
GYÖRGYI: Csak hétköznapi butaság 

(Hirtelen megfogja Thurza kezét.) Monc 
ja, mi az, ami bennem érdekli? Ne ni 
vessen, komolyan kérdezem. 

THURZA (egy percig megütközve nia 
aztán hirtelen magához öleli, neveti 
összeborzolja a haját) : Kis boszorkánj 
Lépre akar csalni! Várja a régi idők 1< 
vagjának idejét mult frázisait, hogy a: 
tán kinevessen és maga is azt mondja: mj 
napság már nem divat! 

GYÖRGYI (nyugtalanul) : Én is? 
THURZA (nevetve folytatja: Azért sei 

fogom magam kiszolgáltatni! 
GYÖRGYI (elhúzódik, komolyan nézi) 

Valami félreértés van köztünk. 
THURZ i.: Miféle félreértés? 
GYÖRGYI: Nem tudom. (Amint zavw 

tan elfordul, megpillantja az asztalon c 
ékszertokot.. A kezébe veszi.) Mi ez? 

THURZA (mosolyogva figyeli): Réj 
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családi ékszer. Szeretném, ha elfogadná. 
(A gyűrűt Györgyi ujjára húzza.) 

GYÖRGYI: Ezt nekem szánta? 
THURZA: Magénak. 
GYÖRGYI (megdöbbenve) : De hát, hogy 

képzeli, hogy elfogadom? Egy intervjúért 
túlságosan gavalléros honorárium. Vagy 
— nem azért? 

THURZA: Egyetlen mosolyáért. Nálunk 
ez családi tradíció, 

GYÖRGYI: Nem értem. 
THURZA: Higyje el, nem akartam 

mást, csak egy percre örömet szerezni. 
GYÖRGYI (gúnyosan): Nagyon kedves, 

De tegyük fel, hogy nem én, a független, 
szabad újságírónő, jöttem volna ma ide, 
hanem valami régi világbeli, fehérszobás 
kis úrileány, azt is ilyen ajándékkal fo-
gadta volna? 

THURZA (átöleli, nagyon gyengéden) : 
Csak nem hiheti, hogy az a szándékom, 
hogy bántsam? (Az arcához hajol, duru-
zsolva.) Látja, az előbb milyen szépen 
megértettük egymást, mikor nem beszél-
tünk . . . 

GYÖRGYI (felnéz rá, nagyon komolyan) : 
Nagy baj, ha két ember csak úgy tudja 
egymást megérteni. Úgylátszik, minket 
nagy távolságok választanak el, 

THURZA (megmerevedik az arca, föl-
áll, az asztalhoz lép, miközben cigarettára 
gyújt, félig elfordulva): Szóval az a meg-
győződése, hogy gondolkozásban, korban, 
túlságosan távol vagyunk egymástól. Per-
sze, két generáció, az apja lehetnék, 

r GYÖRGYI (nagyon élénken): Jól tudja, 
hogy nem erről van szó. 

'i'HURZA (mintha meg sem hallotta 
volna, hirtelen feléje fordul): Pedig még 
sincs igaza. Én igenis, bele tudom élni 

J magam a mai fiatalok gondolkozásába. 
Sőt, okosnak, egészsegesnek tartom, 

GYÖRGYI (hirtelen, tágra nyílt szem-
mel) : Mi az, amit okosnak, egészségesnek 
tart ? 

THURZA (mint aki mindenáron bele 
akarja élni magát egy számára idegen 
gondolatvilágba): Hogy nem szentimentá-
lisak, nem szívják mellre az érzéseket . . . 

GYÖRGYI (anélkül, hogy ránézne, kü-
lönös mosollyal, nagyon halkan): Érzése 
válogatja. 

THURZA: Kiküszöbölték a nagy szava-
kat. Két embert összehoz a véletlen. Amíg 
jólesik, együtt vannak, ha megunták egy-
mást, őszintén, becsületesen bevallják éa 
elválnak, A mottó: nem halunk bele. 

GYÖRGYI (halkan, sápadtan): Nemha-
halunk bele. 

THURZA (felfigyel): Nem így van? 
GYÖRGYI (felriad): Csak folytassa. 

Nagyon érdekes. Szóval: a modern ember 
számára a szerelem csak kalandot jelent-
het. 

THURZA: Én nem ezt mondtam. Vi-

gyázzon 1 Még meggyanúsítom, hogy az 
én szavaimba a saját meggyőződését ma-
gyarázza belel 

GYÖRGYI: És ha valóban ez volna a 
meggyőződésünk ? 

THURZA (erőltetetten nevet): Azt hi-
szi, szörnyen megbotránkoznék? Ugyan, 
miért? Hiszen csak természetes, hogy egy 
mai leány, aki éppen olyan szabadon él, 
mintha férfinak született volna,, nem gon-
dolkodhatik úgy, mint a régi idők elefánt-
csonttoronyban őrzött k i sasszonya, . . 

GYÖRGYI (halkan): A z . . . hogy gon-
dolkodott? 

THURZA: Egykorú történetírók fel-
jegyzése s z e r i n t , , . _ a szívével. (Nevet.) 
Nem pedig olyan tökéletes kis elektromo-
torral, amilyen például a maga nagyszerű 
koponyájában dolgozik. 

GYÖRGYI (halkan, fájdalmasan): Csak 
nem is rendezkedhetünk be arra, hogy 
várjuk az álomlovagot, akinek úgy adhat-
juk oda boldogan, önfeledten, az első szent 
érzésünket . . . (Élesen nevet.) Milyen siral-
mas, buta giccs 1 

THURZA (aki az előbb meglepetten 
hallgatta, kiábrándultan): Szeretem, hogy 
ilyen józan. 

GYÖRGYI: Szeretem, hogy ilyen jól is-
mer. Mit tud rólam? (Egy percig élesen 
nézik egymást.) 

THURZA (erőltetett mosollyal): Hogy 
magának van a világon a legfurcsább 
s z e m e . . . 

GYÖRGYI: A szemem?. . . 
THURZA: . . . n é h a sárga, máskor zöld... 

most egészen haragos z ö l d . . . És a 
h a n g j a . . . 

GYÖRGYI; A hangom? 
THURZA (erélyesen): A hangját ható-

ságilag be kellene tiltani. Valami különös 
színezete van, ami veszélyezteti a békés 
polgárok lelki nyugalmát. 

GYÖRGYI (kifakad): Hát ez? Ennyi? 
(Erőt vesz magán.) A s z e m e m . . . A han-
g o m . . . de én?! Hátha valójában nem is 
az vagyok, akinek tart? Hanem más, egé-
szen más ember? 

THUKZA (gyorsan) : Nem hinném . . . 
GYÖRGYI: Nem érdekli, h o g y . , , hon-

nan jöttem ide? És innen hová visz az 
utam? (Kis keserűséggel.) Az én szabad 
utam? 

THURZA (kis szünet után): Kislány, 
az ilyen szép életajándéknak, amilyen a 
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mi véletlen, furcsa találkozásunk, hálás 
szívvel örülni kell, nem pedig töprengeni, 
hogy mi volt, és mi lesz. Ami van, csak 
az a fontos. 

GYÖRGYI (hirtelen éles nevetéssel fel-
áll): Igaza van, csak ez a fontos. Egy 
szál gyufát nem azért gyújtanak, hogy 
örökké égjen. Az érzelgés igazán nem 
volna méltó két ilyen modern emberhez. 
(Pezsgős poharat vesz fel, iszik, nevet.) 

THURZA: TTgy van, ne érzelegjünk. 
(Átöleli Györgyit, dulakodnak.) 

GYÖRGYI (sikoltva): Engedjen! 
THURZA: Most nevess! (A kerevet 

felé vonszolja.) 
GYÖRGYI: Engedjen! (Hirtelen mozdu-

lattal az asztalhoz vágja a kezében tar-
tott pezsgőspoharat. Az üvegcaörömpölés 
egyidejű a sikoltással.) 

THURZA (ijedten): Mi történt? 
GYÖRGYI (már a kereveten, elhaló han-

gon) : A kezem . . . 
THURZA (hirtelen kijózanodva): Meg-

vágta az ujját? Szegényke. Mindjárt beköt-
jük. Gergő! (Kiszalad a télikertbe.) 

GYÖRGYI (amint magára marad, meg-
vető mozdulattal félredobja az asztalken-
dőt, amit cselből a kezére csavart. Lehúzza 
ujjáról a gyűrűt. Fájdalmas keserűséggel) : 
Solitaire! (Gyorsan köpenyébe burkolózik 
és elmenekül. Az előszobaajtóból mégegy-
szer visszanéz, aztán el.) 

THURZA (futva jön): Kis lány . . . 
(Meglátja az üres szobát, az előszobaajtó-
hoz rohan.) Kislány! Kislány! 

Gyors függöny 

H A R M A D I K F E L V O N Á S 
(Szín: Társalgó a Reggeli Napló szer-
kesztőségében. A jobboldalon, csaknem a 
szoba közepén íróasztal, mögötte és mel-
lette egy-egy karosszék. Egyébként a bú-
torzat hasonló az elsőfelvonásbeli szoba 
berendezéséhez. A baloldalon bőrgarnitúra. 
Jobbról-balról ajtó. A harmadik ajtó, közé-

pen a folyosóra nyílik.) 
SZOLGA (néhány pillanatig egyedül 

van a színen, az íróasztalt rendezgeti. 
Lukács és Györgyi a középső ajtón jönnek 
be. A folyosóról, amint kinyitják az aj-
tót, éles telefoncsilíngelés, nagy lárma hal-
latszik be). 

LUKÁCS (gyorsan becsukja az ajtót): 
Végre! Itt legalább csönd van. Mintha 
meg volna örülve az egész "banda, mart 
egy kis pénzszagot éreznek a levegőben. 
(A szolgához.) Hát maga mit csinál? 

SZOLGA: Rendezgetem az íróasztalt. 
Ide is jön valaki. 

LUKÁCS (meglepetten): A társalgóba? 
SZOLGA: Ezentúl rendes dolgozószoba 

lesz. (Miután bevégezte munkáját, ki-
megy.) 

LUKÁCS (gúnyosan): Biztos valami 
okleveles leépítészt telepítettek ide, akinek 
csak az a feladata, hogy hol fel, hol le. 

GYÖRGYI (nagyon sápadt, fáradt és 
rosszkedvű, halálosan összetörtnek lát-
szik. Leül, az asztalra könyököl, homlo-
kát tenyerébe támasztja) : Mi az, hogy hol 
fel, hol le? 

LUKÁCS: Hol felmond az embereknek* 
hol leszállítja a fizetésüket. 

GYÖRGYI (elmosolyodik) : Ugylátszik, 
te sem sokat vársz az új gazdánktól? 

LUKÁCS: Mit várjon az ember egy 
banktól? 

GYÖRGYI: Igaz, hogy ma délben alá-
írták a szerződést? 

LUKÁCS: Állítólag, ha ugyan még 
idejekorán be nem vitték a Schwarzerbc 
mindazokat, akik ezért a vacak vállalatért 
pénzt akarnak adni. (Odalép Györgyihez, 
a vállára teszi a kezét, halkan.) Fáj még 
a fejed? 

GYÖRGYI (homlokához szorítja a te-
nyerét) : Szörnyen ! 

LUKÁCS: Nem is értem, miért nem 
mégy haza lefeküdni. Meg fog jelenni a 
lap akkor is, ha egyszer nem vagy ide-
bent. Hiszen egész éjjel nem aludtál . . . 

GYÖRGYI (nagyon idegesen): Nem, 
haza nem megyek! 

LUKÁCS (gúnyosan) : Attól félsz, hogy 
Thurza megles a kapuban és daruszőrű 
tárogató hátán elrabol? 

GYÖRGYI (felcsattan): Mit emlegeted 
folyton Thurzát ! Mondtam már, hogy 
téves nyomon jársz. Nem miatta fáj a 
fejem és különben is — semmi közöm 
hozzá. 

LUKÁCS (cigarettára gyújt, fanyarul): 
Igen. Azért játszottatok egész éjjel fo-
gócskát. Ahová ő az egyik ajtón belé-
pett, onnan te a másik ajtón kiszöktél. 
Mire hajnaltájban végre kikötöttünk, a 
Newyorkban, Nurminak éreztem magam. 

GYÖRGYI: Maradtál volna az Otthon-
ban. Ki hívott? 

LUKÁCS: Köszönöm, drágám, hogy 
ilyen kedves vagy hozzám. De ha láttad 
volna, milyen szép rezedazöld volt az ar-
cod, amikor fél tizenkettő tájban betámo-
lyogtál az Otthonba . . . 

GYÖRGYI (nagyon idegesen): Már 
akkor is rosszul éreztem magam. Tudod, 
hogy előzőleg az Operában voltam. Ott 
fájdult meg a fejem. 

LUKÁCS (nagyon csöndesen): Tudom, 
hogy nem voltál az Operában. 

GYÖRGYI (elképedve): Ne-em? 
LUKÁCS (mint az előbb): Én tudni-

illik ott voltam. Kíváncsí voltam a 
Faustra. (A Faust-keringőt kezdi fütyö-
részni. Èz a fütyörészés végigvonul az 
egész jeleneten.) 

GYÖRGYI (kifakad, mint aki örül, 
hogy valakin kitöltheti a haragját) : Szó-
val spiónkodsz utánam? Ez egy kicsit túl-
megy a szerkesztő úr hatáskörén. 

LUKÁCS (különös mosollyal, nagyon 
halkan) : Magam is attól félek . . . 

GYÖRGYI: Egyébként, ha kívánod, 



kommünikét adok le az összes kőnyoma-
tosoknak, hogy minden egyéb híresztelés-
sel szemben tegnap este csak félóra hosz-
szat voltam Thurzánál, Iközben osak az 
intervjúról volt szó, következésképpen 
semmiféle szenzációs dolog sem történhe-
tett köztünk. Azonkívül, hogy heveny em-
beriszonyban '.szenvedek, semmi okom 
sincs, hogy miért ne akarjak éppen vele 
szóba állni, — miért bujkáljak előle. 

(Megszólal a telefon.) 
LUKÁCS (odalép és felveszi a kagylót): 

Halló — Igen. (Befogja a kagylót. Györ-
gyihez.) Téged keresnek. 

GYÖRGYI (rémülten, nagyon gyorsan): 
Ha ő az, nem vagyok itt! 

LUKÁCS (komolyan a telefonba) : Nem 
kérem, még nem jött be. Nem tudjuk. (Le-
teszi a kagylót, oda megy Györgyihez, le-
ül meléje és hallgat.) 

GYÖRGYI (kicsit zavartan, lehajtott 
fejjel maga elé néz. Néhány pillanatnyi 
csönd, aztán hirtelen megfogja Lukács 
kezét, nagyon halkan): Tulajdonképpen 
olyan rendes fiú vagy. 

LUKÁCS (csöndesen) : Aki nálamnál 
rendesebb, annak már nem is kell útle-
vél. 

GYÖRGYI: Miért? 
LUKÁCS: Mert marhapasszussal utaz-

hat. 
GYÖRGYI (kicsit elmosolyodik) : Meg-

bántad, hogy tisztességes voltál? 
LUKÁCS: Mikor? 
GYÖRGYI: Tudod. 
LUKÁCS (komoly képpel): Ja, ma dél-

előtt, a bűnbarlagomban? Szerencséd volt 
drágám, nem volt a háznál kloroform, 
•̂mive.1 elkábítsalak. 

GYÖRGYI (maga elé néz, kicsit keserű 
mosollyal): Te Jóska — tudod, hogy 
őszinte ember vagyok. 

LUKÁCS: Sajnos. 
GYÖRGYI: Mikor ma délelőtt vesze-

kedni kezdtél, hogy nem maradhatok egész 
nap estélyiruhában, én meg nem akartam 
hazamenni átöltözni, és végül eszedbe ju-
tott, hogy felviszel a lakásodra és odahoza-
tod egy boyjal a ruhámat, — istenbizony!, 
úgy bántál velem, mint az ápoló a gond-
jaira bízott őrülttel — és én fáradt voltam 
és zúgott a fejem a sok konyaktól, amit 
belém töltöttél és intenzíven utáltam az 
egész világot, szóval, ha te csak egy szót 
szóltál volna, azt hiszem, nem is lett volna 
szükség kloroformra. 

LUKÁCS (néhány pillanatig hallgot, ci-
garettázik, fütyörész, kicsit keserű vonás 
rajzolódik az arcára. Hirtelen Györgyire 
néz): Persze, most azt vártad, hogy el-
ájulok a meglepetéstől? 

GYÖRGYI (tréfás csalódottsággal) : Hát 
nem? 

LUKÁCS (kicsit nyersen): Hát nem. 
Fogódz meg, mert valami nagyon furcsát 
fogok mondani. Egész idő alatt, míg ott 
voltál nálam és gorombaságokat feleltél a 
kérdéseimre és nyafogtál, hogy fáj a fe-
jed és a szomszéd szabában tetőtől talpig 
átöltöztél, egész idő alatt halálos bizonyos-
sággal tudtam, hogy most van az az úgy-
nevezett psychológiai pillanat, amit el fo-
gok mulasztani. 

GYÖRGYI (szinte elhűlve): Nem ért-
l e k . . . 

LUKÁCS (anélkül, hogy ránézne, na-
gyon csöndesen) : Az előbb szépen felsorol-
tad mindazokat a tényezőket, amikből min-
den emberi számítás szerint ki kellett volna 
alakulni annak a helyzetnek, amely nem 
alakult ki. A felállításba egy kis hiba csú-
szott be. Igazán lényegtelen. Szóra sem 
érdemes. De ha már beszélünk róla, mégis 
meg kell említenem. Én ugyanis komolyan 
szeretlek téged. 

GYÖRGYI (megdöbbenve és meghatot-
tan megfogja a kezét): Jóska! 

LUKÁCS (Györgyi felé hajol és na-
gyon komolyan a szemébe néz): így áll a 
bál, Zsorzs fiam. Ha van egy kis eszed, 
már régen rájöhettél volna, hogy az «Em-
berevő Pokróc» csak azért olyan durva és 
mérges pokróc, mert valójában perzsa-
szőnyeg szeretne lenni, hogy bársonyosan 
puhává varázsolja még a földet is a lábaid 
alatt. (Egy pillanatra elhallgat, azután ki-
csit elmosolyodva, de nagyon komoly han-
gon folytatja.) És ha az ember igazán 
szeret valakit, sok mindenre képes érte, sok 
mindent hajlandó a kedvéért megtenni. De 
nem szívesen játssza a sztrichnín szerepét, 
amivel az illető egy elkeseredett pillanat-
ban megöngyilkolja magát. 

GYÖRGYI (tiltakozva): Ne mondd ezt, 
ne mondj ilyet! 

LUKÁCS (szomorú mosollyal megsimo-
gatja az arcát): Zsorzs, nyugodj bele, 
hogy kettőnk közt mégis én vagyok a jobb 
psychology. 

GYÖRGYI (a vállára teszi kezét, végte-
len melegséggel, szinte könnyes szemmel) : 
Úgy szégyelem magam. Ne haragudj. 

LUKÁCS (két keze közé fogja az arcát, 
halkan): Hogy >aragudhatnék? (Nagyon 
gyöngéden.) Te szédült liba, te! 

ÖRSY (gyors léptekkel jön jobbról, 
egyenesen Györgyi felé): Györgyi, ha Is-
tent ismersz, foglalkozz vele egy k i c s i t . . , 

GYÖRGYI (meglepetten): Kivel? 
ÖRSY: Saltennével. Nem mondtam? 

Már olyan vagyok, mint egy hülye. 
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LUKÁCS: A mint-et nyugodtan elhagy-
hatod. 

ÖRSY (félkézzel hátbavágja Lukáesot, 
közben tovább beszél): Ma reggel felhív 
Saiten, hogy az éjjel ellopták a hegedűjét. 
Képzelhetitek! 

GYÖRGYI: A legendás hírű Stradivá-
riust? Szegény ember. Legalább nyomon 
vannak? 

ÖRSY: Nem, de ez még semmi. Tfegnap 
este megszökött a felesége. (A jobboldali 
ajtó felé mutat.) Bent ül a szobámban. 

LUKACS: Saiten? 
ÖRSY: Dehogy, az asszony. 
GYÖRGYI: Erika? 
ÖRSY: Tudom, hogy ismered, beszélj 

vele egy kicsit, próbáld megnyugtatni. Én 
már nem tudom, mihez kezdjek. Sír, hogy 
békítsem ki az urával. Egyelőre be kell ro-
hannom az öreghez, hivatottá. . 

LUKACS (csodálkozva) : De hiszen azt 
mondod, csak tegnap este hagyta el az 
urát? 

ÖRSYSIgen, de azóta már megbánta. 
GYÖRGYI (nevetve): Ez ugyan gyorsan 

ment. 
ÖRSY (komolyan) : Szegény, ilyen elké-

nyeztetett asszony. Rengeteg udvarló vette 
körül, hatan is voltak, akik fogadkoztak, 
hogy abban a pillanatban, ha ott hagyja a 
férjét, feleségül veszik. Feleségül venni 
valakit! ManapságI (Legyint.) Szegény 
Erika! 

LUKÁCS (gúnyosan): Szegény! 
ÖRSY: Borzasztó, milyen komiszak az 

emberek ! 
LUKÁCS (gúnyosan): Rosszak az em-

berek 1 
ÖRSY: Abból, hogy most itt van, köny-

nyű kitalálni, hogy a döntő pillanatban az 
összes lovagjai cserbenhagyták. (Az ajtó 
felé indul.) 

LUKÁCS (utána szól): Honnan tudod 
ilyen pontosan? 

ŐRSY (egy percre megáll az ajtóban, 
magától értetödön): Mert én vagyok a ha-
todik. (Kimegy.) 

LUKÁCS (nagyot nevet, utána néz). 
GYÖRGYI: Ilyen udvarlóra gyűjtök. 
LUKÁCS: Hát akkor én is megyek dol-

gozni. Ha ma délután kéziratot mersz le-
adni, olvasatlanul a papírkosárba dobom. 
Pihenj és ne fájjon a fejed. (Egy pillana-
tig tétovázik, majd odamegy Györgyihez,) 
Te Zsorzs. Tudod, hogy én milyen vicces 
ember vagyok. Nem kell engem komolyan 
venni. 

GYÖRGYI (a karjára teszi a kezét, na-
gyon meghatottan): Tudom, Jóska. ' 

LUKÁCS (egy pillanatig nézi, aztán 
fütyörészni kezd, előbb halkan, a Faust 
keringő el-elcmklik, aztán mindig vígab-
ban. Hetykén fütyürészve kimegy). 

GYÖRGYI (néhány pillanatig utána 

ISO 

néz, elgondolkozva a fejét rázza, aztán 
gyorsan bemegy Örsy szobájába). 

(A szín egy-két percig üres.) 
GYÖRGYI (bejön Erikával, félkarjával 

átöleli a, vállát, a díván felé vezeti): Gyere 
csak, Erikám, ide nem jár annyi ember. 
Örsy szobájába folyton benyitnak. 

ERIKA (körülnéz) : Ez a társalgó? 
GYÖRGYI: Igen. Mikor hallottam, hogy 

örsynek be kell mennie a főszerkesztő úr-
hoz, gondoltam.. . 

ERIKA (sötéten): örsy utolsó fráter! 
Képzelem, miket hazudott össze rólam. 

GYÖRGYI: De szó sincs róla, biztosít-
hatlak . . . 

ERIKA (legyint): Hadd el, kivételesen 
igazakat hazudott. Tegnap este ott hagy-
tam az uramat és ma legszívesebben 
visszamennék hozzá. Hiába tagadnám, hol-
napra úgyis az egész város tudni fogja. 
Hiszen itt úgy terjed a pletyka, mint a 
futótűz. Hasztalan a titkolódzás, az emberek 
mindenkiről mindent tudnak. 

GYÖRGYI: Tudod, miért van ez? 
ERIKA: Miért? 
GYÖRGYI: Mert Pest egy világfalu. 
ERIKA (cigarettára gyújt, keserűen): 

Hát egy biztos, nagy szamárságot csinál-
tam. 

GYÖRGYI (átöleli): Szegény E r i k a . . . 
ERIKA (kibontakozik a karjából, na-

gyon csípősen): Ne érts félre, ott még 
nem tartok, hogy sajnálni kelljen. Ha úgy 
vesszük, semmi sem történt. Csak rájöt-
tem, hogy az uram még mindig tisztessé-
gesebb, mint a legtöbb férfi. Már ameny-
nyire egy férfi tisztességes lehet. (Alatto-
mosan.) Te, hogy megútáltam őketl Ha 
érdekel, csak éppen a furcsasága kedvéér^, 
elmondok egy jellemző esetet. Tegnap este, 
hogy bolond fejjel elrohantam, felkerestem 
az uram egyik régi barát ját . . . persze, 
nem akarom megnevezni. . . a Stefánia-
úton l ak ik . . . (Félszemmel figyeli Györ-
gyit.) 

GYÖRGYI (elsápad, maga elé néz, szinte 
öntudatlanul ismétli) : A Stefánia-úton . . , 

ERIKA (látszólagos közömbösséggel) : 
I g e n , . . Én, mondanom sem kell, csak 
tanácsot akartam tőle kérni, de ő, persze 
(elneveti magát) másként fogadott. Ezt 
végeredményben nem lehet rossz néven 
venni, hiszen régóta udvarolt nekem. De 
tudod, mindjárt az első pillanatban, ami-
kor beléptem, láttam, hogy vár valakit. 
Valaki mást. Aki, ha én csak egy szót 
szólok, alighanem hiába csengetett volna 
az előszobaajtón. (Hátrahajtja a fejét, 
halkan nevet.) Csak akkor láttam, milyen 
is az a híres férfikomiszság. És azt gondol-
tam magamban : nem, azért sem. Ha most 
maradok, lehet, hogy holnap már én csen-
getnék hiába ezen az ajtón, mint most az 
a másik. Akit éppen olyan nagyon meg-
sajnáltam, (hangsúllyal) mint te az előbb 
engem, Györgyikém. Azt hiszem, ezt neve-
zik női szolidaritásnak. 



GYÖRGYI (aki holtsápadtan, összeszo-
rított fogakkal hallgatta az elbeszélést, 
mintha feleszmélne, erőltetetten elneveti 
magát): Igen. Míg a Tudományos Akadé-
mia alkalmasabb kifejezést nem talál rá. 
Úgy értem, valami magyarosabb kifejezést. 

SZOLGA (bejön, Györgyi felé): Saiten 
úr van itt. 

ERIKA (felugrik): Szent Isten, az 
uram ! 

SZOLGA (Györgyihez): Mondtam, hogy 
örsy szerkesztő úr bent van a főszerkesztő 
úrnál. Azt mondta, hogy a társalgóban 
megvárja. Bevezethetem? 

GYÖRGYI (gyorsan): Igen. 
SZOLGA (kimegy). 
ERIKA (fejvesztetten) : Most én, hogy... 

h o v á . . . 
GYÖRGYI (örsy szobájának az ajtajdr 

hoz tuszkolja): Menj be addig. 
ERIKA (rémülten): Beszélni akarsz 

vele? 
GYÖRGYI (könnyedén): Miért ne? 
ERIKA (kétségbeesetten, majdnem sír-

va): De, Györgyi, kér lek . . . 
GYÖRGYI (a helyzet magaslatán): 

Erika! Nem bízol a női szolidaritásban? 
ERIKA (megadja magát sorsának, be-

megy örsy szobájába). 
GYÖRGYI (becsukja az ajtót, nagyot 

nevet, a középső'ajtó felé fordul). 
SALTEN (belép. Szinte csak árnyéka 

önmagának. Az arca sápadt, beesett, a né-
zése révedező, léptei olyan fáradtak, mint 

j ha alig vonszolná magát. Lassan körülnéz, 
•», megpillantja Györgyit, némán kezet nyújt 

neki, lehorgasztott fejjel, mint a gyászoló 
apa a temetésen, ha kondoleálnak neki. 
Egy székre ereszkedik, az asztalra könyö-
köl és tenyerébe hajtja homlokát). 

1 GYÖRGYI (meghökkenve nézi. Látszik 
rajta, mennyire meglepi és megdöbbenti, 
hogy ilyen feldűltnak látja Saltent, Rövid 
szünet után résztvevő arccal, félénken): 
Mester . . . 

SALTEN (anélkül, hogy felnézne): Hal-
lotta már? 

GYÖRGYI (egy pillanatig tétovázik): 
Igen. 

SALTEN (homlokához szorítja tenye-
rét): Nem tudok magamhoz t é r n i . . . Olyan 
vagyok tegnap este óta, mint akit fej be-
vágtak . . . (Maga elé mered.) 

GYÖRGYI (megdöbbenve, némán nézi). 
SALTEN szakgatottan, mintha hango-

san gondolkodnék) : Nem is tudom, miért 
jöttem ide. Mint az őrült, kapkodok fühöz-
fához. Senki semmit sem tud. Ha annyi 
könyörületesség lett volna bennük, hogy 
egy sor í r á s t . . . (Félbeszakítja magát.) 

GYÖRGYI (megdöbbenve): Tegnap este 
óta semmit sem tud felőle? 

SALTEN (tompán): Semmit. (Szinte 
kiáltva.) Csak sejteném, ki az, aki elvette 
tőlem? (ökölbe szoruló kézzel.) Meg tud-
nám fojtani! 

GYÖRGYI (ijedten): Az Istenért! 
SALTEN: Ez az ö r s y . . . 
GYÖRGYI (rémülten): Csak nem hiszi, 

hogy örsy? 
SALTEN (megvetően): Ugyan! Hogy ő 

vitte el? Mit kezdene vele? Hisz örsy nem 
is tud! A háborúban idegsokkot kapott és 
azóta egyszerűen elfelejtette! 

GYÖRGYI (szörnyülködve): De Mes-
ter! 

SALTEN: örsy talán hallott valamit, 
ami nyomra vezethet! Belepusztolok, ha 
nem kapom vissza! Talán nem is leszek 
többé képes arra, hogy kiállják a pó-
diumra! így? Megalázottan? Tehetetle-
nül? 

GYÖRGYI: Ezt sohasem hittem volna! 
SALTEN: Úgy hozzám tartozott, 

mintha egy test lettünk volna. Csak ak-
kor éreztem magam egész embernek, ha 
a karomban tartottam. Ha idegemnek 
minden kis rezdülése visszhangra talált, 
csodálatos karcsú testében. Azok,az érzék-
csiklandó halk sóhajtások.. . 

GYÖRGYI (gyorsan, zavartan):.., és 
még hozzá ugyanaz nap az a másik dolog! 

SALTEN: Másik? Ja, igen az se kel-
lemes. Rendes körülmények közt ki is ho-
zott volna a sodromból, most? Legyen vele 
boldog, aki elvitte. De, a legdrágább kin-
csemről nem tudok lemondani. 

GYÖRGYI (közbe akar szólni). 
SALTEN (gyorsan folytatja): Maga 

okos lány, elmondhatom, hogy első este, 
mikor végre az enyém lett, én nem is 
mertem hozzányúlni, . . 

GYÖRGYI (gyorsan közbevág) : Mes-
ter, nem hallgathatom el tovább, amit 
tudok . . . 

SALTEN (felugrik, az arca sugározni 
kezd, megragadja Györgyi kezét, kiáltva): 
Megkerült? Látom az arcán, hogy megke-
rült! 

GYÖRGYI (mosolyogva bólint). 
SALTEN: Hol van? Ne kínozzon! 

Mondja meg hát, hol van? Hadd rohanok 
érte! , 

GYÖRGYI (mosolyogva): Csak nyuga-
lom, itt van a közelben. 

SALTEN (mintha nem hinne a fülének, 
kábultan ismétli) : A közelben . . . 

GYÖRGYI (nevetve): Ha vár egy per-
cig, mindjárt behozom. 

SALTEN (ujjongva): Hála Istennek! 
GYÖRGYI (mosolyogva, besiet örsy 

szobájába, egy perc múlva Erikával tér 
vissza). 

ERIKA (sugárzó arcai, kicsit színpadia-
san lelkendezve jön a szomszéd szobából, 
Saiten nyakába borul): Drágám! Egyetle-
nem! Hát igaz? így szeretsz? 

SALTEN (az arcára fagy a mosoly, a 
karja lehanyatlik, szinte megdermedve, né-
mán tehetetlenül türi, hogy Erika ölel-
gesse). 

ERIKA (negédesen).'- Csak nem duzzo-
gunk? Nem érted, hogy csak azért mentem 
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el, mert azt hittem, már nem szeretsz. Pró-
bára akartalak tenni, áldom az eszemet. De 
most már esküszöm, örökre a tiéd mara-
dok! 

SALTEN (fanyarul): H m . . . (Györgyi 
felé pillant, merőn nézi.) 

QYÖRGYI (az ajtónál áll, szintén kővé 
dermedve, mert Saiten arcáról leolvasta, 
hogy valami nagy butaságot csinált. Ke-
zét rémült mozdulattal az ajkához szo-
rítja). 

ERIKA (észreveszi Saiten pillantását, 
elneveti magát) : Illetlenség, hogy Györgyi 
előtt így áradozom? De nem bírok ma-
gammal a boldogságtól. És ő úgyis min-
dent tud. (Györgyihez fordul, viharosan 
megöleli.) Te drága! ő mondta el, ő hívott 
be! (Mégegyszer Saiten nyakába borul, 
aki hidegen megcsókolja. Szinte ugrálva, 
tapsolva Örsy ajtaja felé szalad.) örsy! 
örsy! Hadd mondjam el! (Bemegy Örsy 
szobájába.) 

GYÖRGYI (még mindig dermedten bár 
múlja Saltent). 

SALTEN (az előbbi furcsa, merev ki-
fejezéssel az arcán, lassan odamegy hozzá, 
nagyon finoman megfogja az állát, a fe-
jét csóválja, alig észrevehetően elmosolyo-
dik) : Csacsi, én a hegedűmről beszéltem. 
(Erika után megy.) 

GYÖRGYI (amint egyedül marad, meg-
semmisülten összecsapja a kezét) : Ezt jól 
megcsináltam! (Legyint, az íróasztalához 
megy, leül. Néhány pillanatig az újságot 
nézegeti.) 

ERIKA (gyors léptekkel jön örsy szo-
bájából. Györgyihez mosolyogva, halkan) : 
Beszöktem, hogy még egyszer megköszön-
jem: ez igazán szép volt tőled, Györgyi. 
(Bizalmasan nevetve, zsebkendőjével le-
yyezgeti magát.) Egészen belemelegedtem 
ebbe a Duna-ünnepélybe. Mit szólsz, mi-
lyen boldog volt az a szegény fiú? 

GYÖRGYI (mosolyogva, megfogja a ke-
zét): Olyan boldog, ahogy te megérdem-
led, Erikám. 

ERIKA: Isten bizony, úgy meg vagyok 
hatva, hogy attól félek, olyasmire ragad-
tatom magam, ami még soha életemben 
nem történt meg velem. 

GYÖRGYI (nevetve): Az Istenért, csak 
nem akarsz igazat mondani? 

ERIKA: Eltaláltad. Én az előbb egy 
rém komisz pletykát meséltem, amiből egy 
szó sem volt igaz. 

GYÖRGYI (megmerevedik az arca) : És 
ezt olyan fontosnak tartod, hogy szükségét 
látod bevallani? Egy kósza pletyka, amely-
nek (hangsúlyozottan) még a szereplőit 
sem ismerem, — talán attól félsz, hogy meg-
írom? 

ERIKA (kicsit gúnyosan): Nem. A 
diszkréciódban ez esetben tökéletesen meg-
bízom. De mégis meg kell mondanom, hogy 
tegnap este a Stefánia-útról nem azért men-
tem el, m e r t . . . (hirtelen elneveti magát, 
vállat von) . . . d e különben, mit magya-
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rázzam? Nem szeretek olyan szekér után 
futni, amelyik nem vesz fel. Akkor már in-
kább taxira szállok. 

GYÖRGYI (alig észrevehető mosollyal, 
anélkül, hogy ránézne, halkan) : És az a 
szekér — nem akart felvenni? 

ERIKA (sokatmondóan legyint): Mit 
mondjak? A bibliai József hozzá képest 
düsseldorfi rém. (Nevetve kezet nyújt.) 
Kvittek'vagyunk? 

GYÖRGYI (kezet szorít, nevetve): Tisz-
tességes vagy, Erika. (Megszólal a tele-
fon, Györgyi félkézzel felemeli, de nem 
teszi a füléhez.) 

ERIKA (már az ajtóból, nevetve vissza-
szól): Ezt is először hallottam! 

GYÖRGYI (abban a pillanatban, amikor 
becsukódik Erika mögött az ajtó, gyors, 
erélyes mozdulattal visszateszi a kagylót. 
Hangosan): Azért se! (Leül az íróasztal-
hoz, mindkét kezét a homlokához szorítja 
és olvasni kezd. A telefon újra megszólal. 
Györgyi úgy tesz, mintha nem hallaná. 
Még két rövid csengetés. Az előbbi játék 
folytatódik. A telefon szakadatlan éles 
csilingelésbe kezd, Györgyi végül is meg-
sokalja, dühösen felveszi a kagylót): 
Halló! Előbb kérdezze meg drágám, ki ke-
res. Csak azután kapcsoljon. A nyon*»Ia 
Lukácsot? Nincs itt. Már régen csönget? 
Nem, itt voltam az előbb is, csak nem 
akartam felvenni a kagylót. Azt hittem, 
hogy — meg is kérem, ha egy civil férfi-
hang keres, nem vagyok itt. Egész délután 
nem is jöttem be. És nem is tudják, 
h o g y , . . 

THURZA (középső ajtón belép): Jó 
estét! 

GYÖRGYI (torkán akad a szó, megdöb-
benéssel nézi Thurzát, öntudatlan, lassú 
mozdulattal leteszi a kagylót). 

THURZA (közelebb lép, komolyan, ki-
csit izgatottan) : Bocsásson meg, hogy ilyen 
bejelentetlenül, — de rossz tapasztalataim 
vannak. Attól féltem, hogy (hangsúlyo-
zottan) véletlenül nem találnám itt, 

GYÖRGYI (hirtelen összeszedi magát, 
hűvös udvariassággal, gyorsan): Valóban 
nem talált volna itt. 

THURZA (meglepetten felvonja a szem-
öldökét): Úgy! 

GYÖRGYI (nagyon hidegen): Ugyanis 
ebben a pillanatban jöttem be és éppen 
most kaptam értesítést, hogy rögtön be 
kell mennem a főszerkesztő úrhoz. í g y 
hát legnagyobb sajnálatomra. (Egy udva-
rias gesztus, aztán kéziratosomét nyalábol 
fel az íróasztalról, mintha indulni akarna.) 

THURZA {elállja az útját, hirtelen): 
Györgyi ! 

GYÖRGYI (idegesen visszahúzza a ke-
zét): Sajnálom kérem, mennem kell. (Az 
ajtóhoz lép.) 

THURZA (elmosolyodik): Nem baj, 
majd megvárom. 

GYÖRGYI (hirtelen megfordul, nagyon 



idegesen)-. Sokára jövök vissza. (Hang-
súlyozottan.) Kár volna az időért. 

THURZA (nyugodtan körülnéz): Az 
sem baj.. Hiszen ez nagyon kedves, szép 
szoba. Semmi kifogásom ellene, hogy a 
legközelebbi tíz évet itt töltsem. 

GYÖRGYI (kifakad): Hát ez mégis. 
(Elharapja a szót, elhallgat.) 

THURZA (ránéz, végtelen udvariasan): 
Mintha mondani akart volna valamit. 

GYÖRGYI (elveszti az önuralmát, re-
megő felháborodással) : Azt, hogy . . . 

THURZA (angyali szelídséggel): Majd 
talán segítek. Bizonyára meg akarta ma-
gyarázni, mi volt ez, tegnap este . . . 

GYÖRGYI (hirtelen feléje fordul, éle-
sen): Nem tartozom magyarázattal 1 

THURZA (hidegen): Talán mégis! 
GYÖRGYI: Az érdekli, hogy miért 

mentem el? 
THURZA: Hogy miért szökött el? 
GYÖRGYI: Ez mindegy. 
THURZA: Ez nagy különbség. 
GYÖRGYI (gúnyosan): Nagyon fájt? 
THURZA: Mi? 
GYÖRGYI: A megsebzett hiúsága. 
THURZA: Ilyen rossz véleménye van 

rólam? 
GYÖRGYI (szárazan): Kérem, hagyjuk 

ezt. 
THURZA (maga elé néz, mintha han-

gosan gondolkodnék) : Csak kétféle magya-
rázata lehet. Vagy arra eszmélt rá hir-
telen hogy én — még sem. Vagy arra, 
hogy valaki más, — mégis inkább. (Hir-
telen Györgyire néz.) Melyik a kettő kö-
zül? Ezt csak megmondhatja? 
- GYÖRGYI (hirtelen odalép eléje, elszán-
tan, kicsit fojtottan): Kérem, semmi ér-
telme, hogy ezt a purparlét folytassuk. Ön 

aért jött, hogy Györgyefalvy Györgyivel 
ízonyos félreértést tisztázzon. Ez nagyon 
zép. Csak azt szeretném tudni, hogy ne-

kem, Györgyey Györgynek, mi közöm a 
dologhoz? (Rövid szünet.) Mert én itt, 
ezen a helyen, újságíró vagyok, aki saj-
nos, túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy hi-
vatalos idő alatt mások magánügyeivel 
foglalkozzék. 

THURZA (komoly arccal): Akkor hát 
nem mondaná meg, kedves szerkesztő úr, 
hogy Györgyefalvy Györgyivel hol beszél-
hetnék? 

GYÖRGYI (feléje fordul, hidegen végig-
méri, röviden): Sehol! 

THURZA: Szóval, nem hajlandó velem 
szóbaállni? Most én mondhatnám: Altkor 
maga gyáva ember, Györgyey György! 

GYÖRGYI (hidegen): Az idézet szelle-
mes, csak nem helyénvaló. Az élet nem 
film, hogy visszafelé lehessen forgatni. Ne 
kényszerítsen arra, hogy udvariatlan le-
gyek. 

THURZA: Hanem menjek el magam jó-
szántából, mielőtt még formálisabban ki-
utasítana? 

GYÖRGYI (fagyosan): Én nem mertem 
volna ilyen brutális kifejezést használni. 

THURZA: De ez egyre megy. Annál is 
inkább, mert nem megyek. Akár udvaria-
san, akár udvariatlanul szólít fel erre, 
nem megyek, mert nem mehetek. Fontos 
elintézni valóim vannak. 

GYÖRGYI (élesen): Ha csak ez nyug-
talanítja, biztosíthatom, h o g y . . . (Hang-
súlyozva.) itt már semmi elintézni valója 
sincs. 

THURZA (elneveti magát): Honnan 
tudja? 

GYÖRGYI (elveszti a türelmét): Ké-
rem, vessünk véget ennek a lehetetlen je-
lenetnek. 

THURZA (vállat von): Ahogy paran-
csolja. Egyébként, ne tartóztassa magát, 
nem akarom a munkájában zavarni. (Nyu-
godtan az íróasztalhoz megy, nézelődik, 
kinyitja a fiókokat, mintha keresne vala-
mit, leszórja az újságokat a földre.) 

GYÖRGYI (elképedve): Mit csinál, ké-
rem? 

THURZA (fölnéz): Rendet. 
GYÖRGYI (haragtól kipirulva): Az én 

íróasztalomon? 
THURZA (csodálkozva) : Szó sincs róla. 

Az én íróasztalomon. 
GYÖRGYI (megdöbbenve): De hát ezt 

már — igazán . . . 
THURZA (tárgyilagosan): Az az íróasz-

tal, amelyik az én szobámban áll, az én 
íróasztalom, — nem? 

GYÖRGYI (mindig rémültebben): A 
maga szobájában? 

THURZA (könnyedén): Persze. (Egy 
mozdulattal jelzi.) Az «én» szobámban. 

GYÖRGYI (elképedve): Nem értem. 
THURZA: Nem érti, hogy a saját la-

pomnál saját szobám lehet? 
GYÖRGYI (megfogódzik az íróasztal szé-

lében, hebegve ismétli): Saját lapjánál? 
THURZA: No, igen. Vagy talán még 

nem tudja, hogy ma déli tizenkét óra óta 
én vagyok a Reggeli Napló tulajdonosa? 
A bank az én számomra vette meg. 

GYÖRGYI (rémülten felsikolt és lerogy 
t.gy székre). 

FŐSZERKESZTŐ (a középső ajtón, ki-
pirult arccal, izgatottan belép. Mind a két 
kezét Thurza felé nyújtja): Bocsáss meg, 
kérlek, a földmívelési miniszter kéretett a 
telefonhoz. . . 

THURZA (nagyon udvariasan) : De szót 
sem érdemel. Miután az urakkal már meg-
ismertettél, a szobámat magam is megta-
láltam. Különben is (Egy mozdulattal 
Gvörgyi felé. ) kedves kalauzom akadt . . . 

FŐSZERKESZTŐ (félkarjával átfogja 
Györgyi vállát, szeretettel) : A legtehetsé-
gesebb munkatársam. 

THURZA (meghajlással Györgyi felé): 
Egyúttal régi sajtóprotektorom. 

GYÖRGYI (összeszorítja az ajkát és 
nem felel). 

FŐSZERKESZTŐ: Elnézésedet kérjük, 



hogy a szobádat még nem rendeztettük be 
úgy, a h o g y . . . 

THURZA (mosolyogva a szavába 
vág): Nekem kell bocsánatot kérnem, 
hogy már ma délután betörtem ide. De, 
őtzlntén szólva, nem tudtam ellenállni a 
vágynak, hogy minél előbb felnézzek a 
Reggeli Napló szerkesztőségébe. 

FŐSZERKESZTŐ (meghajlik): Nagyon 
kedves vagy. 

LUKACS (benyit a középső ajtón, Thur-
záról nem vesz tudomást, Györgyire gyors, 
éles pillantást vet, miközben a főszerkesztő 
felé fordul): Bocsánat az alkalmatlanko-
dásért, de itt vannak a stockholmi urak, a 
papírügyben. Még ma délután vissza akar-
nak utazni és azt hiszem . . . 

FŐSZERKESZTŐ (gyorsan): Igen, 
p.tonnal jövök. (Egy mozdulattal Thurza 
felé.) Talán érdeke l . . . 

THURZA (nevetve tiltakozik): Isten 
őnzz, hogy mindjárt első nap belekontár-
kodjam a ti kitűnő munkátokba. 

LUKÁCS (gyorsan Györgyihez, meg-
J( g ja a balkezét) : Gyere be hozzám 
Zsorzs, meg kell gyorsan írni ezt a . . . 

THURZA (hirtelen feléjük fordul) t 
fcjnye, pedig éppen kérni akartam őnagy-
ságát, mint régi, kedves jóakarómat, szen-
teljen rá egy negyed órát, hogy a szerkesz-
tőségi szokások felől tájékoztasson. (Ne-
vetve.) Mint újonc, nem szeretnék baklö-
véseket elkövetni. (Megfogja Györgyi jobb-
kezét.) 
(A kép egy másodpercre megmerevedik, 
amint a két férfi Györgyi két oldalán dit, 
fi, yik az egyik kezét fogja, másik a mási-
Icat és egy pillanatra elkomolyodva, farkas-

szemet nézn-ek egymással. 
GYÖRGYI (gyorsan és idegesen): Azt 

hiszem, szükségtelen. Méltóságod máris ki-
tűnően tájékozódott. 

FŐSZERKESZTŐ (aki az előbbi jelene-
tet nem vette észre, mosolyogva Icüzbevág): 
De ha őméltósága úgy k í v á n j a . . . (Lukács 
felé.) Nem lesz olyan sürgős az a munka. 

LUKACS (bosszúsan vállat von): Ké-
rem, majd másnak osztom ki. (Hirtelen 
narkonfordul és kimegy.) 

FŐSZERKESZTŐ (egy pillahatig meg-
ütközve utána néz, aztán Thurza felé for-
dul) : Akkor hát, engedelmet kérek . . . 

THURZA (nagyon udvariasan): Csak 
asrzal a feltétellel maradhatok idebent, ha 
miattam nem zavartatjátok magatokat. Hi-
szen ma még csak, hogy úgy mondjam — 
(mosolyogva) aklimatizálódom. 

FŐSZERKESZTŐ: Később majd jelent-
kezem. (Kezet fognak, főszerkesztő ki-
megy.) 

THURZA (lassan az íróasztalhoz lép). 
GYÖRGYI (gyors léptekkel az íróasz-

talhoz megy, fölveszi a telefont. Thurza 
felé): Megengedi? 

THURZA: Kivételesen. 
GYÖRGYI: Halló, a nyomdát kérem. 

Drága Serényi úr, úgye nem szedték kl 

még a vasárnapi tárcámat? Kérem visz-
sza a kéziratot. (Leteszi, újra tárcsáz.) 
Halló, Déli Újság? î A főszerkesztő urat 
kérem . . . Itt Györgyey G y ö r g y . . . Jóna-
pot kívánok. . Nagyon k e d v e s . . . Ha még 
aktuális a múltkori a j á n l a t a . . . Köszö-
nöm, holnap délben jelentkezem. 

THURZA (telefonálás közben a Men-
delssohn dalt dúdolgatja, hogy megzavarja 
a lányt). 

GYÖRGYI (lecsapja a kagylót, fölkapja 
az aktatáskáját, pakol). 

THURZA: Mit csinál? 
GYÖRGYI: Pakolok. 
THURZA: De miért? 
GYÖRGYI: Csak nem képzeli, hogy egy 

napig is hajlandó vagyok a maga lapjá-
nál dolgozni? 

THURZA: Nem értem a dolgot. Éppen 
az előbb magyarázta, hogy Györgyey 
György nem azonos Györgyefalvy Györ-
gyivel. Ha tehát Györgyefalvy Györgyi-
nek van is némi kifogása a személyem el-
l e n . . . 

GYÖRGYI: Tévedi Györgyey György 
az, aki nem hajlandó tűrni, hogy egy ci-
vil dirigálja a tollát! Hiszen maga azt sem 
tudja, mi fán terem a szerkesztőségi Úgy 
vette meg a lapot, mint egy versenyistál-
lót. Hát én nem vagyok versenyparipa. 
Újságíró vagyok. 

THURZA (színlelt meglepetéssel, na-
gyon komolyan): Kérem, attól félek, fél-
reértette az intenciómat. Erre a íapra 
szükségem van, mert az iránya megfelel 
a programomnak. Erős ellenzéki újságot 
akarok. Mióta valaki felszította szuny-
nyadó politikai ambíc iómat . . . (Elhallgat 
anélkül, hogy Györgyire nézne, várja, mi 
fog mondani.) 

GYÖRGYI (csökönyösen hallgat). 
THURZA (mintha elgondolkodnék): Az 

illető azt igyekezett elhitetni velem, hogy 
érdemes mindent újra kezdeni." Én hittem 
neki — és megpróbáltam. De vájjon való-
ban érdemes lesz-e? 

GYÖRGYI (hidegen): Magának feltét-
lenül érdemes. 

THURZA (várakozásteljesen): Miért? 
GYÖRGYI: Mert a politikai érvényesü-

léshez két dolog kell: jó idegek és rossz 
szív. 

THURZA: Gondolja, hogy bennem 
mind a két kellék megvan? 

GYÖRGYI: A legteljesebb mértékben. 
THURZA: Valamikor mintha kedvezőb-

ben ítélt volna meg. 
GYÖRGYI: Akkor még nem ismertem. 
THURZA: Sajnálja, hosrv megismert? 
GYÖRGYI (őszintén): Nagyon. 
THURZA: Kár, hogy nem értjük mef 

egymást, őszintén bevallom, nekem jólese' 
a tudat, hogy ilyen kitűnő, megbízhs 
munkatársam lesz, akivel mindent meg' 
szélhetek, — aki tanácsot adhat, neme 
a lap ügyében, hanem politikai muni 
ban is. 



GYÖRGYI: Kérem, amíg itt vagyok, 
kötelességem, hogy rendelkezésére álljak. 
A Déli Újságnál csak holnap Írom alá a 
szerződést. Méltóságod az előbb említette, 
hogy bizonyos felvilágosításokra volna 
szüksége • • * 

THURZA (hirtelen): Igen. (Egy pil-
lanatra elgondolkodik, maga elé néz, von-
tatottan.) Elsősorban is az érdekel, — 
milyen ember ez a Lukács? (Váratlanul, 
élesen Györgyire néz.) 

GYÖRGYI (Thurza nézésétől zavarba 
jön, riadtan ismétli): Lukács? 

THURZA: Igen. 
GYÖRGYI: A legkitűnőbb újságíró és 

a leglelkiismeretesebb szerkesztő. 
THURZA: Igazán? (Rövid gondolkozás 

után.) Hát ezt nagyon sajnálom. 
GYÖRGYI (meglepetten): Sajnálja? 
THURZA (közömbösen): Igen, mert an-

nál nehezebb lesz mással pótolni. 
GYÖRGYI (nem érti, nagyon meglepet-

ten): Lukáas nem akar a lapnál maradni? 
THURZA (lesi az arcán a hatást): ö 

igen, — csak én nem akarom megtartani. 
GYÖRGYI (gyorsan, ijedten): Az nem 

lehet! 
THURZA (fölényesen): Miért nem le-

hetne? 
GYÖRGYI (nagyon izgatottan): Kérem, 

nem is tudja, milyen képtelenség az, amit 
mond. Hiszen nem ismeri a viszonyokat. 
Lukács úgyszólván, a lap lelke. 

THURZA (gúnyosan): Legfeljebb ezen-
túl lelketlen lesz a lap. Politikai napilap-
nak, a maga elmélete szerint, ez csak elő-
nyére válhatik. 

GYÖRGYI (szinte kétségbeesetten): De 
hát miért? 

THURZA (vállat von): Tudóm is én. 
Ellenszenves. Még a látása is idegesít. 

GYÖRGYI (kitör belőle a felháboro-
dás): És ezért? Csak így? Egy szeszély 
kedvéért? Tudja, mi ez? E z . . . e z . . . 

THURZA (nyugodtan): A tulajdonos 
legelemibb joga: azzal dolgozik együtt, 
akivel jólesik. 

GYÖRGYI (erőt vesz magán, nyugodt, 
rábeszélő hangon): Nem is sejti, milyen 
kényes gépezet egy ilyen szerkesztőség. Lu-
kács nélkülözhetetlen. Szinte azt mondhat-
nám, együtt nőtt fel a lappal. A főszer-
kesztő inkább csak reprezentál, de Lukács-
nak a kisujjában van az egész mester-
s é g . . . 

THURZA: Nem haragszik, ha egy na-
gyon tapintatlan kérdést teszek fel? 

GYÖRGYI (hűvösen): Kérem. 
THURZA: Igazán csak a lap érdekét 

viseli annyira a szivén, vagy talán egy ki-
csit Lukács úr érdekét is? 

GYÖRGYI (nagyon hidegen): Furcsa 
kérdés. Természetes, hogy elsősorban a lap 
érdekét nézem. De semmi okom sincs ta-
gadni, hogy Lukácsot is nagyon sajná-
lom . . , 

THURZA (gúnyosan): Ez kollegiali-
tás 

GYÖRGYI (mintha meg m hallotta 
volna, keserűen): Egy ilye független 
nagyúr, mint maga, nem is tdja, mit je-
lent a mai viszonyok közt, h egy újság-
író elveszti az állását. Nekm véletlenül 
módomban van elhelyezkedni de Lukács... 

THURZA: Lukácsi Lukác:! Igazán saj-
nálom, hogy még ez sem ud meghatni. 
Alighanem igaza lesz: nagysn rossz szívű 
lehetek. 

GYÖRGYI (alig észrevehető kis meleg-
séggel) : Nem, csak . . . 

THURZA: Csak? 
GYÖRGYI (zavartan végighúzta kezét tt 

homlokán): Magam sem tudom. 
THURZA (hirtelen feláll, odalép hozzá,, 

megfogja a kezét. Erőltetett mosollyal, tré-
fásan) : A lelketlen kényúr hajlandó Lu-
kács úrnak megkegyelmezni. De csak egy 
feltétellel. 

GYÖRGYI (megütődve ránéz): Nos? 
THURZA (kicsit közelebb hajlik hozza, 

erősen a szemébe néz): Ha megmondja, 
miért viseli annyira szívén sorsát? 

GYÖRGYI (meglepetten): Hiszen mond-
tam már. Derék ember, régi barátom . . . 

THURZA (anélkül, hogy elengedné a 
kezét, élesen): És? 

GYÖRGYI (elképedve): Mi az, hogy és? 
THURZA (színlelt nyugalommal) : Per-

sze, nap-nap után együtt vannak, szerkesz-
tőségben, szerkesztőségen kívül, nem csoda, 
ha ilyen körülmények közi? bizonyos mele-
gebb rokonszenv alakul k i . . . 

GYÖRGYI (nagyim idegesen): Nem ér-
tem, mit akar ezzel mondani. 

THURZA (kesernyésen nevet): Sem-
mit. Igazán csak pszichológiai szempontból 
érdekel, mi a háttere annak a nagy me-
legségnek, amivel Lukács barátunk védel-
mére kel. 

GYÖRGYI (mindig inkább erőt vest 
•rajta a felháborodás}: Nem tudja meg-
érteni, hogy mikor egy kedves, régi pajta-
somról van szó, mindent elkövetek, hogy 
elhárítsak egy értelmetlen, kegyetlenül, 
lelkiismeretlen... 

THURZA (szárazan): Semmi szükség 
arra, hogy ilyen erős kifejezéseket használ-
jon. Anélkül is elhiszem, hogy azonosítja 
magát Lukács úrral. 

GYÖRGYI (szenvedélyesen) : Igenis, azo-
nosítom magam! Lukács az én egyetlen 
barátom, aki úgy állt mellettem mindig, 
mintha a bátyám volna! 

THURZA (keserű gúnnyal): Megható 
jelenség ez a modern Grál lovag. 

GYÖRGYI: Csak gúnyolódjék! Van ls 
azon mit nevetni, hogy akad még bolond, 
aki a férfiak közt dolgozó, -férfiéletet élő 
ujságírólányban nem csupán könnyen elér-
hető, szabad prédát lát. 

THURZA: Isten őrizz, hogy Lukács úr 
érdemeit kisebbíteni igyekezném! Sőt, ma 



éjjel is csoiltam a valóban mesébe illő 
lovagiasság, amikor egy percre sem ma-
radt volna az oldala mellől — verseny-
futásunk som, az Otthontól a Newyorkig, 
a pesti éjszcán keresztül! 

GYÖRGYI (mintha csak most eszmélne 
rá) ; úgy? lát ezért! Ez a versenyfutás 
törte ki szegny Lukács nyakát? 

THURZA :3zó sincs róla. Téved. 
GYÖRGYI 'nézi): Tévedek? (Egy pilla-

natra pajkos iény csillan fel a szemében. 
Hirtelen.) Aniál Jobb, mert már attól fél-
tem, hogy eg-ebet is tud és (gúnyosan) 
az még súlyr»Wtaná szegény Jóska helyze-
tét. 

THURZi (felhorkan, önkénytelenül erő-
sen megszorítja Györgyi csuklóját) : Jóska7 

GYÖRGYI (felszisszen): Jaj! (Kiszaba-
dítja kezét.) Fáj. (A csuklóját dörzsölgeti, 
közben szemrehányóan nézi Thurzát.) 

THURZA: Bocsásson meg, nem akar-
tam. (Pillanatnyi csönd után közelebb lép 
Györgyihez, fojtottan.) És ha szabad kér-
deznem, ,— a Newyorkból hová ment, hogy 
a lakása ajtajánál hiába vártam? 

GYÖRGYI (magától értetődően): Ter-
mészetesen, — Lukács lakására. 

THURZA (egy önkénytelenül görcsös 
mozdulatot tesz, de rögtön erőt vesz ma-
gán. Félelmes nyugalommal) : Miért ta-
lálja ezt olyan természetesnek? 

GYÖRGYI (hirtelen szembefordul vele, 
szenvedélyesen kiáltva) : Mert a szeretője 
vagyok! Hiszen csak ezt akarta hallani! 
Igenis! A szeretője vagyok! Most legalább 
tudja! 

THURZA: Űgy. (Sápadtan elfordul, az 
íróasztalhoz megy, majd vissza Györgyi-
hez, mintha mondani akarna valamit, nagy 
nekilendülés után, nagyon természetesen.) 
Hát nem igaz! 

GYÖRGYI (ártatlanul): Mi nem igaz? 
THURZA (rekedten): Amit mondott. 

Nem lehet! Tudom, hogy nem igaz! 
GYÖRGYI (önkénytelenül elneveti ma-

gát): Félóra óta spanyol csizmával pró-
bál kényszeríteni, hogy bevalljam — és 
mikor végre bevallom, nem akarja elhinni. 

THURZA (kínlódva, homlokához szo-
rítja tenyerét) : Nem ; tudom elhinni. 
(Szinte könyörögve.) Ügye, csak tréfált? 

GYÖRGYI (színlelt csodálkozással) : 
Nem értem, miért tulajdonít ilyen túlzott 
jelentőséget annak, amit mondtam! Hiszen 
ez csak természetes . . . Elvégre egy füg-
getlen mai l á n y . . . 

THURZA (szenvedélyesen kifakad): Elz 
semmit sem jelent! A hóvirág sem meleg-
házban terem. És magát olyan tisztának, 
becsületesen és őszintén tisztának éreztem. 

GYÖRGYI (kicsit gúnyosan): Igazán? 
Mindenesetre gratulálok, hogy ezt ilyen 
tehetségesen el tudta titkolni. 

THURZA (mintha meg sem hallotta 
volna, szenvedélyesen) : Azt sem bánom, 

ha egy szavad sem őszinte, — hazudj — 
de úgy hazudj, hogy el tudjam h i n n i . . . 
(Az ajkára borul.) 

GYÖRGYI (nevetve kitépi magát a kar-
jaiból, I vidáman) : Látja, mindjárt ezzel 
kellett volna kezdeni. Ha csak az kell, ha-
zudok én akkorát, hogy rögtön ránk sza-
kad ez a viharvert szerkesztőségi mennye-
zet! Pedig ez kibír egyet-mást. 

THURZA (már mosolyogva): És mi az 
a hazugság? 

GYÖRGYI (nevet): A legősibb, legel-
csépeltebb asszonyi hazugság, amiért már 
Éva anyánkat is statáriális bíróság elé 
állították . . . (Mosolyogva Thurzához ha-
jol, merőn a szemébe néz, csak a szája 
széle remeg egy kissé.) Ez: én még soha 
senkit sem szerettem, csak magát! 

THURZA (újjongva): Hiába hazudsz, 
— most igazat mondtál! (Szenvedélyesen 
átöleli.) 

GYÖRGYI (csók közben nevetve): Hát 
ez már aztán szemtelenség! 

LUKACS (belép) : Bocsánat, a stockholmi 
urak az új tu lajdonost . . . (Egy gesztus-
sal Thurza felé. Hirtelen ráeszmél a hely-
zetre, elakad a szava. Dadogva ismétli, 
miközben Thurzáról Györgyire néz.) Az új 
tu lajdonos . . . 

GYÖRGYI (odasiet hozzá, a vállára teszt 
a kezét, szinte bocsánatkérően, nagyon 
melegen): Jóska! 

LUKÁCS (néhány pillanatig némán 
nézi. Aztán halkan, hogy csak Györgyi 
hallja, haragos arccal, mintha szidná) : 
Ne Jóskázz! Szóval: happy end? Úgy kell 
neked ! 

THURZA (mosolyogva Lukács felé kö-
zeledik): Kedves Lukács, laptulajdonosi 
pályafutásomat azzal kezdem, hogy érde-
kes hírről gondoskodom a holnapi lap szá-
mára. 

LUKÁCS (vrntha az ajtó felé akarna 
•indulni): Hosszú lesz? Mert akkor gyor-
san megállíttatom a gépeket. Vagy talán 
parancsol rendkívüli kiadást? 

THURZA: Nem szükséges! Két sor az 
egész : Thurza Sándor és Györgyey György 
úr jegyesek! (Félkarjával átfogja Györgyi 
vállát.) 

GYÖRGYI (összecsapja a kezét): Végre 
egy hír, amivel az összes többi lap le-
marad ! 

THURZA (nevetve magához öleli): Ez 
is a maga érdeme, szerkesztő úr! 

GYÖRGYI: Hát Istenem! 
TIIURZA: Maga pedig, kedves Lukács, 

marad továbbra is a lap lelke. (Kezet 
nyújt.) 

LUKÁCS (előbb nem fogadja eZ. Mikor 
Thurza vállat vonva, visszahúzza a kezét, 
mindkét kezével utána kap és nevetve 
szorongatja.) 

FÜGGÖNY 


