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Kapható Magyarország, Románia, Csehszlovákia, Olaszország és Jugoszlávia minden szakiiz! 
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ÉTTEREMBEN, GRIL LB EN ZENE, TÁNC 

Előidényárakat leszállítottuk. 

Olcsó 
* 

egyéni és még olcsóbb 

Dr. Halász Penzió uLb 

Újjáépített teljes komfortú emeletes villában. Töké-
letes családi otthon kiséret nélküli ifjúságnak külön épü-
letben. Budapesti iroda : II., Nyúl-uíca 9. Tel. 1-508-76. 

FLORIDA PENZIÓ 
Áthelyezve Sporttelep S » . alá. 
A Fürdőtelep központjában. Tel. 106. _ 

MODERN LUXUSPENZIÓ 
Elsőrangú el látás. E l ő n y ö s á r a k . Riviéra Penzió KESS1*;: 

Családoknak és gyermekeknek legideálisabb nyaraló-
hely. A Fürdőtelep központiában. Egy percnyire a i 
strandtól. Gyermekeket kisérő nélkül is vállal. Buda- | 
pesti érdeklődés a Színházi Élet Utazási Osztályánál. 
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FOGAS PARK SZÁLLÓ 
S I Ó F O K 
Központi fekvésű, újonnan átalakítva, 
folyóvizes fürdőszobák, magyar-francia 
diétás konyha. Telefon 54. Új vezetés. P B A N K P 1 Penzió és orth. 

r n M H V%Ek kóser étterem. 
Siófok Andtássy-u. 4. Tel. 105. a tabi orth. 
rabbiság felügyelete alatt. 36 folyóvizes szo-
ba, fürdőszobák, nagy kert, kitűnő konyha. 
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Gyermekét nyaraltass« a Balatonon 
minden felvilágosítást megad a Színházi Élet 
Balatoni Irodája. VII., Erzsébet-körűt 7. sz. 

i t p f / l f l Í R ÜPI1CÍA V4>7*>íl Budapesti iroda : V., Hold-utca 19. Hideg-
J I U I U I I I U f l s I I M t f ¥ 1 , 1 X 1 ! meleg folyóvíz. T.: 1-170-34 és Siófok 61. 

Mindennemű vasúti és más utazási baleset következményei ellen a gondos utas 
menetjegye váltásakor az állomáson vagy az utazási irodában vegye igénybe az 

„Európai" utazási baleset- és podgyászblztosftását 

Ä M & I t á w a b u t a z á ó 
aíaó/umó/iáqi njyxvialá&AXil egyêeââtae 

Indul: július 4 Julius 18. M N.B. 736. sz 
július 18—augusztus 1. U O Q I J 
augusztus 1-auguszlus 15. | / M A • 
augusztus 15—augusztus 29. • • 



a magyar tenger legkedvel-
tebb fürdőtelepe 750 szálloda-
és penziószobával. Teljes kom-
fort, ̂ villanyvilágítás, vízvezeték. 
Tánc, zene, szórakozás sport 

V. 

• ryVilfl^fl]:? fi vtf 
F E L V I L Á G O S Í T Á S S A L S Z O L G Á L 

A F Ü R D Ő I G A Z G A T Ó S A G 8 A L A T 0 N L E L L E 

FABINYI-PENZIO 
Cégtulajdonost BREUER, dr. Fabinyi Imréné 
személyes vezetésivel. — 56 szoba, hideg-meleg 

folyóvíz! Árnyas parkban sajét kiépített strand, nyi-
tott, zárt, tágas társalgók. Tánc-zene! Hungária Uni-
versal trió : Takács, Háber, Milkó együttes. Üdülés ! 
Sport! Szórakozás! Budapest) iroda: V., Berllni-
tér 6. Telefon : 1-287-13. — Balatonlelle. telefon : 27 

R i v i e r a P e n z i ó I F Z T Z ù T h ^ 
vetlen a Balaton partján. Minden szobában folyó víz. 

Napi négyszeri bőséges étkezés. 

SIPOS ÉDEN PENZIÓ 
Telefon : 44. Modern komfortos szobák. Fürdő-
szobák. Saját 
érdeklődés a Színházi 

díjmentes strand. Budapesti 
ínházi Élet Utazási Osztályánál 

ABBAZIAkóser P E N Z I Ó 
Balatonlelle 
Szép tágas szobák 
szorl b ő s é g e s 

Központjában, a vasút mellett, 
obák. Fürdőszoba. Napi három-

ellátás. Előszszónban P F.— 

Balatoni nyaralás Ä d f ú l -
jon mir,den fel-

világosításért és ajánlatért a Színházi Elet 
Balatoni Irodájához. VII., Erzsébet-kőrút 7 

Balato*{ötd</át 
= B A L A T O N N I Z Z Á J A = 

Balatonföldvár-Fürdőtelep 
összes szállodái folyó hideg-melegvízzel, 200 szoba 

Jazz — cigányzene — bar 
C Z I F R Á K A N T A L igazgatása alatt 

H ú s t a l a n d i é t á s ü d ü l ő p e n z i ó 
ízletes konyha. Mindenfajta diéta. Orvosi irányítás. 
Nap- éí légfürdő. Árnyas park. Közös gimnasztika. 
Fürdőszoba, folyó víz. Prosp. Ifj. dr. Rusznyák 

Istvánná, Imre-utca 11 

BcdcdoMtzúcs'zó 

B a l a t o n P e n z i ó 
Balatonszárszó, KeltU rillasor 4. Strandtól és ruiUlUmáttii 
2 percnyire, hatalmi fark »élén. Családok nyaralóhely«. Kényei-
•M sírták, kitiné kacyka. Napi négyszeri étkerés. KedrezS árak. 

Sirály Penzió és Étterem 
állomás selleti, Balat aranézé szobáival, kitflnS ellátáióral és 
•érsékolt áraival bárkinek a legkellemesebb nyaralást biztosítja. 

Napi négyszeri étkezés. Jazz. Tánc. Cukrászat. 

D r . M U n c z e r G y e r m e k ü d ü l ő . 

B a l a t o n s z á r s z ó . í ^ í 6 o r i o s i T ' Î S » " 
Szakfelügyelet, idegen nyelvek, sport. Hizó-, nap-, 
lógkúrák. Méltányos átalányárak. Felnőtteknek külön 
elhelyezés, week-end. Érdeklődés Népszinház-u. 47, 
telefon: 1-441-77 ós Balatonszárszó. Prospektus. 

H U L L Á M P E N Z I Ó 
36 modern folyóvizes, teljes komfortos szoba, minden 
kényelemmel berendezve. Árnyas nagy parkban, kö-
zel a vasútállomáshoz. Elsőrangú ellátás. Telefon : 2 

BRISTOL PENZIÓ 
ÉTTEREM BALATONLELLE 
Nagy árnyas parkban, h a r m i n c folyóvizes szoba, 
e l s ő r a n g ú magyar és francia konyha, pontos és 
figyelmes Kiszolgálás. Napi penzió 5.— pengőtől. 

Saját fOrdőkablnok, a strand díjtalan. 

Beda 
HOTEL SAVOY PENZIÓ 
A budapesti Renaissance Penzió tulajdonosának veze-
tésével. Teljes modern, minden igényt kielégítő kom-
fort. Közvetlenül a Balaton partján fekszik. Folyóvizes 

szobák ! Fürdőszobák ! Tánczene ! 

99 I R I S » P E N Z I Ó 
vezeti Draakovleh Miklóa. 30 folyóvizes szoba, köz-
vetlen a Balaton partján saját strand. - Előidény június 
26-ig. 1 személy 5 P, 2 személy 9 P. Főídény : 6—8 P. 
Tel. 22. Prospektust kívánatra szívesen küld a vezetőség 

Balaiw^üced 

Astoria penzió 
gyógyfürdőtől, minden kényelemmel berendezett folyó-
vizes szobák. Fürdőszobák. Elsőrangú magyar, francia 
és diétás konyha. G y t t k é r M i h á S y n é vezetésével 

Pännoniä-Psnziö zel *bén!̂ 'modem vlífákbaTgaran-
táltan tiszta, folyóvizes szobák. JGtíinő ellátás. Kívá-
natra diétás étkezés. Oarage. U| vezetés alatt. Egész évben nyitva. Telefon: 72 

Astoria Szálíö-Penzió 
M o d e r n kényelemmel berendezett elsőrendű ház. 

Telefon: 12. \ 

H U N G Á R I A - P E N Z I Ó £ 3 3 3 « 
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Elsőrangú m a g y a r - f r a n c i a é s diétás konyha f Mérsékeli árak ! T o r n a - é s j á t é k s z e r e k Î  
B»d*p««ti érdeklődé« s Maria« azalón, A n d r á u y - é t 4. TcL 3-106-78 N a p o z ó t e r r a s z o k ! 



spteJut a, / M t c f o r e ^ T i f â £ 
Ez bizony hiba ! A púder védi az arcbőrét, de 
nagy könnyelműség, ha magáról az arcápolás-
ról feledkezik meg. Az arcbőrnek gondos és 
rendszeres ápolásra van szüksége, hogy a 
fiatalság varázsát hosszú ideig megőrizhesse. 

Ebben segítségére lesz a világhírű 

H U D N U T 
szépségápoló-készlet 

arcdy 5 kiváló készítményt egyesít magában : 
fisztítókrémet (Special Cleansing) 
uört^plélókrémet (Sk|n & Tissue) 
bőrtonikum-ot (Tonic & Freshener) 
nappali krémet (Vanishing) 
és púdert 

Mind a szépségápolás k i p r ó b á l t eszköze 

TELJES HUDNUT SZÉPSÉGÁPOLÓ KÉSZLET CSik P 7.70 
Minden ;6 szaküzletben kapható. 



XXV II. évfolyam Budapest, 1037 jún. 27-től júL 3-ig 27. szám 

Bokor Margit 
nagy sikerrel énekelte a bécsi Operában a »Rózsalova«« Oktavianját 

(Förster loto) 

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

SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR 
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4 1 0 O L V A S Ó J A 

I N G Y E N M E G Y 

À P Á R I S I V I L Á G K I Á L L Í T Á S R A 

Kedves es nasznos játékot kezd a Színházi Elet ebben iái számában. Hét-
ről-hétre tizeinkét feladatot ad olvasóinak. Nem nehéz feladatok ezek, aki 
szorgalmasan nézegette az elmúlt évben a Színházi Életet, pillanatok alatt 
fog visszaemlékezni egy-egy képre: hohó, ezt a képet már láttam valahol! 
Nem »valahol« látta, hanem a Színházi Életben. De ami nem képmegfejtés 
a pályázatban, az is csupa könnyű, szórakoztató feladat. Érdemes foglal-
kozni vele, megfejteni, mert a pályadíj szép és hasznos : 

a megfejtők közül minden héten egyet a Színházi Élet kiküld egy-
heti ottartózkodásra Párizsba a világkiállításra. 

Tíz héten keresztül közöljük a feladatokat, tehát: 
tíz olvasónk tartózkodhat egy-egy hétig teljesen ingyen Párizsban. 
Nem írjuk elő, hogy a nyertes mikor utazzon. A jutalmat akkori 
veheti igénybe, amikor akarja, természetesen a világkiállítás 

tartama alatt. 
Mindezért pedig nem kérünk mást, mint hogy erőltessék meg kicsit 

a memóriájukat és fejtsék meg azt a tizenkét feladatot, melyet hétről-hétre 
közlünk. Aki az első héten nem nyer, ne essék kétségíbe, mert mindm héten 
más és más feladatok meg fejtését kérjük, akinek egyik héten nem sikerült, 
rákövetkező héten talán szerencsésebb lesz. 

^ Az első héten a következő feladatokat kell megoldatni: 1. Közlünk egy 
színházi képet (imár megjelent egyszer a Színházi Életben), tessék megírni: 
melyik darabból van ez a jelenet és kiket ábrázol a kép. 2. Filmjelenet 
(ez a kép is megjelent már a Színházi Életben), itt is rá kell ismerni, me-
lyik filmből való és kiket ábrázol? 3. Tessék pár sorban véleményt nyil-
vánítani: jól tette-e Anglia volt királya, hogy trónját feláldozta a szere-
lemért. 4. Ki tudja. a »Romeo és Julia« imieséjét legrövidebben megírni. 
5. Közöljük egy közismert sláger egyetlen kottasorát, tessék megírni, mi 
a sláger címe? 6. Kas dietektíviskola. Rövid detektívtörténet, meg kell 
mondani: »Ki a tettesU 7. Közöljük egy országoshírű emiber gyermek-
kori arcképét. Rá kell ismerni! 8. Tessék megírni, melyik legényt, szím-
daraibot, vagy verset filmesíttetné meg s rná lenne a film szereposztása? 
9. Sportjelenet, az elmúlt szezonban lejátszott futballmérkőzésről. (Ez a 
kép is megjelent már a Színházi Életben.) Milyen meccset ábrázol a kép, 
kik vannak rajta? Ha ön nem ért a futballhoz, kérdezze meg valamelyik 
sportrajongó ismerősét, az majd segít önnek. Hálából küldhet neki anzixot 
Párizsból. .10. Fekete szemüveget tettünk a népszerű színésznőre. Ismer-
jenek rá! 11. A világirodalom egyik versremekének pár sorát közöljük. 
Mi ez a vers? 1.?. Végül: Lefotografáltunk egy ismert színészt hátulról. 
Ismerjenek xu így is. * " , .. . . . „ . 

A következő oldalakon (nem ebben a sorrendben) közöljük a felada-
tokat : ^ 
y Az első megfejtéseknek július 3-ig kell beérkezniök a Színházi Met 
" szerkesztőségébe és a július 9-i számunkban már közöljük is az első 

szerencsés nyerőnek a nevét. 
A továblbi pályázatoknál is nyolc napon belül kell ja megfejtéseket bekül-
deni s a győztes nevét mindig két hétre rá közöljük. 



1. számú pályázat. 

M tette, 

1/tfMt jít tettet-

A világsajtóban, az elő-
kelő szalonokban éppen 
úgy, mint a legeldugot-
tabb afrikai települése-
ken erről beszélnek. Jól 
tette, nem jól tetteÎ Már 
persze Windsor hercege ... 
Szabad volt feláldoznia a 
zsenifálisl (Erzsébet, az őr-
jöngő VIII. Henrik, a 
mondén VII. Edward és a 
puritán V. György trón-
ját egy asszony miatt, 
mégha az Wallis War-
field is, ez az elragadó 
lény, aki valóban méltó 
arra, bogy a föld egykor 
leghatalmasabb uralkodója 
rajta felejtse pillantását. 

Évtizedek múlva, ami-
kor korunk minden izgal-
mas problémáját elmossa 
az idő, amikor a feledés 
orsóján már rég lepergett 

2. sz. pályázat 
Melyik darabból való ez a jelenet? Kik van-

nak a képen? 

mindaz, ami érdeklődé-
sünket izgatta, még min. 
dig képzeletet foglalkoz. 
tató téma lesz Windsor 
herceg regénye. Nos, mi 
arra szólítjuk fel olva-
sóinkat, hogy tömören, vi-
lágosan és a lehető leg-
szellemesebben fejtsék ki 
néhány sorban: Jól tette, 
nem jól tettel 

4. sz. pályázat. 

3. sz . p á l y a z a t . 
Ifjúságában sokat sportolt és lelkesen gaz-
dának készült. Huszonhat éves volt, amikor el-
hódította a wolitvka. A közélet arénájában a 
csúcsig emelkedett, de azért 'mindig vágyott a 
gazdálkodás után. Szenvedélye a vadászat és a 
dohányzás. Ha ideges, száz cigarettát is el-

szív ...Ki ez? 

ön filmet készít! Ame-
rikában újabban divatos 
lett az a szokás, hogy a 
világirodalom remekeit vi-
szik a moziképre. A®az ál-
láspont, hogy a fémjelzett 
regény vagy színdarab 
már kiállta a tüzpróbát, 
kipróbált, bevált. így 
nyúltak vissza a filmesek 
egészen Shakespeareig. ön 
tehát filmet készít, de nem 
szabad könnyelmüsködnie, 
melléfogni, hibát csinálni. 
A film f e n tűri a vak-
merő kísérlfc ezést és a 
merész újítást. A legsze-
rényebben kiállítóit, film 
is legalább tízszer a.nnyi 
pénzbe kerül, mint a sztá-
rokkal, kosztümökkel és' 
bútorokkal zsúfolt színda-
rab. A feladat az, hogy 
melyik regényt, színdara-
bot, — esetleg verset, — 
filmesítené meg önf Kö-
zölje azt is, hogy a fősze-
repeket kikkel látszatná? 



6. sz. palyazat 
Melyik slágerből váló ez a kottasor? 

7. sz. pályázat 
Melyik mérkőzésről van ez a jelenet és kik 

vannak a képen? 

8. sz. pályázat. 

Este színházban volt, 
hazajött és a marna meg-
kérdezte: Mit láttál? És 
akkor ön e lmondja . . . 
Keresi a szavakat, pró-
bálja a lényeget kifejteni 
a szövevényes cselekmény-
ből és hirtelen rádöbben 
arra, hogy a feladat bi-
zony nehéz . . . Valóban, 
nem könnyű dolog bonyo-
lult irodalmi vagy szín-
padi mű tartalmát né-
hány világos moadatban 
elbeszélni. 8. számú pályá-
zatunk: írja le táviratstí-
lusbam a »Romeo és Julia« 
tartalmát. Gondolja azt, 
hogy egy filanvállalat ön-
höz azzal a kérdéssel for-
dul, mi is van tulajdon-
képpen annak a bizonyos 
Shakespearenek »Romeo 
és Julia« című színdarab-
jában? Mondjuk, hogy a 
filmgyárban felvetődött 
a Romeo és Julia megfil-
mesítésének gondolata. 
Pontos, rövid cselekményt 
kérnek. Nos, sürgönyözze 
meg gyorsan! 

5. sz. pályázat 
Melyik filmből van ez a jelenet és kiket ábrázol a kép? 



9. sz. pályázat 
* J^i a tettel 

ŐFELSÉGE FUTÁRJA 
Al Burton királyi gárdaihad-

nagy, félórai kábult álom után 
riadtau ébredt föl a párizsi Mou-
lin Rouge páholyában. Nem ér-
tette, hogy ö, aki annyira bírja 
a pezsgőt, most elaludt az elő-
adás közben, amikor öt remek 
táncosnő nyüzsgött, kacagott, si-
mult és kacérkodott vele a páho-
lyában! 

Segédtisztje, Percy Cadge, mel-
lette ült és nevetve fogadta feléb-
redését. A lányok már kivonultak, 
számuk következik. Burton első 
gondolata .a titkos levél volt, ame-
lyet el kell jut tatnia egy kis ál-
lam uralkodójához és amelynek 
nem szabad idegen kézbe kerülnie! 

•Nem is vált meg ettől a levél-
től, 0. belső zsebéiben tartotta egy-
napos párizsi tartózkodása alatt. 
Holnap it t les® az idegen ural-
kodó át kell adnia. Megtapogatta 
belső zsebét, aztán elsápadt. 
^Idegesen kereste a remdkívüli 
ontosságú levelet, nem »volt meg! 

Kilopták a zsebéiből! Amíg a gyö-
nyörű öt táncoslány simogatta, 
hízelkedett körülötte. A párizsi 
rendőrséget nem szabad igénybe 
vennie. Csak a revolvere segíthet, 
meg valami csoda, amiben már 
nem tudott bízná. 

Kik voltak a, lányok? Aline, Cla-
re. Odite, Yvine és Edna! 

Éppen az Edna-görlöki artista-
táncszám a. következett, amikor a 
fiatal hadnagy a páholy tükre 
előtt a homlokához illesztette a 
revolverét, öngyilkosság! Mene-
külnie kell a szégyen elől. A le-
fokozás, megaláztatás elől! Es ek-
kor Edna, az előtáncosmő, sikoltva 
'kiáltott feléje a színpadról: 

— Ne! Ne! Vigyázz! 
Al 'Bur ton megismerte a kedves 

hangot, megfordult. Edna táncolt. 
Edna testén piros-fehércsíkos dél-
amerikai kendő lobogott és a szép 
táncosnő a muzsika hangjaira öt-
ízben futot t előre kendőlobogta-
tásokkal és villogó szeme Burton 
szemeibe tapadt. 

A hadnagy rábámult, Csak öt 
mozdulatot kapott! Figyelt. Egy-
szerre a szívébe tolult a vér. 
Edna jelez, titkos jelzést ad! Nem 
teheti nyíltan, biztosan egy kém-
esoport tagja, aki halállal bűn-
hődnék árulásáért! 

A tánc véget ért. Még csatto-
gott, zúgott a taps, amikor Al 
Burton a kezében tartott revol-
verre mosolygott. Mindent tudott, 
ö t percen belül a kezében volt Is-
mét a levél, a bűnös pedig holtam 
hevert a Moulin Rougeban. Ki 
volt a tettes? Honnan tudott meg 
mindent Burton és hogyan? 

10. sz. . 
Ki ez a színésznő? 

11. számú pályázat 
Melyik versből van ez a nyolc sor 

és ki írta? 
»Nekem is van tna.gy búm, — nem bú! 

f a g y o k , égteik: 
Szerelmes vagyok én: szeretem a léget, 
Az álmot, az árnyat, a napot, a holdat: 
Az elérhetetlent, ki se' mondhatókat! 
S titkolom a légtül, a csapodár széltül, 
A naptul, a holdtul, áz árnytul, ,az éj tül ; 
Rettegek álmomban, elárul az á l o m . . . 
De, nézz ide! nem f á j : egy szisz nekül 

Ki ez a színész? 
9 



'(imuyJlJi IwSs 

Ellának ajánlom hálával, 
szereteittel.. . 

Bocsánatot kérek, hogy nem szá-
molok be sem a Derbyről, sem u 
Repülőnapról. Mult hét végén pár 
napra falun voltam boldog és gond-
talan vendég. Onnan hoztam haza 
ezt a kis történetet, mely ha szak-
avatottabb író kezébe kerül, esetleg 
regény vagy dráma alakjában jutna 
a Iközönség elé. Számomra a törté-
net vonzereje abban rejlik, ahogy 
a kedves és vendégszerető háziak 
elmondták — helyesebben nem 
mondták el. 

Ügy kezdődött, hogy egy gyönyö-
rű erdőben rákászássál töltött dél-
után után, este a szulónban bridgez-
tünk. Partnerem hirtelen letette a 
kártyát és így szólt: 

— Folyton úgy érzem, mintha az 
a kép ott a kandalló felett benézne 
a lapomba. 

A háziasszony kissé szórakozottan 
válaszolt: 

— Igen, unnak a képnek u szemei 
folyton lkövetik Iaz embert. 

Ekkor néztem meg figyelmeseb-
ben a képet. 1700 körül készülhetett 
és fiatal hölgyet ábrázolt. A fiatal 
hölgy korának egyik legkarcsúbb, 
legjobban öltözködő hölgye lehetett. 
A !képen — mely derékig ábrázolja 
— mélyvörös és fekete bársony kö-
penyt visel nagy prém gallérral. Fe-
jén a fekete bársony bóbita alól ki-
csillan az ezüstre púderezett haj. 
Kezeit karmantyúba rejti. Kicsit 
mintha kihajolna, ki akarna lépni a 
képrámából, melynek szűkre szabott 
keretében valószínűleg unatkozik. 
Mert ez a hölgy nem olyasvalaki le-
hetett, aki életét szűk keretek közé 
szorította. Soha ilyen különös és ér-
dekes arcot. Keskeny arc, hosszúkás 
és hófehér, finom és keskeny az orra 
is. De az ívelt, sötét szemöldök alatt 
a szem olyan sötét, hogy a pupillát 
nem is látni. Sötét és feneketlen, 
titokzatos és tragikus a szeme. A 
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vérvörös kígyózó szája viszont mo-
solyog. Cmk kicsit mosolyog és nem 
vidáman. Ügy mosolyog, mint va-
laki, aki igen szerencsétlen és sok 
mindennel leszámolt és nem sok jót 
remél az élettől, tehát gőgös és fölé-
nyes és nevet az embereken és sze-
retne meghalni. (Legalább én ezt 
láttam a mosolyában, de lehet, ho\gy 
tévedek.) 

Partnerem megkérdezte a házi-
asszonyt, ihogy ki volt a hölgy és 
hogy hívták? A háziasszony még 
szórakozottabban válaszolt, hogy a 
hölgy ia család egyik ükanyja volt 
és Ágnesnek hívták és bemondja a 
négy pikket {utóbbit nem Agnes, 
hanem a háziasszony mondta be). 
Megkontráztam u pikket és miután 
elvesztettemi a kontrát, tovább ér-
deklődtem Agnes iránt: — Ágnes-
nek bizonyosan van valami törté-
nete, mondd el! 

— Nincs semmiféle története — fe-
lelt a háziasszony, de most már gya-
nús gyorsasággál. — Nem sokat tu-
dok róla. Korán halt meg. 

A háziúr, aki eddig hallgutott 
'most könnyelműen egy mondatot 
vetett oda. A »korán meghált«-hoz 
'hozzáfűzte: »Megölte magát«. 

— Ki osztott?— kérdezte a házi-
asszony. 

— fin — válaszoltam. 
— Hát akkor mondj be valamit. 
— Miért ölte meg magát Agnes? 
— Nem tudom. Mit mondsz be? 
A háziúrhoz f ordultam, uki vállat-

vont: 
— Miért öli meg magát egy fiatal 

és szép asszony? Valószínűleg sze-
relemből . 

— Kibe volt szerelmes? 
— Játszunk — mondotta a háziasz-

szony szigorúan. 
Lejátszottuk a partit. Aztán meg-

kérdeztem: 
— Hogyan ölte meg mug át Agnes? 
A háziasszony nem válaszolt, mi-

re ismételtem a kérdést. Most már 



tudtam, hogy tapintatlan vagyok, 
mert Ágnes egészen biztosan nem 
volt az, akit a család büszkeségének 
lehet nevezni, de nem bírtam ma-
gammal. (Ágnes egyenesen rám né-
zett és gúnyos mosolya elfeledtette 
velem, hogy illedelmes vendégnek 
nœm illik kérdezősködni.) 

— Hogy halt meg Ágnes? — kér-
deztem újra. 

A háziasszony most már olyan 
könnyen és sietve válaszolt, hogy a 
mondat első fele majdnem elveszett: 

— A kútba ugrott. Treff. 
— Caro — feleltem. — Milyen 

kútba? 
" — A régi kútba, fenn a várudva-
ron — világosított fel a háziúr. 

Most már szégyentelenül kérdez-
tem tovább: 

— Miért választotta a kutat? En-
nek is biztosan oka van. Története 
van. 

— Nincs semmi története — mon-
dotta a háziasszony. — A kút na-
gyon régi kút. Száz méter mély. Ret-
tenetes munka lehetett a sziklába 
vájni... 

Most a háziúr megint elszólta ma-
gát: 

— A kút közegén titkos szoba van. 
— Három treff — mondotta a házi-

asszony, de a titkos szoba szóra le-
tettem a lapot: 

— Hogy lehet kútban titkos szoba? 
— Az úgy van, — magyarázta à 

háziúr, — hogy ötven méterre a 
sziklafalban üreget vájtak. Olyan, 
mint egy kerek szoba. 

— Mire használták a szobát? 
A háziasszony megmagyarázta: 
— A kútásó munkások ott tartották 

szerszámaikat. 
— Ugyan... — mondtam csalódot-

tan ... 
A háziúr megvigasztalt: 
— Később pedig rabokat tartottak 

ott. Levitték őket létrán, aztán a 
létrát felhúzták és a rab vagy éhen 
halt, vagy beugrott a vízbe. 

— Es Ágnes onnan a sziklaszobá-
ból...? 

— Nem tudom, — válaszolt a házi-
asszony és hozzátette: — Ki oszt? 

— Még csak azt mondd meg... 
Ki volt Ágnes férje és milyen em-
ber volt? 
I — Simonnak hívták. Nagyon de-
rék ember volt. Kuruc generális. — 
(Mintha a »derék ember« szóra a kép 

ott a falon félrehúzta volna a 
száját.) 

A háziúr újra nyújtott egy kis in-
formációt: 

— Simon a kuruookkal küzdött, de 
1ez a vidék labanc volt. Ágnes is la-
banc érzelmű lehetett, mert nem kö-
vette a férjét. Itt maradt az ellen-
ség közt... 

— Es beleszeretett valami ellensé-
ges tisztbe? Es azért ölték meg, 
vagy ölte meg magát? 

A háziasszony ránézett a háziúrra 
és most már a háziúr is azt felete, 
hogy: Nem tudom. 

Később még hozzátette: 
— Csak annyi bizonyos, hogy Ág-

nes nem várta be a férjét. Mire Si-
mon visszatért a háborúból, az asz-
szony már halott volt. 

Kértem azt a könyvet, amelyben 
u család története van megírva, de 
becsületszóra biztosítottak, hogy a 
könyv nem emlékezik még Ágnesről. 

— Valószínűleg nem is hívták Ág-
nesnek és az egész kút rémregény 
'sem igaz, csak a falubeliek találták 
ki, mint minden ostoba kísértethis-
tóriát — nyugtatott meg a háziasz-
szony. 

•— Ágnes kísért? — érdeklődtem. 
— Ugyan kérlek, csak nem hiszel 

ilyen ostobaságokban... — most már 
'igazán bosszankodott a háziasszony 
'és jónak láttam csendben folytatná 
a bridget, Ágnes gúnyos tekintete 
alatt. 

Másnap estefelé felmentünk a vár-
udvarba és megnéztem a kutat. Nap-
nyugta volt és vörös ég, amely vi-
haros holnapot jelent. A régi, elha-
nyagolt várudvar közepén állt a kút 
faragott kőperemmel körülvéve. A 
kőperemen kis tükör állt és a tükör 
előtt egy fiatal parasztlegény éne-
kelve borotválkozott. A legény iga-
zán nem tudhatta, hogy kétszáz és 
egynéhány év előtt ebbe a kútba ölte 
magát Ágnes. Ha tudta volna, se 
nagyon avatkozott volna ez a tény 
a szombat esti borotválkozásába. A 
legény ártatlansága ragyogott mint 
a nap és igazán nem érdemelte meg, 
hogy láttára ismételjem azt a legős-
régibb és leglejáratottabb női mon-
datot: Egy férfiért sem érdemes... 
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D X K I O N L I H J E M T E T T 

Szalay Karola 
hímzett estélyi gyapjú voálruha, hímzett ma-

gyar öv és vállpántrésszel 
(László foto) 

A párizsi divat nemaetíköziséige mel-
lett úgyszólván az egész, viliág •elfo-
gadta és népszerűsítette a dirndlit. 
Mióta >a nyá r i Salzburg zpnei 'központ 
lett és a világ legkülönbözőbb (nemze-
tiségű dámái megfordulnak ai salzburgi 
Lanz üzletében, francia, angol, amerikai 
dámák épúgy vásárolják a dirndlit , « 
tiroli kalapot, mint az osztrák, vagy a 
maigyar hölgyek. De nemcsak vásárol-
ták, hanem viselték is. Legutóbb a 
wdndsori hercegné 'ausztriai tartózko-
dásához tiroli r.uhiákait, lkai apóikat vásá-
rolt és ezzel is népszerűsítette az egész 
világon annyira divatba jött viseletet, 
őszintén bevalljuk, i r igyeljük Tiroltól a 
dirndli nagy népszerűségét. Hát nem 
bajosabb, színesebb, légiesebb a magyar 
ruhái? Nem érdemeimé meg inkább a vi-
lágnépszerűséget? Amerika idén végre 
kezdi divatba hozni a maigyar viseletet. 
A legelőkelőbb newyorki áruházak ma-
gyar kirakatokat csinálnak, magyar ru-
hákat mutatnak. 

I t t volt m á r az ideje, hogy nálunk is 

«hmkf î a . Î Ilin M B I 1 ANGPAO. JhhHHshK>< okot?»! 
Szeleczky Zita 

honi-pettyes rokolyában 
(Angalo foto) 

Agai Irén 
* sioagárdi rokolyában 

(Angelo foto) 



M A C T A l R U H Á T ! 

történjék valami a magyar ruha nép-
szerűsítése érdekében. SzunyOffhné Tü-
aös Klána, az Operaház kitűnő divatter-
vezője mutatott be a Margitszigeten ma-
'gyáros divatrevűt. A revű minden 
egyes darabja, részben rajziban, részben 
miár elkészítve, Amerikában is bemuta-
tásra került. 

Külön érdekességet adott a pesti be-
mutatónak, hogy Szunyoghné manme-
keujei az Operaház ballerinái voltak, 
élükön Szalay Karolával, Bordy Bellá-
val, Vera Ilonával és Ottrubay Melin-
dával. 

Ritmikus, mozgással, magyaros zene 
mellett mutatták be először >a kü-
lönböző vidékek blúzviseletét. A legtisz-
tább .magyar stílusban tartott strand-
toaletteket, hímzett lepedőkből készí-
tett strandikábátokat, kalotaszegi hím-
zéssel díszített bodor vászoninget, »bar-
júSEájú« u j j as inget és gatyát, A 
dirndli helyett festőien szép, színes ro-
kolyákat, boldogi rokolyákat, hímzett 
vállkendővel, fejkendővel, köténnyel. Bordy Bella 

palóc rokolyában 

Szombathelyi Blanka terczel Zita 
magyar ruhájának köténye és kendője kapu- csíkos szoknyában, kék pruszlikkal, patyolat 

vári himzéssal van díszitvei ingvállal 
(Angelo fotók) 



Mar g dny i Fini 
házi szőttes bekecsben 

A bemutató fénypontja 
egy menyasszonyi ruha 
volt, buzsáki tüll vaigda-
lással, -gyönyörű ezüs-
tös gyöngypártával és 
gyönigycsiakorral. Olyan 
szép volt ez a ruha, hogy 
Párizs legklasszikusabb 
divattervezője: Yionnet is 
megirigyelhette volna. Dí-
szes esküvőkön ideálisab-
bat, szebbet elképzelni 
sem lehet ennél a magya-
ros öltözetnél. Estélyiru-
háikat is mutaittak magya-
ros stílusban, (hímzéssel 
díszítve, magyaros kash-
mirból, fehér tüllből, tar-
ka virágos magyar hím-
zéssel. Egyik szebb volt, 
mint a másik. Külön cso-
portban vonultaik fel az 
estélyi kabátok. Ha Schia-
parelli mutatta volna, ma 
már biztosan világsiker 
lenne a halinából készült 
fekete hímzésű szűr (es-

Vera Ilona 
matyó ruhában 

(Angelo fotók) 

Ottrubay Melinda 
csíkos szoknyában palóc be-
keccsel és hímzett köténnyel 

télyi kep helyett), amelyet 
egy derecskei szűrszabó 
készített. Gyönyörű volt 
a magyaros csotkrokkal 
tele hímzett (fekete bár-
sony esitélyi kabá t De 
miniden egyes darabjai a 
divatrevűneík sikert ara-
tott. Ezután a revü után 
minden hivatalos propa-
gandiai nélkül is a legsitk-
kesebb, a legelegánsabb 
nők fognak magyaros ro-
kolyákat viselni a nyara-
lóban, magyaros stílusú 
estélyi ruhákat és kabáto-
kat pedig a legünnepélye-
sebb alkalmakra is. 

Szunyoghné Tüdős Klára 
»Pántlika« néven magya-
ros divattal foglalkozó 
divatszalont nyitott. Nem-
csafc a külföldi hölgyek-
nek lesz ez 'attrakció, ha-
nem a magyar dámák-
nak is. Reméljük a 
»Pántlika« divatba hozzia 
a magy ar rulhát az egész 
világon. 

GUTHY BÖSKE 



Tedák fitiH&úU... 

Többéves szünet után újra Fedák-
filmet forgatnak a Hunniában. A 
film címe: »Mámi« és Fe dák Sári 
játssza a címszerepet, a szegény, 
amerikás magyar nagymamát, aki 
Texasiból hazahozza unokáját, húsz 
év óta nem látott dúsgazdag apjá-
hoz. Az apa Törzs Jenő, az amerikai 
fiú pedig új név a filmszínészek 
sorában: Pataky Jenő. 

* 

Fe dák Sári a gép előtt külön ta-
nulmány. Ahogy mozog, próbál, ja-
vít és játszik, csupa szív és lelkes-
ség. Reggeltől estig rendezik és fo-
tografálják, de Fedák fáradhatat-
lan. Egy új ötlet, egy jobb mondat 
kedvéért hajlandó még ötször újra 
elpróbálni egy jelenetet. Látni, hogy 
nem hagyja magát, meg akarja mu-
tatni, hogy filmen is olyan isztár 
lesz, mint színpadon. 

Mámi (Fedák) és unokája Gazsi 
(Pataky) megérkeznek Torday Gá-
bor földbirtokos és vezérigazgató 
(Törzs) házába. A két texasi jöve-
vény kosztümje frappáns. Fedákon 
kockás kartonszoknya, magasszárú 
szarvasbőrcipő, biőrkaibát és rózsa-
szín virágos kendő, az unokán som-
brero és bőr csukló védő. Az öltöze-
teket Zsazsa személyesen 'állította 
össze. Ebben ő, a többszörös ame-
rikai turnék során szakértő lett. 

Szepes Lia, Bárdos felfedezettje 
játssza azt az állástalan kislányt, 
aki a neveletlen, modortalan ame-
rikai fiú mellé nurse-nek szegődik-
A szép, fiatal nevelőnő rövid idő 
alatt az egész Torday-gazdaságot 
megneveld. Julis, a béreslány moslé-
kot tölt a malacoknak s így kínálja: 

— Azér' nem kellett vóna így meglegyinteni... 
Pataky Jenő, Fedák Sári ós Fenyő Emil, a »Mámi« egyik jelenetében 

(László foto) 



»Parancsoljanak. Tessék étkezni«. A 
lovat itatás közben gyengéden inti 
a béres; »Szíveskedjék lassabban 
inni, mert megárt a becses egészsé-
gének! ...« Még Mámi-Fedákot is 
megszelídíti a kislány, sutbadobja 
»tősgyökeres« farmerstílusát és ko-
moly szándékkal tanulmányozni 
kezdi a »művelt társalgás« szabá-
lyait. 

* 

Az amerikai fiú csak sodrott ciga-
rettát szív. Pataky most tanul so-
dorni. Eiben István, az operatőr ok-
tatja a nehéz műveletre. Pataky 
próbálja, de nem igen megy. »Sok 
a dohány« — mondja. »Az sose 

GAZSI: Nem vagyok kíván-
évig ő nem volt 

MAMI: Bolond beszéd, hi-

Fedák és 

baj, hapsikám, — vála-
szol Eiben — csak az 
baj, ha kevés a dohány«. 

Mire a, jelenetet le-
forgatják, Pataky már 
oklevelet kaphatna ci-
garettasodrásból. Igaz, 
hogy két pakli dohányt 
elsodort add ig . . . 

Fedák pihen az egyik 
karosszékben. Vaszary 
János és öccse Vaszary 
Gábor, aki a »Mámi« 
filmkönyvét írta, irigy-
lik, hogy milyen jól 
bírja a munkát, mi-
lyen »fit«. Zsazsa büsz-
kén meséli: 

Römiparti az öltözőben 
Bondi, T. Oláh Böske, 

Törzs Jenő és Mihályffy 
(László fotók) 

Fodákot festik 



Pataky 

Tudjátok, hogy be-
biztosított a producer? 
Tegnap ivolt nálam a 
Biztosító orvosa- Meg-
vizsgált és kijelentette, 
hogy olyan vagyok, 
mint egy huszonötéves. 
Elhiszem lelkem, — 
mondtam neki — ippeg 
annyi az egyik olda-
l am. . . de most nézze 
meg a másikat is 

* 

Ebédre csak tejet és 
gyümölcsöt fogyaszt 
Zsazsa az öltözőjében. 
Közben a forgatóköny-
vet tanulmányozza. Ál-

A címszereplő, a rendező és a 
Budapest Film Rt. igazgatója 

Vaszary János, Fedák Sári és 
SmoLka János 

(László fotók) 

esi az apámra . . . ha húsz 
kíváncsi rám. 
szen azt se tudta, hogy a világon vagy. 

lítólag már kívülről tudja a többiek 
szerepét is. 

* 

Valaki — a nevét elhallgatjuk -
dicsekedik, hogy talált egy nótát, 
ami kitűnően illik a »Mámi« cím-
hez. Többen bíztatják, hogy énekelje 
el. Az illető rá is zendít: 

Má' mi nálunk babám, 
Má' mi nálunk babám. 
Az jött a szokásba... 

Néhányan azonnal meg akarják 
verni a dalnokot, de Fedák nem 
engedi. 

— Hagyjátok a szerencsétlent, — 
mondja — nem tehet róla, hiszen 
olyan nagy itt a hőség!... 

Zsazsa pihen . . . 



NYÁRI AKADÉMIA 

Gbtartástan 
Előadó tanár: HARSANYI ZSOLT 

Ezzel a számunkkal megnyit-
juk a Színházi Élet Akadémiá-
ját. Hétről-hétre megtartják 
itt tanáraink előadásaikat. 
Harsányi Zsolt nyi t ja meg az 
Akadémiát Ebtartástan című 
előadásával. — öt követik: 
Bethlen Margit grófnő: Olva-
sástan, Fedák Sári: A nagy-
mama leckéje, Zágon Istvánt 
Ismerkedéstan, Körmendy Fe-
renc: Zenetan, Incze Sándor: 
Utazástan, Egyed Zoltán: Ud* 
varlástan, Babay József: Kis-
kocsmatan, Stella Adorján: 
Strandtan, Vadnay László: 
Keep smilingtan, Feiks Jenő: 
Mulftttatástan című előadásait 

Tisztelt Hallgatóság, — jelen előadá-
som gondosan ragaszkodni fog ahhoz, 
hogy megmaradjon saját keretei között 
és határsértően ne nyúljon át más ka-
tedrának, például az állatorvosi tan-
széknek, birodalmába. Nem fogok tehát 
azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy mit 
egyék a kutya, ha elrontotta a gyom-
rát, hogy milyen kátrányszappannal kell 
fürdetni, ha bőrbajos, hogy szopornyica 
esetén mi a teendő. Mindez az állat-
orvos dolga. És. mintahogy embeii lények' 
neík sem győzöm ajánlani, hogy minden 
csekély kétség esetén menjenek orvoshoz, 
úgy a kutyatartóknak is ajánlom, hogy 
ha az állat gyanús, ne trés teljék a ve-
sződséget és vigyék állatorvoshoz. »Eb-
csont beforr«, — ez régi közmondás, és 
igaz is, mert a kutya bámulatos gyorsan 
tud gyógyulni, de ezzel a közmondással 
visszaélni, könnyelműség. Ugyanolyan, 
mintha az emberi betegre legyint a 
család és ezt mondja: »majd kiheveri«. 
Tíz esetben kilencszer kiheverheti, de 
inkább vesződjünk kilencszer, ok nélkül, 
mintsem hogy azt a tizedik esetet meg-
kockáztassuk. 

Egyszóval, nem akarok állategésEség-
iigyi előadást tartani. Elvi kérdéseket 
óhajtok a hallgatóság előtt szóvátenni a 
mai órán. 

Ott kezdődik az egész, hogy ki tartson 
kutyát és miért tartson? 

Ne tartson kutyát, akinek erre csak 

divatbeli és dekoratív olcai vannak. 
Csak azért kutyát tartani, mert valaki 
másnak Cairn-terrierje van, s erre ok-
vetlen rá kell duplázni egy r i tka Beil-
dington-terrierrel, nagyon oktalan do-
log és éppen úgy megbosszulja magát, 
mint a minden egyéb alapot nélkülöző 
érdekházasság. Nyűg lesz a kutya, kel-
lemetlen teher, minduntalanul akadá-
lyozó bosszúság. 

Cstak az tartson kutyát, aki szereti. 
Aki szükségét érzi, bogy egy élőlény 
melegségét és ragaszkodását megsze-
rezze magának. Akit a kutya mint lény 
érdekel. Aki jó és gyöngéd tud lenni 
hozzá. így mind a ketten jól járnak: 
ember is, kutya is. Megjegyzem: hogy 
szereti-e valaki a kutyát, vagy nem, az 
nem mértéke az emberi jóságnak. Attól, 
(hogy nem állhatja a kutyát, sőt ösztönö-
sen idegenkedik tőle, még igen derék 
ember lehet valaki. Viszont lelketlen, 
komisz és önző alak lehet még attól, 
hogy a kutyájá t imádja. Sőt gyakran 
a ki nem elégített hatalmaskodási és 
erőszakoskodási ösztön vezeti egyik-
másik embert arra, hogy kutyát tart-
son. Egyszóval nem így mondom: csak 
az tartson kutyá t , ' ak i jó. Hanem így: 
csak az- tartson kutyát, aki }6 tud lenni 
hozzá. 

A kutyát nem szabad verni. A verés 
meg tudja félemlíteni ugyan a "kutyát 
és talán gyorsabb nevelési eszköz, mint 

18 



a többiek, de kétségtelenül elrontja a 
kutya jellemét. A kutya jól megérti a 
szidást is, ez eléggé fegyelmezi. Ha ala-
posan összeszidjuk, megszeppen tőle és 
megjegyzi magának. 

Mindjár t életének legelső szakában 
felmerül a kutya legnagyobb civilizá-
lási problémája: a szobatisztaság kér-
dése. Még ez is megoldható verés nélkül. 
Be sóikkal egyszerűbb a kutyát inté-
zetbe adni, rövid tanfolyamra, ahol az 
elemi illendőség szabályait megtanulja . 
Az ilyen intézetben a ku tyá t nem verik, 
attól nem kell tar tani . Elmondom, ho-
gyan történik i t t a nevelés. A kutya-
nevelő abból indul ki, hogy a kutya 
ösztönénél fogva elég tiszta állat, fekvő-
helyét mindenesetre tiszteli. Ennélfogva 
a kutyanevelő ágyba fekszik és magá-
hoz veszi az összes nevelőbe adott ku-
tyákat . Ott fekszik velők, egyéb dolga 
nincs is. A kutyakölykek az ágyban 
rendesen viselkednek. Fő, hogy a földre 
ne engedje őket. Amelyik le akar ug 
rani , azt szigorúan visszaparancsolja. 
Eh mikor úgy három-négy órát eltöltött 
velők az ágyban, felkel és valamennyi-
vel kimegy a há?. elé az utcára. De csak 
öt percre. Öt perc rnulva visszamegy 
velők az ágyba. Két-három hét alatt a 
kutya tudja a leckét, anélkül, hogy 
iitötték-verték volna. 

A kutyának nem szabad Hazudni. Ha 
egyszer becsapják, nem hisz többet. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a ku-
tyának a gazdája maga a Legfőbb Lény, 
a Mindenség főelve, ugyanaz, ami ne-
künk az Isten. Hogy mi Istenben csa-
lódjunk, azt elképzelni is képtelenség. 
De ha ezt a képtelenséget mégis felten-
nők, egész életünkre szóló megrendülést 
kellene feltenni vele. Hitet szétrombolni 
nagy bűm Még akikor is, iha. a kutya 
hite az. 

Foglalkozni kell a kutyával . Attól fej-
lődik az esze, attól gazdagodik érzelnv 
világa. Az olyan kutya, amel1—^ nem 
törődnek, morózus lesz, tompa eszű és 
érdektelen. És boldogtalan. Hogyne len-
ne boldogtalan, aki lá t ja , hogy Isten 
nem gondol vele semmit? Es érdemes is 
foglalkozni vele, mert értelmének és ér-
zelmeinek bámulatos kincsei kerülnek 
napvilágra. Egyike ez a legérdekesebb 
könyveknek, amelyeket elolvashatunk. 
»Majd ho^v meg nem szólal« — mondják 
helytelenül a nagyon értelmes kutyáról. 
Helytelenül, mert igenis megszólal: be-
széde van, amelyet könnyen megérthe-

tünk. Az én kutyám egészen másképpen 
ugat, ha anyám lépései hallatszanak a 
folyosón, másképpen, ha Józsi inas jön 
haza, és megint egész másképpen, ha ide-
gent jelez. Többféle morgása van, s ezek-
nek a morgásoknak pontos szótárát fel 
lehet irni: más morgás jelenti, hogy tré-
fásan haragot mímel, más morgás fi-
gyelmeztet, hogy jó lesz vigyázni, mert 
mindjár t belekap a látogató lábszárába. 

Meg kell érteni a kutyát . Tudni kell, 
h o ° r meggyőződéses kapitalista, ami 
természetes, mert az emberi f a j őt meg-
számlálhatatlan évezredek óta a magán-
tulajdon elve szerint idomította, s a ma-
gántulajdon megszerzésében és megőrzé-
sében használta segítségül. A kutya té-
vedhetetlenül tudja, hogy a háznál ki 
parancsol. És tet tei t az Ő kapital ista vi-
lágnézete a lapján kell mérlegelni. Az én 
kutyám egyetlen embert gyűlöl halálo-
san: a könyvkötőt. Azért gyűlöli any-
nyira, mert lá tnia kell, hogy az tárgya-
kat visz el a háztól. Ezt nem tudja neki 
megbocsátani. De ezért nem verem meg, 
mint ahogy soha meg nem ütöttem még. 
Elzárom, mikor jön a könyvkötő. 

Viszont nem kell a kutyát agyonké-
nyeztetni. H a túlságosan irésze van 
minden jóban, k iábrándul tan és jólla-
kottan vi lágfájdalmassá válik, mint By-
ron. De míg Byron szép verseket í r t 
csömörében, a kutya utálatos lesz, elbi-
zakodott és kiál lhatat lan. Általában az 
j á r el helyesen, aki a ku tyá t felebarát-
jának tekinti és vele szemben is érvé-
nyesíti a felebarát tal szemben fennálló 
etikai kötelességeket. Szeresd kutyádat , 
mint tennenmagadat , tehát ne üsd-verd, 
de viszont kényeztetéssel ne csinál j be-
lőle rú t szibarita vázat. Amit nem kí-
vánsz magadnak, ne tedd azt kutyád-
nak. Ne kínozd, ne hagyd folyton társ-
talanul, de ne is gyötörd agyon terhes 
imádattal, ne csapd be, csalódást ne 
okozz neki, ö rü l j örömének, sajnáld, ha 
szenved. 

Ne bán j vele úgy, mint a kutyával . 
Elvégre ő is ember. 

Harsányt Zsolt a 
katedrán 

(Pali érd y Nelli 
rajza) 



Culbertson most meg se várta 
Schneider licitjét, hanem 5 kárót vá-
gott rá. Schneider reklamált Cul-
bertson soron kívüli megszólalása 
miatt. Zsűrit hívtak és ez úgy ítél-
kezett, hogy Schneider licitál tetszé-
se szerint, majd utána Culbertson 
5 kárójára Culbertsonnénaik pasz-
szolni kell. 

Éppen öt kárót csinált a felvevő. 

— A viszontlátásra — mondja 
Culbertson a búcsúbanketten 

Partie után Culbert-
son elárulta, hogy ő 
tudva alkalmazott sza-
bálytalan licitet. Na-
gyon félt attól, hogy a 
felesége az 5 káróra be-
mondja a hatot, amit ő 
a lapja szerint kilátás-
talannak tartott és 
zsürihatározattal aka-
dályozta meg felesége 
licitjét. 
A világbajnok magyarok Cul-
bertsonékkal. Kovács László, 
Culbertson, Culbertsonné, Kro-

esen, Pór Andor 

Véget értek az izgalmak, vége a 
nagy küzdelemnek. A bridzs világ-
bajnokságok közül kettőt Ausztria 
nyert, egyet Magyarország és egyet 
a dán-svéd pár. Culbertsont meg. 
verték, de azért ő is sikert könyvel-
het el, négyes csapattal játszotta 
végig a fárasztó versenyt és ebben 
a négyes csapatban két hölgy is 
szerepelt. 

Az osztrák-amerikai világbajnoki 
döntőmérkőzés bővelkedett izgal-
mas és szép játszmákban. Egyet be-
mutatunk és ez nem annyira játék-
technikai különlegesség, mint in-
kább Culbertsonnak a praktikus 
észjárását dicséri. Egy kis csala 
fintaság is van a dologiban. 

Culbertson lapja a következő: 
• D 6 5 3 Ç>AD10 9 O B 7 2 4 9 8 
A licit így zajlik le: 

Kelet Dél Nyugat Észak 
Jetiinek Mrs. Cult. Schneider Mr. Culb. 
1 kőr 3 káró — 3 iszan 
4 pik 5 treff : ' 



Sok derűs epizód adó-
dott a nyolcnapos ver-
seny során, közülök ta-
lán a legkedvesebb ez 
volt: 

R. Kock, a svéd válo-
gatott tagja Mrs. Wes-
terling gel, a hölgycsa-
pat kapitányával indult 
a vegyespáros verse-
nyen. A középdöntőből 
azonban már kiestek. 
Kock úr hej ön az iro-
dába és szeretné az 
eredményeket pontosan 
megvizsgálni. Átnézi a 
dolgot, majd szomor-
kodva ballag kifelé. . 

— Mi baj — kérdezem 
— talán az a vélemé-
nye, hogy jobban ját-
szottak, mint az ered-
mény mutatja? 

— ó nem — válaszolja 
— ellenkezőleg. Nagyon 
rosszul ment nekünk a 
játék és fogadtam, hogy 
a cso/port lá indulója 
közül 13-ik vagy 14-ik 
helyre kerülünk és nézze 
csak, milyen bos'szúság! 
A 12-ik helyre futok be. 

A verseny technikai 
rendezését bátyám, és 
én láttuk el. Volt vele 
vesződség éppen elég. A 
banketten az egyik szö-
vetségi úr barátságosan 
megszólított: 

— Most persze fárad-
tak, úgy-e? 

— Igen — feleltem én. 
— En még a távollévő 
bátyám nevében is fá-
radt vagyok. 

DARVAS RÓBERT 

Iszik a győzelemre a világbaj-
nok osztrák hölgycsapat. Rita 
Markus, Marianne Boschan, 
Egon Watra, Lisi Klauber, dr. 
Paul Stern, Gerti Brunner, 

Etelka Ernst 
(László és Pálházy fotók) 

Culbertson. a magyar hölgycsapattal. Dr. Ujj Györgyné, Ko-
rányi TtafaeLné, Culbertson, Fabiny Istvánné, Beregi Alice 

A világbajnok osztrák csapat az amerikai hölgyjátékosokkal. 
Schnaider, Jelűnek, Frischauer, Stern, Mrs. Culbertson 

Herbert, Mrs. Sobel, v. Blöhdorn 



- Például? 
— Például mds színpadhoz szerző-

. dött művészeket és színházhoz lekö-
r^t .'^Tnjftí > tött Írókat. Nem szabad túlságos 

^<MP*f jelentőséget tulajdonítani az egész 
nf* * W ügynek! Mire megérkezik az ősz és 

^ y/^" / * ' a kapuk megnyílnak, sen/ci sew /oö 
- "̂ f 'vM* f arm gondolni, hogy melyik szín-

^ jr * 1 .' ' 4 igazgató mit ígért a kánikulában, 
rs«oÄ« ^ ^ hanem csupán atra, hogy mit nyújt 
K A f i A Q A R T I I B I f t . . . « « M m . . 

wv-w _ Legyen szíves, szavazzon a vi-
INTIM PISTA, hogy miért vesztek tában! Bárdosnak van igaza, vagy 
össze a budapesti színigazgatók Bár- azoknak, akik őt támadják? 
dos Artúrral? — Ilyen kategorikus kérdésre iga-

— Nyári csetepaté az egész! Rövi- zán nem lehet válaszolni. Annyi bi-
dden az történt, hogy Bárdos kiadta zcmyos, hogy Bárdos afféle csiga-
új programját és ennek kapcsán színigazgató.. '. 
bérleti felhívását, mire kollégái úgy — Lassan dolgozik? 
találták, hogy... hát izé, olyat is — Dehogyis! A leggyorsabban. A 
ígért, amit esetleg nem tud teljesí- csigahasonlat arra vonatkozik, hogy 
teni. n hn+nv) hordja a házát, illetve a 

színházát. Kiírja a ne-
vét egy épület te és 
máris nívós színházat 
varázsol a helyén. Mert 
egy színház sorsa és 
színvonala nem az épü-
lettől függ, hanem a 
benne diktáló színigaz-
gatótól ... 

— Szóval a tradíció 
semmi? 

— Nagyon is fontos! 
Itt van például a Víg-
színház, amelynek épü-
lete maga is biztosíté-
kát jelenti a nívónak, 
de ehhez hozzá kell fűz-
ni, hogy igazgatói hű-
ségesen igyekeznek 
szolgálni a hagyomá-
nyokat. Ezzel szemben 
mégis csak fontosabb a 
vezető, mint az épület. 
A jó igazgató szerzi 
meg a népszerű szí-
nészt, ő serkenti az írót 
kitűnő darab alkotásába 
és talál kapcsolatot a 
közönséggel, ízlésével és 
igényeivel. Viszont ré-
gi, elcsépelt mondás, 
hogy »a színháznál 

A bridzsvilágbajnokságot 
nyert osztrák hölgycsapat 
Etelka Ernst, List Klauber, 
Rika Márkus, Gertrud Brunner, 
Gerti Schlesinger, Marianne 

Bosch an 
(Angelo foto) 



minden másképven történik«. Da-
rabok, amelyek egy színház fiókjá-
ban és programjában vannak, eset-
leg nagy sikert aratnak — egy má-
sik színpadon, A Magyar Színház 
igazgatóinak érdeme, hogy legendás 
sikerű tavalyi szezonjuknak mind 
a három darabját: A néma leventét, 
Az Ür katonáit és a Házasság-ot 
más színházak elöl szippantották el. 

— Csak nem azt akarja mondani, 
hcÁgy a színház nem felel az általa 
kibocsátott programért? 

— Dehogyis nem felel! Arról nem 
tehet egyik színpad sem, hogy rajta 
kívül álló okok miatt egy vagy má-
sik darabot nem játszhatta, vagy 
egyik vagy másik beígért szímszt 
nem tudta felléptetni. Bárdos tavaly 
nyáron nem ígérte az Egy pohár 
vizet és mégis a szezon nagy sikere 
lett. 

— Maga szerint béke lesz az igaz-
gatók között? 

— De még mennyire?! Kölcsönkér-
nek majd egymástól színészt, mint 
ahogy a jó emberek kisegítik egy-
mást, ha bajba jutnak. Különben is 
a direktorok szeretnek tömörülni, 
amint a nagy közös jegyiroda fel-
állítása bizonyítja. 

— Mi az? Nem hallóttunk róla! 
— Eddig több jegyiroda dolgozott 

a fővárosban. Akviráltak közönsé-
get a színházaknak és párizsi min-
tára hazaszállították a kedvezmé-
nyes jegyeket. Jövőre minden jegy-
iroda megszűnik, csupán egyetlen 
hatalmas központi szervezet fog mű-
ködni hatalmas aparátussal. Az 
igazgatók csak ennek az egyetlen 
egy intézménynek adnak jegyet, vi-
szont ők maguk is részesei, lesznek 
a haszonnak. 

— Mi haszna lesz ebből a közön-
ségnek? 

— Még gyorsabban és talán ol-
csóbban fog hozzájutni a színház-
jegyhez. 

— Es mi történt a többi jegyiro-
dával? 

— Beolvasztották valamennyit a 
központba. Visszakapták az előlegül 
kifizetett pénzüket, ami nagy dolog 
a színház világában, ïïnert hiszen 
színészek találták ki azt az örök-
becsű igazságot, hogy »hadd vesszen 
a? előleg!« 

— Tehát béke minden fronton! Az 
írók már dolgoznák a nagynak ígér-
kező új szezónra? 

— De még mennyire! Herczeg Fe-
renc is felfüggeszti az elvét és az 
idén darabot ír... Badacsonyba uta-
zik, szokásos nyolchetes nyaralásá-
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A 'oécsi Akademie Theater most mutatia be a »KLis udvari hangverseny« című zenés vígjátékot 
a nöi főszerepben Hatvany Valériával 

(Foto Willinger) 



ra, de ezúttal dolgozni is fog, nem-
csak pihenni és őszre visszatér a 
szezon nagy szenzációjával, egy be-
fejezett új Herczeg-darobbal... 

— No ezt igazán régen és epedve 
várjuk! 

— Csathó Kálmán is elkészült új 
vígjátékával. Fel is olvasta a fele-
ségének, Aczéi Ilonának. 

— öt is régen láttuk! 
— Nem csoda, három hétig bete-

geskedett, de most már jobban van 
és rövidesen megkezdi nyaralását. 

— Milyen új darabról tud még? 
— Hunyady Sándor esztendők óta 

nem írt új darabot. Hiányzik is erő-
sen az új Hunyady a budapesti szín-
házak műsoráról. Roboz Imre sokat 
nyaggatta: »Miért nem írsz már da<-
rabot?« A költő végül is bevallotta,.. 

— Bizonyára hiányzott az ihlet! 
— Valami olyasféle. Kijelentette, 

hagy nagyobb előleg nélkül nem tud 
darabot írni... Sokkal jobban neki-
foyghat a munkának, ha tudja, hogy 
le kell szállítani az újdonságot. Az 

igazgató nyomban kijelentette, hogy 
akár ötven előadás tantiémjeit is 
előlegezi egyszerre, mire Hunyady 
elfogadott huszonöt előadást és 
azonnal Abbáziába utazott. Remél-
jük, hogy új színpadi művel fog 
hazatérni. 

— De minél előbb! Valami érdekes 
szerződtetés? 

— Csak cáfolat. Jávor Pál a Nem-
zetiben marad. 

— Hogy kerültek szárnyra a tá-
vozásáról szóló hírek? 

— Kollégája és jóbarátja éjjel há-
rom órakori hívta fel, hogy nagy-
szerű szerződést tud a számára. Já-
vor egy kicsit álmos volt, mert leg-
édesebb álmából csöngette fel a te-
lefon és nagyon tetszett neki a fé-
nyes ajánlat. Mégis azt felelte: 
»Előbb alszom rá egy felet!« Végig-
aludta a második félidőt is és reg-
gel közölte, hogy egyelőre nem kí-
ván elszerződni az állami színpadtól. 

— Valami érdekes pletykát is me-
séljen! 

Erdödy Rudolf gróf, a Lovaregylet elnöke, gratulál Mendel Hannának, a derbygyöztes 
»Fürstenbrauch« tulajdonosának 

(Foto Lászlú) 



— Nagyon szívesen. A kiváló, de 
udvariasság szempontjából nem az 
elsők közé tartozó színtművész gyak-
ran lefitymálja kollégáit. Nemrégen 
együtt filmezett a fiatal, szép szí-
nésznővel, akiben emberére akadt. 
»Megadta neki!« — ezt a címet le-
hetne adni a történetnek. Az első 
felvételi napon az ifjú hölgy kö-
szöntötte a nagy művészt, aki rend-
kívül hűvösen fogadta. Később ezt 
a sértést nem találta elegendőnek 
és ezért meglehetősen nyájasan 
megkérdezte őnagyságát: »Ma\ga hol 
működött eddig?« Miután két esz-
tendeig működtek egy színháznál, a 
kérdés annyira felbőszítette a szí-
nésznőt,- hagy édes naivaszerepéhez 
nem illő hangon így válaszolt: 
»Mindig mondták, hogy magának 
teljesen kihagy az emlékezőtehetsé-
ge ... Nagyon kérem, ne halogassa, 
most már okvetlenül menjen orvos-
hoz, mert színésznek szüksége van 
a memóriája *x...« Tíz napig filmez-
tek egymással, de egyetlen szót sem 
váltottak többé. 

— Min nevettek legtöbbet a héten 
a Fészekben? 

— Természetesen bridzstörténeten, 
miután a Fészekben is a héten a 
világbajnokságról beszélgettek. ' A 
svéd hölgyek minden mérkőzését lel-
kesen végigkíbicelte egy kedves 
pesti fiatálember. Pillanatig el neon 
mozdult a miniatűr-tribünről és lát-
hatólag rjésztvett a játék minden iz-
galmas fázisában. A harmadik na-
pon valami vita támadt egy licit 
körül és a versenybíró őt is meg-
kérdezte: »Nem emlékszik, pikket 
mondott őnagysága, vagy treffet?« 
Az ifjú zavartan válaszolt: »Bocsá-
natot kérek, én nem értek a játék-
hoz ... Sohasem volt kártya a ke-
zemben ...« A zsüror mosolyogva 
kérdezte: »Akkor mit keres itt há-
rom napja?« Mire az ifjú nagyot 
sóhajtva így válaszolt: »Rendkívüli 
mértékben megtetszett nekém az 
&gyik svéd nő és két pengő belépő-
díjért déltől éjszakáig bámulha-
tom...« Kezeiket csókolom! 

Mendel Hanna, a 18 éves istállótulajdonosnő a mázsaházba vezeti derb y győztes lovát 
(László foto) 



Kata 

érettségizett hölgyek első bálja 

philippovich Fedda 
(Angelo fotók) 

Evek óta nevezetesek a MAC ju-
niálisai, mert a frissen életbelépő 
érettségizett MAC-lányok erre az 
alkalomra kapják első hivatalos báli 
ruhájukat. Tegnap még Horatiust 
bifláztak, ma már nem rettegnek az 
osztályozókönyv lapjainak zizegósé-
től, szól a zene, táncolnak és ami-
kor hazatérnek, olyan jól esik áb-
rándozni az éjszakáról, ami örökké 
feledhetetlen marad, mert az első 
nagylányos >bál v o l t . . . 

Kinn voltunk a juniálison és be-
széltünk a lány okkal, akik éppen 
most estek túl az érettségin, Ebin-
ger Liló jól érett és Muráti Liliért 
lelkesedik. Sokat szeretne utazni, 
olvasni, sportolni és 
táncolni. Nem is rossz 
életprogramul. Ideális 

férfivel még nem találkozott, azt 
hiszi, ilyen nincs is . . . Demele 
Edit jelesen érett és szerinte a leg-
tökéletesebb színésznő Bajor Gizi. 
Nyelveket tanul. Szerinte a tökéle-
tes férfi hivatása az orvosi pálya, 
de, ha az illető nem lesz orvos, 
azért nem lesz kétségbeesve. Phili-
povits Fedda. Jól érett. Imádja Bul-
lát. Komoly hölgy: divattervező 
lesz. Férfinél a külsőt nem tartja 
fontosnak. Szintén divattervezőnek 
készül Lugossy Pálma, kedvenc szí-
nésznője Bajor Gizi. A férfi, aki 
életébe belép, magas és jókedvű le-
gyen. Más kikötése nincs. Ne legyen 
művész, mert ő akar művész lenni a 

családban. Sajnos, csak 
elégségesen érett. Fluss 

jól érett. Színész-

Demele Edit 



Fluss Katalin 

Lugossy Pálma 

nő ideálja, na, könnyű 
kitalálni, neki is Bajor 
Gizi.. . Hivatalba jár, 
máris dolgozik. Férfi-
ideáljáról nem mer nyi-
latkozni, mert azt "hiszi, 
hogy izlése két éven be-
lül megváltozik. Scherl 
Lila jelesen érett, sze-
rinte a legjobb színész-
nő Muráti Lili. Az 
egyetlen a társaságban, 
aki filmszínésznő sze-
retne lenni. Férfi ide-
álja gazdag, magas, 
szőke és kékszemű le-
gyen. Vagyonban és a 
szem színében nem en-
ged- Démusz Baba jól 

Démusz Baba 
(Angelo fotók) 

Scherl Lila 

9 érett és ]\fezey Mária a 
kedvence. Ügy érzi „ 
hogy az érvényesülés-
hez nyelvtudásra van 
szüksége, ezért külföld-
re utazik és ott tökéle-
tesíti magát az európai 
nyelvekben. Nővérei or-
vosokhoz mentek felesé-
gül. Neki mindegy ml a 
férfi hivatása, de, ha 
orvos lesz, annál joibb. 
Férfi ideálja magas és 
barna. Nagy Baba jól 
érett és minden darabot 
megnéz, amiben Bajor 
Gizi játszik. Szerinte a 
férfi jókedvű legyen és 
sportkedvelő, erős, aki-
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JDemelB Edit, Szénássy Ferenc, Várnay Bäby, Telkes Tibor, Vócsey Béla, Ébinger Liló, Balthazár 
Géza, iíj. Wahlkampf Henrik, Bartha Bencs Arisztid, Wangei Kata, Wanke Lóránd, Hollay Jó-

zsef, Reich art Mädy, Biró Barna Béta 'a MAC gardenpartyn 
fAnMMmt. 

re rábízhatja magát. 
De azt hiszi, hogy ilyen 
férfi nagyon kevés van. 
Schöpflin Bimbi, Bulla 
rajongó. Hivatalba sze-
retne elhelyezkedni. 
Férfi ideálja nincs, 
mert az a véleménye, 

• H m 

Nagy Baba 
(Angelo foto) 

hoepflin Bimbi 
(Angelo foto) 

hogy egyszer majd jö-
het egy férfi, aki elüt 
minden eddigi elkép-
zelésétől és — mégis 
tetszik. 

A lányok sebtiben 
nyilatkoztak, két tur 
tánc között. Az első bál 
minden izgalmát és örö-
mét ki akarták élvezni-
Nem tartottuk fel őket 
sokáig, visszaengedtük 
az interjú alanyokat hó-
dolóik közé. Mindenki 
gyönyörködve nézte a 
fiatal lányokat, akik a 
jövő bálkirálynői. Hi-
szen a legszebb és leg-
körülrajongottabb bál-
ikirálynők rendszerint a 
MACiban szokták bemu-
tatkozni. 

Kívánjuk nekik, ihogy 
minden reményük való-
suljon meg, úgy, ahogy 
azt most elképzelik imia-
guknak... 

V. M. 
E a H H H H H f l n i 



ÍRTA: FARKAS IMRE 

Ahol most az Angol-park színesedik, 
ugrál, sikolt, tobzódik, ahol most vakító 
reflektorfény ragyog és ujjongva (har-
sog a muzsika, negyvenagy évvel ez-
előtt a millenniumi kiállítás idejében, 
oitt állott a h.res Ős-Budavára. Ez jut 
eszébe .a régi pesti embernek, amint 
most a »Csodarevű« felé ballag. Régi, 
töredezett muzsikahullámok törnek be 
a Liget felől valahonnét az óriási mu-
latóba . . . Johnson és Deam táncszáma, 
a szép ÍLuigi Jiambó társulata, naiv 
réigi kuplék: »óriási kifli t ha vesz — 
j a j ai csók olyan jó, hogy ki se mond-
h a t ó . . . ! « Aztán >a »Zige-zige-za«, mely 
két évig volt uralkodó sláger, amíg ki 
nem szorította a »Napkelet gyöngye«, 
meg a »Bolb herceg«. Hej, Barisson lá-
nyok, Veres Sándor, Carola Cecilia! Ti 
jutottatok eszünkbe, a Városliget fái 
alatt, ahol valamikor a pezsgőssátor 
szép lányai kínálták a habzó italt ési a 
világító szökőkút csodája vonzotta a 
publ ikumot . . . ! Bizony, sok miniden 
történt azóta odakünn, a Ligeten túl, 

a nagyvilág forgatagában, de i t t is, a 
szelíd kuplék, a Lanne r-keringök, a 
nápolyi dalok, a Dajna Balog Bandi és 
Munci Lajios dalainak egykori árnyas 
virágos ke r t j ében . . . ! Nagy út, hosszú 
út derék, ringó csípőjű- Carolától Fejes 
Teriig. A Jambótól a San-Francásco 
bluesig. Ős-Budavárától á Csodarevűig! * 

Mert ez a Csodarevű: csoda — hogy 
micsoda revü! E sorok írója, a régi 
operettíró és operettkritikus kénytelen 
a lírához í'oMulni, hogy méltóan zengje 
e produkciót. Mert ez a revű, a mi re-
vünk, tipikusan pesti előadás, pesti el-
gondolás! Csillogni, ragyogni, mutatni , 
mesevilágot varázsolni az ötletesség, 
a famtázia, a bátorság varázsvesszejé-
vel. Őszintén megmondom,- érn az idei 
ligeti Revűben Pestet ünnepeltem, ezt a 
drága, nagyszerű Pestet, amely mindent 
a legjobban tud, ha akar. I t t van a 
legjobb koszt, itt vannak a legszebb 
nők- itt van a legjobb muzsika és most 
már i t t van a legötletesebb revű. 



A mese? Mindegy az ké-
rem. Olyan mese, ami 
nem zavar. Olyan mese. 
ami tkeret egy csolm ó 
pompás művész imókái-
najk, fölvomilásnak, lát-
ványosságnak. A reflek-
tor-ütegiek ontják a szí-
nes. fényt a színpadra . . . 
őserdő! Latabár Kálmán, 
aki ide vetődik, bogy 
ne tudjon íkét nő között 

Fejes Teri, Latabár Kálmán és Vágó 
Märy stepp triója 

választani. Nehéz is a választás, mert 
a két nő: Fejes Teri és Vágó Mary. 
Fejes pompás, tehetséges angyal, akibe 
ezer ördög bújt , Vágó Mary tánca pom-
pás, hódító és — még ennél is több — 
fölötte rokonszenves tehetség. Latabár 
Kálmán mótkái, tánca, eredeti ötletei a 
mai operett, a mai revü humorának 
teljessége — az ami ma kell. 

Meg kell még említenünk Károlyi 
Sárit, Haraszty Etát, Peti Sándort és 
Juhász Istvánt. 

Szerepel a kitűnő művészelken kiviül 
a Osodarevűben egy — hajó, amely öt 
emelet magasságban hullámzik a hullá-
mok fölött, úgy csúszik be a színre, 
bogy — a meglepetés moraja fogadja, 
mely szűnni nem akaró tapsba fejlődik. 

Latabár Kálmán ? 
a Csodarevü csodalován 

(László íotók) 



inozgáe, (mintha egyetlen 
kígyóvá simulna össze a 
sok i f jú leánykar) egyik 
meglepetésből a másikba 
ragadja a nézőt. 

Csoda, hogy micsoda 
revü! 

A díszletek Gara Zoltán 
ötletes munkája. A ren-
dezés : Loránth Vilmos 
pompás és ötlettel tele 
rendezése, A zenekar: 
Blue Kiddies. Karnagy: 
OsatJhó. 

'ejes Teri és 
Wurányi Győző 

Ez ia fehér Kajw^Wöelelekre tagozódó 
fedélzetein a zászló jeleket lobogtató 
gyönyörű lányokkal — felejthetetlen 
színházi élmény. £s rniár ott készül mö-
götte a másik díszlet, pávatollakból, 
strucctoll akból könnyedén összeállított 
indus kastély, mely éppoly meglepő, 
mint a napfényes, élénkszínű dzstun-
geldíszlet. A revű, a mai nap kaleidosz-
kópja, a hatalmas színpadon mindunta-
lan végigragyognak a táncos lányok és 
.firçk festői csoportban, színek, ütemek, 
táncok, muzsikák pazar, szinte pillana-
tokként változó tobzódásában, A zöldes-
barna fényben úszó indius tánc, az Latabár Kálmán 
élénkszínű selyembe burkolt tavaszi 
táncfantázra, a fehér cilinderes m  
boyok dübörgő táncfelvonu-

' á 8 a ' a k " 6 r i t m i k u s k 
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Juhász István és 

•zlet a C 
V - náléjábí 

Károlyi Sári, Vó 
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Latabár Kt 

Teri, Haraszthy 



letek tökéletes illúzióját ad ják a János 
vitéznek. A címszerepet Hámory Imre, 
I luskát Réthy Eszter, Bagót vitéz Szende 
Ferenc, a f rancia királyt Toronyi iGyula, 
a királykisasszonyt Darvas Ibolya éne-
kelte és alakította, a rendező Ha jdú 
Imre volt. Fel kell említeni a helyi sze-
replőket is, akik kitűnően illeszkedtek 
bele az együttesbe. Szerepeltek: Kompos 
Ferenc, Körössy Tamásné, i f j ú Lomo-
seíhitiz Károly, Seholtz Baba, Zabonyai 
Aladár, Kiss László, Biró Is tván és 
Hirsehler Zoltán. Táncoló tündérek vol-
tak: Albert Baba és Éva, Mustos Juci , 
Ih r ig Baba, szentgeriezey Paázs Zsuzska, 
Bognár Mici, Jesztl Stefi, Demény Edit, 
Edvy Etus, Emresz Edit, Eredi ts Manci, 
Gelenczey Ica, H a j b a Manci, Horvá th 
Kláxa, Hoszpinek Alice, Neubauer Bözsi, 
Nóvák Ivonne, Novinszky Magda, Nyéky 
Manci, Odor Manci, Petress Már ia és 
Wittreich Szilvia. Karnagyok Köröss--

Tamás J u r á n y i János és 
Deményi Antal. Az elő-
ad ásíokat a -szombathelyi 
frontharcosok rendezték, 
élükön Korpamay Edé-
vel és Alexy Bélával, 
ór iás i sikere van a János 
vitéz szombathelyi elő-
adásainak, jellemző, hogy 
hatezer ember nézte végig 
az eddigi előadásokat. Az 
előkelő »égek között ott 
lá t tuk Gross József püs-
pököt, vitéz J á n y Gusz-
táv tábornokot, Ostffy 
Laijos főispánt, Horváth 
Kálmán alispánt. Az 
^gyik díszpáholyban he-
lyet foglalt Kacsoh Pon-
grác özvegye és fia is. 

WELLESZ ISTVÁN 

Az első felvonás képe 
(Kühn fotók) 

Hónapokig készülődtek a János vitéz 
szabadtéri előadására Szombathelyen. 
Az első előadás előtt kedves bevezető 
iintnepség volt, amelyen Szilly Ferenc 
doktor szombathelyi ügyvéd a Kor-
mányzót köszöntötte. A Nemzeti Ima 
után a reflektorok fénye nappali vilá-
gosságot árasztott a szabadtéri sz n-
padra és megkezdődött az előadási, 
amelyet izgalommal, felfokozott érdek-
lődéssel vár t Szombathely közönsége. 
Nemcsak Szombathely érdeklődött, de 
az egész ország is, vasárnap nyolcszáz 
személyes filléres gyors jöt t Szombat-
helyié az előadásra* , 

Sajnos, az első este szörnyűséges fel-
hőszakadás tört ki, mire a második es-
tén az óvatos közönség télikabátokkal, 
bundákkal és plédekkel felszerelve érke-
zett a Víztorony mögötti csodásan szép 
szabadtéri színpad nézőterére. A ha-
talmas fák előterében a látványos dísz-

A szombathelyi János vitéz 



(zGGERTI 

PESTEN 
JÁTSZIK! 

Budapest ezernyi csábító attrak-
ciója közül minden külföldit más és 
más érdelkel. Van, aki a cigányze-
néért rajong, van, akit a Hullám-
fürdő, mást megint a Margitsziget, 
vagy a Svábhegy csiáibít Pestre. Eg-
gert h Mártát, aki már évek óta ál-
landóan külföldön filmezik, saját 
bevallása szerint a fentieknél is job-
ban izgatja a Gellérthegy déli lej-
tőjén levő gyermekjátszótér. Ezt bi-
zonyítja, ihogiy legutóbbi egynapos 
pesti tartózkodásából egy fél dél-
előttöt a napfényes hegyoldalban, vi-
dám szőke és ibarna apróságok eldo-
rádójáiban töltött Madame Kiepura. 

A hinta, csúszda és pasztörizált 

MARTA 

tej élvezése iközben szabályos inter-
jút csináltunk a magyar világsztár-
ral, amelyet azoînhan a kiskorú ját-
szópajtások neim láttak szívesen, öik 
nagyon is jól szórakoztak a »szőke 
nénivel«, — alhogy percek alatt Egh 
gerth Mártát szólították, — az in-
terjú csak zavarta őket . . . 

— Itt érzem csalk igazán jólimiagam 
— mondta Egglerth Márta — a gye-
rekek között. Imádom a gyerekeket.. 
Legjobban szeretnék már jövőre egy 
kis Kiepurával jönni haza . . . De 
úgy-e a filmezés . . . Ma délután 
már a Semmeringen kell lennem, 
ahol a férjem is vár ós ahol legkö-
zelebb együttes filmünk, a »Zaulber 
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tetni?... ahhoz szív 1 
kell! Felugrik a pad- I 
ról és elszalad egy csa-
pat sráccal a csúszda 
felé. ö t perc múlva li-
hegve jön vissza. 

— Háromszor leródliz-
tam, — mondja — nad-
rágtf ékkel. (Boldotgian 
nevet, a szeme csillog, a 
haját iborzoltatja a szél-
lel). — Azt hiszem, más-
képpen kellett volna öl-
töznöm eihhez a kirán-
dulásihoz! .. • (Igaza van, 
a gellérthegyi játszótér 
nem tesz jót a Patou-
modellnök!) 

— De nem tesz sem-
mit, fő az, hogy itt nem 
kell filmesekkel tár-
gyalnom . . . 

Eggerth Márta azon-
ban téved, mert egy 
perc múlva megjelenik 
egy nagy filmgyártó 
cég, direktora, hogy egy 
magyar filmi főszerepét 
felajánlja a hintázó vi-
lágisztárnak. ö t penc 
múlva már az olasz 
film magyar verziójá-
nál tartanak. Prognó-

ez menni!...« 

Eggerth Márta partnereivel forgópadban 

der Boiheűiie« részleteit is most fog-
juk letárgyalni. Utána Rómában 
csinálok majd egy filmet, azt Gal-
lone rendezi. 

—1 Szeretnék már egyszer magyar 
filmen játszani, de félek, ihogy a 
közeljövőben erre nem ikerülhet sor. 
Két évre előre meg van a program-
mom . . . 

Krynicáról érdeklődünk, a Ho-
tel Kiepuráról, ami az övé és a 
férjéé. 

— Nagyon szép hely — válaszol 
Kiepuráné = Egigerth Márta, a »tu-
laj« elbűvölő mosolyával. — Tudja 
arra vagyunik a legbüszkébbek, hogy 
azt mi építtettük. Mert vásárlóin!, 
bárki vásárolhat szállodát, de épít-
Madame Kiepura és a gellérthegyi galambok 

* 



De az Öt-hatéves partnerek ÚTiják 
a komoly tárgyalást, ösk játszani 
akarnak. Es Eggiertih Márta játszik 
is velük. Olyan ambíqióval, mintha 
osodagyermek éveinek mulasztásait 
most egyszerre akarná pótolni. Vé-
gül, mi figyelmeztetjük, hogy dél-
után már a Semmertngen kell len-
nie. 

Az autó már vár. Jó másifélóra 
óta. A »szőke néni« beül a volán 

Világsztár a csúszdán 
(László fotók) 

mellé, onnan búcsúzik a pesti ap-
róságoktól. 

ötéves kislány áll a kocsi mellett. 
Eggerth Márta gázt ad a motornak, 
a csöppség megszólal: 

—• Csókoltatom a Kiepura bá-
csit! . . . 

Reméljük nem felejtette el Kiepu-
ráné átadni a férjének? . . . 

KUTHY GYÖRGY 
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zioo» Jstoâ» 

Ezt ne tessék komolyan 
venni, csak olyan játék. 

A múltkor egy este, na-
gyon ráérő társaságban, 
arról volt szó, hogy van-
nak egyes szavaik, amelyek 
már a hangzásúiknál is tö-
kéletesen jellemzik: azt a 
fogalmat, amelynek megje-
lölésére használatosaik, ez-
zel szembeni vannak kiife-
je s&esek, 

ameilyek sokkal 
kevésbbé, vagy egyáltalán 
nem jellemző hangzásúak. 

Jellemző szavak például: 
sistereg, acsarkodik, pil-
langó, vagy dunna, 

Hia az ember azt mondja : 
a ihús a zsírban sülve sis-
tereg — ez igen. Tessék 
csak megpróbálni hangosan 
olvasni ezt a mondatot: 
tökéletesen az a hang, 
amely a konyhából olyan 
Ínycsiklandozóan szokott 
ilyenkor (kihallatszani — 
mondom: ez1 igen! Ez jel-
lemző. 

Az is jellemző, hoigy 
»acsarkodik«, mert az em-
ber ebből a szóból szinte 
kihall ja a fogak tehetetlen, 
irigy összecsikordul ástát és 
jellemző a pillangó, merít 
már maga ez a szó is 
szinte libben és jlellexnző a 
dunna: olyan vastag, fül-
ledt és esetiemül púiba. 

De egyáltalán nem jel-
lemző például ez a szó, 
hogy »szerelem.« 

Egyhangú, kemény, re-
csegő, kelepelő és unalmas. 

Ha a® ember többször 
egymásután elmondja, (han-
gosan, akkor — tessék csak 
megpróbálni: szerelem, sze-
relem, szerelem — legjob-
ban! még a lódobogáshoz 
hasonlít, vagy a motor-
bicikli hangjához, olyan-
kor, amikor a gazdája se-
hogyse tudja el indítani 

Es mtár csak .azért se va-

lami ideális a hangzása, 
mert az a szó rkael r á a 
legjobban, hogy- perelem. 

Meg az se jó szó, hogy 
»alom«. 

Egyáltalán nem úgy 
hangzik, mint <az a foga-
lom, amit megjelöl. 

Mi az alom! 
Az a bizonyos, állatok 

alá szórt fekvőalkalma-
tosság, amely használat 
előtt szúrós, merev szalma, 
használat után pedig — 
arról jobb nem is beszélni. 

Hát hogy lehet ennek a 
fogalomnak a kifejezésére 
egy ilyen lágy, szinte föl-
döntúlian légies szót hasz-
nálni, hogy: »alom«! Meny-
nyiivei inkább úgy (hang-
zóik ez a szó, mint valami 
mesebeli tündérféle, vagy 
esetleg jószagú, simogató 
esti szellő! 

A l o m . . . 
Mondjuk például: »Lágy 

alom leng a domboldalon...« 
Nem szép! 
Vagy vegyünk egy másik 

szót. 
Konda. 
Hát úgy hangzik ez a szó, 

mint ami azt jlelenti, hogy: 
sárban fetrengő sertések 
csoportja! 

Dehogy. 
Ügy hangzik, mint ebédre 

hívó gong szava, vagy eset-
leg döngő, buzogányszerű 
fegyver, olyasmi, mint ami-
vel annakidején Botond 
ibedöntötte az' énckaput. 
Milyen szép sor volna egy 
klasszikus mértékű, ütemes 
harckölteményben ez a pá r 
szó, hogy aszondja: Dön-
dül a pajzson a k o n d a . . . 
satöbbi. 

Vagy: bagó. 
Szerintem egyáltalán nem 

azt a rosszillatú, gusztus-
talan-barna dohlányjöve-
déki maradványt jelenti, 
amelynek megjelölésére 
használják, hanem valami 

ősi, pcgány foglalkozást 
jelent, teszem azt, ilyes-
féleképpen, hogy: És ottan 
ültének, a Tanács Tölgye 
alatt Vatha vezér és főem-
berei: a táltos, a horkáia és 
a bagó. 

Még csak röviden jelzem, 
hogy érzésem szerint a csa-
pat és a csata valami olyan 
lucskos dolgokat kellene, 
hogy jelentsenek, míg a 
százmilliméteren felüli eső 
legjellemzőbb neve szerény 
véleményem szerint: csor-
da. 

Amelyek után kellő tisz-
telettel nyújtom át ezt az 
ú j játékot mindazoknak, 
akiket netalán érdekelne, 
azzal a megjegyzéssel, 
hogy nagyon kitűnő játék, 
annak ellenére, hogy első 
pillanatra .kissé agyalá-
gyultnak tetszik. 

De mindenesetre még mini-
dig jobb és célravezetőbb 
szórakozás, mint azon töp-
rengeni, hogy vájjon lesia-e 
világháború, vagy nem 
lesz! 

Bridzs 
Sokkal több, mint a töb-

bi kártyajáték. 
Sport, foglalkozás, máma, 

narkotikum és társadalmi 
határvonal, amely úgyszól-
ván ledönt hetetlen fal gya-
nánt választja az emberi-
séget két részre: bridzse-
lőkre és nem-bridzselőkre. 

A mult héten végighall-
gattam az autóbuszon egy 
beszélgetést, őnagysága ma-
gyarázott valamit kézzel-
lábbal és kétségbeesett mi-
mikával Nagyságos Asszo-
nyomnak. Azt magyarázta, 
hogy: 

— A Ferit egy teljesen 
lehetetlen alak. Abszolút 
megbízhatatlan, mert képes 
két treffel indítani három 
trikkre, amellett valóságos 
zerge, mert ha egy kört 
mondasz, 6 rögtön hatra 
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ugrik, nem szóba wrál, 
hogy milyen makacs, mert 
hiába adsz te neki negatív 
iTálaszt, ő csak azért is 
Hzlemre megy és az a 
legkellemetlenebb, hogy 
milyen kicsinyes: egy el-
mulasztott szürtrikkért 
mindjárt olyan lármát 
csap, mintha anyját-apját 
ölted volna meg. 

óriási dolog ez, Hölgye-
im és Uraim! 

Hogy egy embert töké-
letesen jellemezni lehessen 
azzal, hogy miképpen 
bridzsel. És hogy én, aki 
bridzselek, tökéletesen élet-
hűnek és igaznak tartom 
ezt a jellemzést. Kegyetek 
pedig, akik nem bridzseU 
nek, egy árva szót se érte-
nek belőle. 

Igazi 

Hát én kutya vagyok? 
Ez a mondás gyerekkorom egyik leg-

élénkebb emléke. 
Ma is magam előtt látom csillogóan 

okos fekete szemű Artúr bátyámat, dere-
sedő hajával, p árbaj szabda Ita, furcsán 
kedves orrával, kemény katonás léptei-
vel és szinte most is a fülembe cseng, 
amint azt kiáltja, mosolygós saájjial, de 
megjátszott felháborodástól harsány han-
gon, hogy úgymond; 

— Na, mi azî Hát én kutya vagyokl 
Mondta pedig ezt az emlékezetesen szte-

reotip szónoki kérdést mindannyiszor, 
amikor valami általános, úgynevezett 
»közjó«-b61 kimaradt. Ha mindenkinek a 
poharába töltöttek valamiféle kis italt, 
csak épp az övét hagyták üresen, ha a 
hosszú, családi asztal pecsenyés tálát a 
többieknek már másodszor is odakínál-
ták, de ő — Isten őrizz — még először se 
kapott, mondta azonban főleg és első-
sorban akkor, amidőn a család valamely 
csinosabb és fiataílabb női tagja sok 
mindenkit üdvözölt már csattanós puszi-
val, csak éppen őt mem kerítette még 
sorra. 

Ilyenkor figyelmeztette a rokoni tár-
sadalmat arra, hogy Őt pedig ne hagy-
ják ki semmiféle földi jóból, mert ő nem 
kutya. 

Hej, szegény jó, mosolygós Artúr bá-
tyám, ha é l n e . . . 

Ha élne és látná: mennyire idejétmúlt, 
sainte értelmetlen szócsoporttá vált ma 
már ez az ő egykori, családiszerte hires 
felkiáltása, hogy: »Hát én kutya vagyokl« 

Mert csak úgy elnézem és bizonyos 
kisi fájdalmas irlgykedéssel bámulom azt 
a példiátlan előretörést, amelyet a kutyák 
társadalma az emberi közösséggel szem-
ben az utóbbi pár esztendőben produ-
kált. 

Cigaretta 
Többféle módon lehet róla leszokni. 
Legjobb módszer az, ha az ember azt mondja: 
— Nahát, a fene egye meg: ez az utolsó cigaretta. 

Holnap reggeltől kezdve nem szivok. Mert csak úgy 
lehet leszokni, ha az ember nekidurálja magát és ke-
mény, férfias elhatározással, radikálisan irtja ki a 
nikotint az életéből. Hát én pedig kiirtom. Radikáli-
san. Holnap, reggeli után, egész egyszerűen nem fo-
gok rágyújtani, 

Ezt mondja az ember. De rágyújt. 
Nem fosszak aztán ezek a különböző, nikotin-

ment eúltő dolgok se. 
Az èiiiber kevesebb nikotint sziv, de több ciga-

rettát." 
Ami ellen úgy lehet küzdeni, hogy minden ciga-

rettát ketté kell vágni. Ezzel a módszerrel játszi 
könnyedséggel elérhető, hogy mig az ember azelőtt 
naponta harminc darab egész cigarettát szívott el, 
most nem sziv, csak hetven felet. 

Es ravaszkodni is lehet. Az ember önkéntes rab-
szolgaságra veti magát és nem visz magával hazulról 
cigarettát. 

Hanem vagy mástól kér, vagy bemegy egy tra-
fikba és vesz. 

Kínában és Oroszországban százezer-
számra balnak éhen az emberek, ezzel 
szemben több pesti barátom azzal hen-
ceg, hogy az ő kutyája egy világért meg 
nem eszi a kenyeret, olyan finnyást 

Es hogy kilefetyeli a naponta frissen 
főzött, orvosi utasítás szerint »alig dinsz-
telt« ebédjéből a rizst, meg a tüdőt, de a 
beledobált szalonruahéjdambbákat, meg a 
mócsingos húst otthagyja. 

Továbbá a közönséges csontot nem rág-
ja, csak a vulkanizált kaucsukból készült, 
higiénikus xműcsontot«, amit direkt ku-
tyák számára árulnak, darabjá t kettő 
ötvenért. 

Ugyanakkor, amikor egy kubikos nap-
számía nyolcvan fillér, legjobb esetben 
egy pengő húsz. 

És van kutyafürdő, kutyakozmetika és 
kutyapanzió, ahol elvállalják a nyaraiéba 
utazó uraságok (hátramaradt (kutyáit, 
koszt-kvártélyba, jó levegő, kitűnő tár-
saság. 

Es ujaágokban keresnek valódi skót 
terrierribk faj t iszta vőlegényt. Mert van 
fajt iszta kutya és nem faj t iszta ember. 

És ismerek egy városszerte ünnepelt 
művésznőt, aíki tavaly, egy jótékonysági 
ünnepélyen, ezer pengőért csókolt arcon 
egy bankigazgatót — hát ugyanez a mű-
vésznő tegnap, egy élőkelő belvárosi cuk-
rászdában, a szemeraláttára csókolt arcon 
egy kis jlapán pincsikutyát, ingyen. 

Amire majdinem odakiáltottam nelki, 
hogy aszondom : 

— Na mi azt Há t én kutya vagyokl 
De aztán nem kiáltottam neki oda. 
Meggondoltam. 
Eszembe jutott, hogy nem vagyok ku-

tya. 
Sajnos, csak ember vagyok. 



j T t t u ü /J^iMU 
(-Részlet Berezeli A. Károly Fekete Mária című szabadtéri misztériumából, 

mely 1987 augusztus 4. és 5-én kerül színre a szegedi Dóm-téren Táray Ferenc ren-
dezésében. A főszerepeket Somagyi Etrzsi, Timár József, Toronyi, Táray, Gózon 
játs&zák. A misztérium zenédét Antos ÍKáimán szerezte. Művészeti igazgató: dr. 
Janovics Jenő.) 

(András mögött, aki a nézőtér felé fordult, a 
második út világosodik meg, melynek végén 
Konstantinápoly mesés keleti képe látható. Az 
út elején három fátyolba öltözött török nő rin-
gatózlk keleti muzsika ritmusára. Az egyik 
előre szökik s könnyedéin megérinti András 
vállát, majd elszalad.) 

Első török nő (táncol): 
iGyere velünk, vámnk már rád, 
gyenge mellünk lesz a párnád, 
nem bánod meg, körül lejtünk 
s rád csókollíjuk a szerelmünk. 

András (elképedve bámul a konstan-
tinápolyi útra és a nőkre): 

Hát ezt Tán a paradicsom? 
Meghibbanok, istenbizony! 
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Vagy azt hiszik, hogy meghaltam 
s mulatnak maid ők is rajtam! 
Nem elég, hegy Budát láttam! 
Ott még sokkal nagyobb vár van 
s milyen cifra minden tornya, 
mint >a karó olyan forma, 
a végükön nagy bunkó van 
úgy csillognak lent a tóban. 
Vagy az tenger! Mert, hoigy oly nagy! 
S a vizek mind odafolynak ! 
Hogy hullámzik! és milyen kék! 
Hej, ha én ott halász lennék! 

(A nőkre néz.) 
Az is szép, deháit méer ezek! 
Rámnéznek és már vétkezek! 

Egry István a Háromlevelű lóhere fiatal hentes 
szerepében Szombathelyi Blankával 

(Foto Aagelo) 

Egry István a Színművészeti Akadé-
miát mint Űdry Árpád tanítványa tan-
díjmentesen végezte. Egy évig a Bel-
városi, egy évig a Magyar Színház 
tagja volt. Két évvel ezelőtt egy stúdió-
előadáson Tamási Aron: »Énekes ma-
dár« című darabjának főszerepében néz-
ték meg Roboz Imre, Jób Dániel és 
Hegedűs Tibor és az előadás után azon-
nal szerződtették a Vígszíniházihoz. 

Egq M nyerte a 
Színházi Elet epiifid-lp 

A Színházi Élet, mint 
minden évben, az idén is 
megjutalmazta az elmúlt 
szezón legjobb epizód ala-
kítását. A Színész Szövet-
ség bevonásával alakult 
zsűri a Színházi Élet ez 
évi kétszázpengős epizód-

díját Egry Istvánnak, a Vígszínház 
fiatal művészének ítélte oda. Egry a 
»Budai Nagy Anltal«, »Az én lányom 
nem olyan« és a »Háromlevelű lóíhere« 
epizód szerepeinek alakításával érde-
melte ki az epizód-ösztöndíjat. 

Dr. Antalfia Antal miniszteri tanácsos a Szi-
néaz Szövetség miniszteri biztosának level» 
Incze Sándorhoz az epizód-díj kiosztása után 



A világhírű Darmora ballet most Afrikában 
táncol. í g y vonultak be Johannesburgba. Afri-
kából Ausztráliába mennek <0 hetei túrnéra 

Eri-Halász Imre: Egy csók ós 
má* semmi cimü darabja 150-ik 
előadását érte meg a prágai 
Novy színházban. A két fő-
szereplő: Oldrich Novy és 

Truda Grrossllohtová 

Bihari Mihály újságíró «Tisztalettel értesítjük« cimü színmű-, 
vét nagy sikerrel mutatta be Pozsonyban Földes Dezső szín-
társulata. A főszereplők: Takács, Faragó Márta, Miklós Klári,, 

Farkas, Müller Teri és Mányai 1 

I 

A ÛYEÎRIEKISZINÏJSZEK SZIVE 
Közismert dolog, hogy a színész a 

legjobb beteglátogató. Most már napok 
óta egymás kezébe adják a kilincset az 
egykoiri gyerekszínészek a Bródy-kór-
házban. Ott operálta meg néhány nap 
előtit Robicsek Zoltánt, kedves kollégán-
kat dr. Molnár Béla főorvos dr. Rosen-
berg Andor alorvos asszisztálása mel-
lett. A népszerű »Robit«, aki egykori 
g y erme kszinlház ába n nem kisebb nagy-
ságokat fedezett fel, mint Gaál Fran-
ciskát, Agai Irént, Bársony Rózsit 
és Verebes Ernőt, — most egykori gyer-
mekszíné'azei elhalmozták virágokkal és 
jókívánságokkal. A műtét fényesen sike-
rült és Robicsek Zoltán rövidesen gyó-
gyultan hagyja el a kórházat. 

f 

aki elnyerte az állami hegedűművész! okleve-
let, megkapta a székesfőváros idei Hubay 
Jenő ösztöndiját, tanárival Zathureozky Edével 

(Borsay Color foto) 



I. Gaal Béla Iskola. »Vacsora 8-kor«. Kömény 
György, Bíró Éva, Rajna Mária, Székely Klári, 

* Kalinor Gusztáv 
(Foto Angelo) 

III. Színész Egyesületi-iskola. »A királyné ap-
ródja«. Takáts Margit és Timár Liza 

(Foto Pálbázy) 

II. Rózsahegyi iskola. »Süt a nap«. Kovács 
László, Újhelyi Zsóka, Gere Lujza, Elek Zsuzsi, 

Vas s Irén 
(Foto Pálházy) 

ffedytt ovi i^íUáywtA 
A színiiskolák növendékei is »érettségiztek« 

a héten ós hogy mewnyire megérettek a szín-
padra, azt legjobban az bizonyítja, hogy a 
pesti és vidéki igazgatók szinte szétkapkodták 
a fiatal művésznőket és művészeket. Itt adjuk 
a színiiskolák kimutatását az idei eredmény-
ről, hogy kik hova szerződtek, 

Somló Valéria, Kormos Márta (Magyar Szín-
ház), Fülöp Viola (Szeged), Gyulányi Eugénia, 
Pásztor József, Szabó Sándor (Nemzeti Szín-
ház), Kiszely Hona, Korbay Loránd (Belvárosi 
Színház). 

Timár Liza, Somogyvári Rudolf (Magyar 
Színház), Szemere Sándor (Belvárosi), Haj-
duska Piri, Tóth Piroska, Szabados Ambrus 
(Debrecen), £delst»in Éva (Sopron), Koltay 
József (Pódium). 

Korényi Sári, Lányi Marika, Poppert Gyula 
(Pódium), Elek Zsuzsi, Jankpvich Ferenc (Te-
rézkörúti Színpad), Kovács Károly, Kovács 
Gyula, Huber Mária, Ihász-Kellner Mária, Ger-
gely Emi, Zobor Mária, Granadits Erzsi, Jakob 
Teri, Endrényi Éva, Wiener Kláirí (Debrecen). 

Rátkay Ilona (Miskolc), Keller Lili (Erzsé-
betvárosi) . 

A »Tündérlaki lányok« a szilágysomjyói róm. 
kath. Leányegyletben, Vass Inci, Nádudvary 

Mimi, Farmathy Eta és Both Irma 
(Foto Papp) 

Virovay Róbert hegedűművész megnyerte a 
bécsi nemzetközi hegedűverseny első diját 

(Foto Alban) 
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M A G Y A R H O L L Y W O O D 

Mines női f&&>ze~ 
leplője a »III»e&«~ 

nek 
Forgatásra készen áll 

Irnár Heltal Jenő első filin-
Ikönyve, amit Mithály Ist-
ván társaságában írt 
nagysikerű regényéből. 
Székely István rendezi a 
filmet; zenéjét Buda y Dé-
nes komponálja. A három 
férfifőszereplő: Törzs Je-
nő, Jávor Pál és Raj nay 
Oábor, csak a női szere-
pek sorsa bizonytalan még. 

Mami tett a 
AiazóMMÍ 

Fedák Sári f.ilmjéaiek, 
— amelyet most keresztel-
tek át a »Mám'u címre — 

fölvételei megkezdődtek. A 
filmet gyártó Budapest 
!Film Rt. merész kezdemé-
nyezésként filmszínész-
utánpótlásra is gondolt: 
az egyik női főszerepet a 
most feltűnt Szepes Liára, 
•az egyik vezető férfisze-
repet ugyancsak fiatal 
színészre: Pataki Jenőre 
•bízta. 

GÁinek nem fontat 
a filmezés 

Sokat nevetnek filmkö-
rökben egy kis vidéki szí-
nésznő®, akit addig aján-
lottak a producernek, amíg 
főszerepet akart adni neki 
és meghívta próbafelvé-
telre. Az expressz-ajánlott 
szerződési ajánlatra más-

nap kurta sürgönyt kapott 
a filmes: 

»Filmezni nem mehetek. 
Stop. 

Két hétre TiszaföM várra 
szerződtem. Stop. 

Utána tárgyalhatunk.« 

Megfiatalított 
fiúntéma 

Rövidesen gép elé kerül 
Pékár Gyula »Kölcsönkért 
kastély« című regénye, 
amelynek operettváltozata 
'(Hamburgi menyasszony) 
a legsikeresebb színpadi 
múltra tekinthet vissza. 
A témát teljesen átdolgoz-
zák és modernizálják. A 
főszereplők listája már 
kész: Tolnay Klári, Turay 
'Ida, Rálday Imre, Kabos 
Gyula és Rajnay Gábor 
Szerződtek le a filmre. A 
»Kölcsönkért kastély« mu-
zsikáját dr. Sándor Jenő 
Írja, főszámul az utóbbi 
évek egytk nagy slágerét, 
a »Nem lelhet azt paran-
'csolni« című dalt illeszitik 
'a filmlbe. 

CL »3ta%apÁ& féxj« a &ilm-
itaddâan 

A Filmiroda gyártási programmjára 
tnost felkerült Ernőd Tamás, Török 
Rezső és Komjáthy Károly »agysikerű 
zenés vígjátéka. A »Harapós férj« fele-
ségét ETdélyi Micivel akarják játszatni. 

$alU Jjwce eÍA& filmje 
Három napig a Mecsekben forgatták 

'Vadnay László új filmjét, a »Hotel 
Kikelet«-et, amelyben Palló Imre első 
filmszerepeként, egy mulatóstkedvű vidéki 
földbirtokost játszik. Különben is pará-
dés szereposztást kapott az új Vadnay-
H'ilm: Páger Antal, Kaíbos Gyula, Uray 
Tivadar, Tőkés Anna, Turay Ida, Kom ár 
Júlia játsszák a fontosabb szerepeket. 
A »Hoitel Kikelet« e héten vonult be a 
'Hunniába. 

Somkuti István a Magyar Híradó operatőrje 
most ünnepelte huszonötévé« operatőri Jubileu-
mát. A Pathé Frères, Saat Newsreel Agency 
és a Consortium Cinemánál forgatott sokmültó 
méter film után. 192S. óta áll a Magyar Film 
Iroda szolgálatában, önálló kultúr- és sport* 
filmjeivel számos nagy külföldi dijat hosott 

már haza 
(M. F. I. foto) 



Amerikában minden évben megszavaztatják ta mozik 
látogatóikat és megkérdezik, bogy kik azok a sztárok, 
akik legjobban tetszettek. Bizonyos, hogy nálunk, 
ha megrendeznénk a magyar filmek sztárversenyét, 
Kabos Gyula kerülne az első helyre. Legújabb fi lmje 
»Az én lányom nem olyan«, Csathó Kálmán vígjá-
tékából ké&ztilt. A ifilm két női főszereplője: Tolnay 
Klári és Turay Ida. A képein: Turay Ida, Bgry 1st 
•ván (a Színházi Élet epizódista 'díjának nyertese) 

és Kabos Gyula 
(Harmónia foto) 



HÁROM 
FILMKOCKA 

Három jelenet ax 
új «tár; Sarah 
Leander »A túlsó 
parton« című film» 
jéből. A film kát 
férfi főszereplője: 
V letör Bt aal és 

Willy Birgel 
(Ufa fotók) 



jCida Baatowa 
initié faaucia táuc&suá 
Lida Baarowa, akit jól dine-

rünk Gustav Fröhlich filmjeiről, 
ú j partnert kapott. »Kém vagy!..,-
(Patrioten) című filmjében az ú j 
német férfisztárral: M'a tibi as 
Wieman-nal játszik együtt. Lida 
Baarowa a filmben egy észak-
francia városka színházának 
szubrettje; megment egy német 
repülőtisztet, akinek gépe a szín-
ház mellett zuhan le. A francia 
lány és német katona szerelme a 
vezérmotívuma az UFA érdekes, 
ú j háborús filmjének. A »Kém 
vagy! . . .« külön érdekessége, 
hogy Arras, a kis francia város 
utcáit, háziait és középületeit hű-
ségesen rekonstruálták Neubabels-
bergben. 

Lida Baarowa a francia táncosnő szerepében 
(Ufa fotók) 

Lida Baarowa és Matthias Wieman a 
»Kém vagy« című filmben 



Mi », O'Uullivan i 
angelesi strandon 

F I L M 
C O C K T ^ L 

BÁNKY VILMA ÉS VÁR-
KON Yl MIHÁLY EGYÜTT l 

A Hangos Heti Híradó 
közölte elsőnek azt a 
hírt , hogy Bánky Vilma 
visszatért a fi lmre. Most 
ú jabb részletek érkeztek 
súj (filmjéről. — Címe: 
L'Hèroique Embuscade. 
Bánky Vilma par tnere i : 
Várkonyi Mihály és Louis 
Trenker. 

Cl Çaxâa pMywzat 
K R I S Z T I N A KIRÁLYNŐ 

AZ ÉLEN 
Néhányszáz ú j szavazat 

érkezett a héten a Garbo-
pá lyáza t ra : ezekkel mesz-
sze előretört a Krisztina 
királynő. 

A szavazatok álltása: 
Kriszt ina királynő 611 
Karenina Anna 387 
Miata Har i 283 
Grand Hotel 261 
Színes fátyol 257 
Inspiráció 196 
Susan Lenox 196 
A csók 191 
Vad orchideák 134 
Az vagyok, akit 

szeretsz 121 
Fontos felvilágosítás a 

remények tügyében: az 
r mozijegyet azok kap-

j á l : , akik a legtöbb sza-
vazatot nyer t f i lmre sza-
vaznak. Ezernél több je-
gyet akkor sem (adunk, 
ha az első fi lm 1001 sza-
vazatot kap; de ha pél-
dáid 999 szavazat jön 
össze, akkor csak 999 je-
gyet adunk ki. Miután a 
legtöbb szavazatijai veze-
tő film csak 611-nél tar t , 
tessék bá t ran szavazni: 
még sok kiosztásra váró 
mozijegyünk van. 

Nem beszélve a száz 
pengő készpénzről, az 
első d í j r ó l . . . 



így kell védekezni a kánikula 
ellen: Lynne Carver ég Mary 
Howard jachtjuk mentőcsónak-

ján 

jón utazott Constance 
Worth ismert auszt rá l ia i 
színésznő is. Miután túl-
sók ideje volt, végigláto-
gat ta a losangelesi s tú-
diókat. S. J. Briskin, az 
»Ez történt egy éjszaka« 
producere meglát ta és 
azonnal szerződtette. Mái-
játszik is, a China lanage 
című filmben. A hajó 
végül is nélküle ment to-
vább, a sztrájk végén. 

KI TUDTA 
hogy Ol'ark Gablenek 

William Clark Gable a 
teljes neve és bará ta i 
Bilinek hívják? 

NEM CARMEN, HANEM 
PILLANGÓKISASSZONY 

Az első amerikai Kie-
p ura-filmben tűnt fel 
Gladys Swarthout, a 
Metropolitan énekesnője. 
Olyan sikere volt, hogy 
azonnal leszerződtették a 
Carmen f i lmváltozatára. 

Rövidesen el is kezdik 
az ú j operafi lm felvéte-
leit. Azonban nem a Car-
ment, hanem a Pillangó-
kisasszonyt filmesítik 
meg. 

MISTER DEEDS ÉS 
ZARAH LEANDER 

Két rendkívül érdekes 
saj tóbemutatót tar tot t a 
héten a Kamara filmszín-

ház; F rank Capra (az »Ez 
történt egy éjszaka« ren-
dezője) ú j filmjét, a Mis-
ter Deeds-e t és Zarali 
Leander »Premier« című 
fi lmjét muta t ták be. Az 
elsői Gary Cooper játsz-
sza, a másodikat Bolváry 
Géza rendezte. Mindkettő 
szinte fantasztikus sikert 
a ra to t t külföldön. A be-
mutatók hangulatából 
a r r a kell következtetni, 
hogy ez a két film a sze-
zón két legnagyobb si-
kere lesz. 

Zarah Leandert a »Pre-
mier« u tán az Ufa szer-
ződtette — és most sztár-
gázsival csábí t ják Holly-
woodba. 

SZERZŐpÉST HOZOTT 
A SZTRÁJK ! 

Amerika csendesóoeání 
pa r t j a in sz t rá jkba léptek 
néhány héttel, ezelőtt a 
kikötőmunkások. Egyetlen 
hajó sem fu tha to t t ki a 
kikötőkből. 

Az egyik megrekedt ha-

ÜDVÖZLET A NAPNAK! 
Eadie Adams, Ruth Hart, Mary 
Howard, Lynne Carver éf 

Grace Ford 
(M. G. M. fotók) 



Mrs. Farlow a gyönyörű pilótahölgy 
reggel elrepült Pestről, mert este 

randevúja volt Norvégiában 

Mrs. Kin g-Farlow 
(Schaffer futók) 

ioknishajú, karcsú Miss Rosemary Rees. 
Ö érte el az összes pilóták közt a leg-
nagyobb átlagsebességet. Miss Rees, né-
hány év előtt még táncosnő volt Lon-
donban. Most áttért az aviatikára. 

— Miért nem hozott útitársat? — kér-
deztem tőle. 

— Választanom kellett a poggyász, 
vagy az útitárs között. Inkább a pogy-
]gyászt választottam. 

Az egész társaság üdvöskéje Miss 
Friedland, fiatal, rendkívül csinos barna 
kislány, előkelő londoni bankár gyer-
meke. ö gavallért hozott magával úti-
társul. Jókedvével, mókáival egész úton 
szórakoztatta a társaságot. Igaz, kis 
riadalmat is okozott, ahogy Debrecen-
ből visszatértek. Jászberény mellett egy 
kis faluban a társaság észrevette, hogy 
Miss FriedlanJd gépe egészen alacsonyan 
á házak felett repül. Ázt hitték, valami 
b a j történt és a társaság visszafordult, 
hátha segítségre van szükség. . . Szeren-
csére kiderült, hogy Miss FriedlatuJ 
csak szórakozott. Babonás és az a szo-
kása, hogy minden nagyobb úton leszáll 
egy kis falu fölé és megszámolja a há-
zakat. Gyönyörű Dragonflay gépét a rö-
vid vászon-Shortba öltözött vezetőjével 
a legtöbben bámulták mejr a mátyásföldi 
repülőtéren. Mrs. Morris Davies, a társa-
sáig legkomolyabb dámája, Mrs. Mac 
Donaldét hozta magával. Az úti társ a 
legkomolyabb angol sportrepülők egyike, 
odahaza négy repülőgépe van. 

Érdekes, hogy a pilótapikni,k részvevői 
között két nászutas pár volt. Az egyik 
pár Normann és Normanná, négynapos 
házasok. A másik Mr. Whiftome és a 
felesége, már tíz nap előtt, esküdtek meg 

Már négy év óta minden nyáron meg-
rendezi a Magyar Touring-Club a pilóta-
pikniket. Magyar találmány ez a pik-
nik, célja, hogy a repülőgéptulajdonos 
pilóták ellátogassanak Magyarországra. 

A pilótapikniknek idei hölgy rész-
vevői közül a legérdekesebb és talán 
legcsinosabb is Mrs. King Farlow. Az 
ő gépe tavaly Kíngs-cupot, a legnagyobb 
repülési dí ja t nyerte. A fiatal pilóta-
hölgy rekordidő alatt tette meg az utat 
Londonból Budapestre, szombat este 
még részt vett a főváros bankettjén, de 
vasárnap már elrepült, mert este ran-
devúja volt — Norvégiában. Miles Hawk 
tipusú gépen egyedül érkezeit a szőke, 

Mrs. Morris Davies és Mr». MacDonald 



Miss Friedland ós Ivor List 

Miss de Barry, Mr. Volk és Mr. L. A. Bramson 
(Schäffer fotók) 
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Miss Rosemary Rees 

Mr. és Mrs. Whittome 

08 A gyönyörű repülőgép nászajándék a 
szép szőke sportlady számára. 

A légi piknik részvevői között a leg-
ismertebb Mr. Deterding, az olajkirály 
és a felesége. A világhírű Shell-vállalat 
tulajdonosa. Már négy év óta minden 
piknikre ellátogat Budapestre és vendé-
geket is hoz magával. Fantasztikus va-
gyonáról legendák keringenek és mégis 
látni kellett volna a pesti hölgyeknek 
Deterdingnét a margitszigeti banketten! 
Olyan szerény, egyszerűen öltözött volt 
kis fekete-fehér muszlinrulhájában, fe-
kete kalapjában, egy kis aranygyűrűvel 
a kezén, mint nálunk, a legszerényebb 
polgárasszony. 

A társaság utastagjai kö- | 
zött szerepelt a légiesen > 
karcsú, szőke Miss de 
Barry, aki tavaly már 
résztvett a london-fokvd-
rosi repülőversenyen. Ami-
lyen kitűnő pilóta, ép-
olyan jó táncos, a tipiku-
san angolszász fiatal leány. 

• • • • • • • • • H B 



A SZÍNHÁZI ELET TELEVÍZIÓJA 
4M 

Dr. Qttmozy Magda okleveles tanárnő, III. Bála 
király Margit nevü lányáról tart előadást a 

rádióban 
Simonffy Margot, a »Juhász Oyula emlékesten« 
szavalt. A kertészkedés a szenvedélye, saját 
termesztésű virágai vannak. Legbüszkébb 

András nevü 10 éve» csemetéjére 

Lenhardt Ilona operaénekesnő, a zágrábi opera A világot járó Bauer-kvartett, a brüsszeli rá-
tagja volt. Vasárnap este énekelt a stúdióban dióban lépett fel 

Dr. Bihari Mihály »Manches- Deák László június 28-ikán Csóka Béla, a Zeneművészeti 
teri randevú« című hangjáté- zongorázik a rádióban Főiskola tanára északi rádió-
kát igen nagy sikerrel Ját- turnéra indul 

szotta a csehszlovák rádió 



MÉG EZT SE? 

1 

q hcF humor<r>v 
S Z E R K E S l T I : K A' L M # N J E N Ő 

KORKÜLÖNBSÉG 

De igazán nem lehetek a felesége... Nagy a korkülönbség köztünk ... 
Várjunk még pár évig... 

(Esquire) 

Az ismert fiatal színész kora reg-
gel konyakot kér a kávéházban. 

— Ugyan, — korholja a barátja — 
hogy iehet már hajnalban inni? 

— Nézd, én egéez nap kártyázom, 
rulettezek, lóversenyre, meccsre já-
rok, még ezt a kis italt se engedjem 
meg magiamnak? 



Vtovtím/Uíux, 
EZ AZTÁN 

A SZEMTELENSÉG! 
Ürvezető kocsiján ve-

szélyes tempóban szá-
guld az országúton. A 
csendőr megállítja és 
mérgesen rárivall: 

— Hogy merészel 
ilyen gyonsan vezetni? 
És ilyen embernek van 
hajtási igazolványa! 

A fiatalember fölé-
nyesen mosolyog: 

— Nevetni fog! Ne-
kem nincs. 

Beküldte: Kós Irén, 
Szekszárd. 

ÖTVENSZAZALEKOS 
KIEGYEZÉS 

A kisfiú megkérdi a 
luftballonárust: 

— Hogy ez a lég-
gömb? 

— Húsz fillér. 
— Bácsi, csak tíz fü-

l/érem van, k'érek egy 
fél léggömböt. 

Beküldte: Som Elek, 
Pécs. 

ROSSZ TÁRSASAG 
A férj alapotsan be-

rúgva érkezik haza. 
Felesége szemrehányá-
sokkal fogadja. 

— Ne haragudjál, 
édlesem, rossz társaság-
ba keveredtem. Né-
gyen voltunk. Megit-
tunk egy üveg konya-
kot; de tudod, ők hár-
man absztinensek vol-
tak . . . 

Beküldte: Groszmann Béla, 
Kispest. 

TESSÉK KÉRDEZNI 
A nőegyesületben a 

szónokló hölgy beszéde 
végén felszólítja a 
hallgatóságot, hogy in-
tézzenek hozzá kérdé-
seket, ő mindenre vá-
laszol. 

Feláll egy hölgy és 
ezt kérdi: 

— Hol csináltatta a 
kompiéját? 

Beküldte: Mann István, 
Debrecen. 

ÖNZETLENSÉG 

A barátnő: Igazán csináltathatnál már a 
feleségednek valamit... Olyan snasz, hogy szé-
gyellem magam miatta... 

fLsquire) 
NYELVTANULÁS 

Várkonyi Zoltán meséli Kiss Ferencnek a Nem-
zeti Színház előtti kispadon, hogy franciául tanul. 

— Vigyázz . . . — inti Kiss Ferenc — nehéz a 
francia nyelv, sok benne az idegen s z ó . . . 



MAGÁN-
DETEKTÍVNÉL 

— NOB, mi az Infor-
mációja a hölgyről? 

— Feddhetetlen a — 
jövője. 

— Sajnálom, Viktor, 
de a szívein már nem 
szabad... 

— Akkor nagyon szé-
pen lkérem, adja visz-
sza a csokrot... Egy 
másik lányt is meg 
akarok látogatni . . . 

(Marianne) 

GYERMEKRABLÓK 

>1 

— Nagy baj vian, 
Bob! A szülei nem 
akarják visszavenni, 
csak ha húszezer dol-
lárt fizetünk... 

(Candid«) 

Komlós Vili jubileuma alkalmából nagy estélyt 
rendezett, amelyre rengeteg vendéget hívott meg. 
Kőváry Gyula megkérdezte a házigazdától: 

— Mondd Vili, örömöd van neked ebben a sok 
vendégben? 

— Nézd Cincikém, — felelt Komlós — örömöm 
van b e n n ü k . . . Az egyik felének akkor örülök, ami-
kor jön, a másik felének meg akkor, amikor megy. 
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Uram, ma kitűnő színben van. 
(Inquire) 

AL 
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DRAMATURGIAI 
ÉRTEKEZLET 

ÚJABB CSAPAS 

Pásztor Bélát meghívták egy estélyre, ahol a 
háziasszony furcsa módon folyton dicsérte a fel-
szolgált ételeket, sőt még arról is beszélt, hogy mi 
mibe került. 

— Egyék a kaviárból Béla, — kínálta Pásztort — 
valódi malossol, száztízpengős . . . 

— Kezét csókolom, kérek belőle úgy háromötven-
négy pengőért. 

— la követ-
kező. Megvásároltam a 
Hamlet jogait, vettem 
hozzá egy nagyszerű cí-
met: Örök szerelem és 
szerződtettem Shirley 
Temple t . . . Most magái-
nak kell összehozni ebből 
a három dologból valami 
jó f i l m e t . . . 

(Rie et RacJ 

A NAGY 
ÉLETMENTŐ 

— Még tíz életet meg-
mentek, aztán abbaha-
gyom a mesterséget . . . 

— Nyugdíjba vonul î 
— Dehogy! Ha még tíz 

súlyos érmet raknak rám, 
nem fogok tudni úszni. 

(Rie et RadÖ 

PETHES 
ÉTVÁGYA 

, v #» 
Pethes Sanyit a minap 

sikeresen megoperálták 
az egyik pesti szanató-
riumban. Mielőtt elszánta 
volna magát a műtétre, 
elment háziorvosához. 

— Mondja, van magá-
nak étvágyai — kérdezte 
a doktor úr. 

— Á dehogy van, — fe-
lelte csüggedten a kis 
Pethes — már azok az 
ételek sem ízlenek, amik-
től eltiltott a doktor úr... 

— Két éve árvíz volt, tavaly elszáradt a 
termés... És most érkeznek a rokonaid... 

(Esquire) 

KAVIAR 



SZENES 
VENDÉGLŐS LESZ 

CSAK NADRAG! 

A rendőr: Hja kérem, azok f ér f iak . . . 
Azoknak szabad nadrágban fürödni. (ft.sq.uire) 

PILOT APIKNIK — Pszt! A papa nem 
tudja, hogy Itt vagyok! 

(Rip ei Rae) 
JÓ EMBER 

— Tmádhatjia a gyer-
mekeket! Mindegyik ne-
bulónak parittyát aján-
dékozott . . . 

— Nem csoda, ö a falu-
nak az üvegese . . . 

(Rie et Ra,c) 

— Mi van Johnnal? Még nem érkezett 
negf 

— Ott jön! Már rázza a koktélt! 
(Catidid*) 

A kövér Szenes bojelen-
tette barátainak, hogy ki-
vándorol Monte Carloba 
és ott kocsmát nyit. 

— És mit fogsz csinál-
ni, — kérdezték tőle — 
ha nem jön vendég? 

— Akkor majd bána-
tomban — leeszem ma-
gamat. 

FILHARMÓNIAI 
iHANGVERSENW 



(SL )?1/I^u^dljj<y^4u£t(< ÍMivwm, 
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Húszéves, szőke, kékszemű balle-
rina. Neki írják a táncjátékokat és 
róla szólnak a régimódi operettek. 
A balletekben tündért alakít, pás-z-
torlánykát, pillangót, az oiperettek-
ben mindig főherceg veszi el felesé-

gül. Milyen az életben a kis balle-
rina? íme, bemutatjuk írásiban és 
képben-. Horváth Margiitnaik hívják 
és húszadik születésnapján egyúttal 
tízesztendős működési jubileumát is 
ünnepelte. 

— Már nyugdíjjogosult vagyok! — 
mondotta büszkén. 

Furcsa világ a ikiis táncosnak vi-
lágla. Tízéves korukban már érzik a 
taps mámorító erejét, tizenötéves 
korukban művészi múltról beszél-
nek és mire húszévesek lesznek, 
nyugdíjjogosultságról beszélnek. A 
prózai színésznők ebben a koriban 
indulnak el a karrier útján. 

Hogyan kezdte a ballerina? 
— Nyolcesztendős koromban már 

ottholn táncoltam, — mesélte a szőke 
Horváth Margit, — a családnak ter-
mészetesen tetszett a tudományom. 
Egyszer egyik néni azt mondta: eb-
ből a kislányból ballerinát kellene 
csinálni. Nemsokára elvittek az 
Operába, ahol az aranyos Hajdú né-
ni, minden ballerina jótevője vett 
pártfogásba. Tanultam, tanultam, 
aztán rendes tagja lettem az Opera-
háznak. Hajdú néni közben elvitt 
»pénzt keresni«, vendégszereplésre: 
játszottam gyermekszínházbain, a 
Királyban, sőt filmen is. 

Egymásután sorolja el nagy sike-
reit, amelyeket 12-14 éves korában 
ért el. Nagy megtiszteltetés érte. 
Gaál Franciskának lett a partnere, 
azokban a darabokban, amelyekben 
Franciska fiút játszott. Kerestek 
hozzá szőke, kékszemű, bájos kis-
lányt és Horváth Margitra esett a 
választás. A »Tommy és társá«-lban ő 
volt a kamasz Gaál Franciska ide-
álja, 

— Később aztán, amikor Gaál 
Franciska eljátszotta első fiúruJhás 
filmjét, a Pétert, — mesélte — ismét 
engem hívtak partnerének. 

Büszkén tette hozzá: 
— Az egész világot bejárta ez a 

A nyugdíjjogosult ballerina civilben . . . 
(Angalo foto) 



film. Még a szovjetben is mulattak 
rajta. 

— Mi lesz, ha Hollywoodiban kell 
imajd Gaál Franciskának alkalmas 
kis partner? Ki megy? 

Nevetve válaszolta: 
— ö, találnak ött (bizonyára meg-

felelőt! Most már különben sem ját-
szom iskoláslányt, hiszen, mint 
mondottam már jubiláns ballerina 
vagyok és nyugdíjjogosult. 

Mi lehet ez a nyugdíjjogosultság, 
amire a iballerdnák olyan büszkéik? 
Kiderül, hogy tízéves szolgálat után 
indokolt esetben' a tánctestüllet tag-
jai is nyugtdíjiba mehetnek az Ope-
raháznál és ez azt jelenti, hogy Hor-
váth Margit vagy más iballerina, 
húszesztendős korában már nyugdí-
jat is élvezhet, még pedig körülbelül 
havi kilencven pengőt. 

A kis nyugdíjas színésznő mágia 
is mosolyogva beszél ezekről. Egye-
lőre nagy tervei vannak, ú j szere-
peket óhajtana táncolni. 

— Mi volt a legutóbbi nagy sze-
repe? 

— A Sylviában táncoltam jó sze-
repet. De természetesen felléptem 
majdnem minden- balletben és olyan 
dalműben, amiiben ballet is van. 

—1 Mesélje el szépen, hogyan él a 
balleilina, amikor nem vacsorázik 
főíheroegiekkel? 

Nevetve mondja: 
—10, nagyon szerény és dolgos 

élet a miénk. A ballerinának folyton 
kell dolgozni, még akkor is, ha tör-
ténetesen nem lép fel, mert külön-
ben elveszti a ruganyosságát. Na-
ponta két-diároim órát gyakorolok., 
Nemcsak klasszikus táncot, hanem ! 
moderh táncokat is, szteppelek, söt1 

akrobatákat is tudok. Hívtak ugiya-
nis őszre egy fontos operettszerepre 
és Iha megkapom a vendégszereplési 
engedélyt, magánszínpadon is fel-
léphetek, ezúttal először, mint fel-
nőtt színésznő. 

Indiszkrét kérdést intézünk a 
nyugdíjjogosult fiatal ballerinához.-

— Igaz, hogy férjhez megy? 
— Ö, deíhogy! - tiltakozik. 
— Azt mesélik, hogy jegyben jár I 

a rokonszakma ismert művészével. 
Talán az operaházi tilalom nem en- \ 
gedi a ballerinák háziasságát. 

. . ós ballerina ruhában 
(Angelo foto) 

— Szó sincs ilyen tilalomról! Nem 
avatkoznak be a magánéletbe, leg-
feljtíbíb annyit, hogíy elvárják min-
denkitől, hogy úri módon viselked-
jék . . . Egyelőre nem megyek férj-
hez» 'megvárom, amíg lesz egy szép 
nagy sikerem . . . 

Reméljük, hogiy ez mielőbb bekö-
vetkezik, sokkal, nagyon sóikkal 
előbb, mint ahogy a kedves és tehet-
sége» táncosnő felveszi nyugdíjjá-
rulékának első jól megérdemelt rész-
letét. 



Báró Ghillány István és báró Ivánka Erzsébet esküvőjén: 
Báró Flatta Gáza, Hirsch J&nos, Volles László, báró GhlUány István, bárd Ghillány Antal, báró 
Sennyey István és Miklós, báró Ivánka István, Piller Lili, Mellorisz Karola, báró Sennyey Márta, 
báró Ivánka Erzsébet, Somogyi Katinka, Szinyey Morse Piri, Volles ClUi, Szinyey Merse 

Marianne, Szily Tamás 
(Foto Schfiífer) 

S Z t R K E S Z T I 5 

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

állandó készenlétről, amely ezen a héten 
alaposan kifárasztott valamennyiünket. 
Regatta, repülőnap, magyar derby, póló-
nieeting, juniális, week-end, — valóbfxn 
egy kissé sok is zsúfolódik össze, az em-
ber alig tud rendet tartani. 

— Tartsunk rendet legalább a beszá-
molóban, s természetesen engedjük előre 
a hymen-hireket, lévén ezek a legfonto-
sabbak. 

— Kezdjük a keddi nap fényes főúri 
esküvőjével, mikor is Ghillány István 
báró vezette oltárhoz Ivánka Erzsébet 
bárónőt, báró Ivánka Géz,a nagybirtokos 
és felesége, Sennyey Klára bárónő leá-
nyát. A fényes nászmenet a belvárosi 
templomban sorakozott fel, amelyet zsú-
foUisig megtöltött a közönség, közte az 

N D f t Ö D Y B É L A 
Irrinlm-, (íhiUány-, Sennyey-, Szinyei 
Merse-, Purgly-, Kégl-, Goszthony-, Ve-
lics- és Fiáth-családok tagjfxi. Vőfélyek 
voltuk báró Ivatuhu István, i f j . báró 
Sennyey István, báró Ghillány Antal, 
Velics László, duinofelsi Hirsch János, 
bánó Sennyey Miklós és báró Fiáth Géza, 
koszorúslányok: Szinyei-Merse Piri, Szi-
nyei-Merse Marianne, Somogyi Katinka, 
Piller Vili, Velics Cili, Meliorisz Karola 
és Sennyey Márta bárónő. A fiatal párt, 
akiknek tanúi báró Sennyey István és 
Szinyei-Merse Jenő országgyűlési kép-
viselők voltak, rengeteg szerencsekívánat 
köszöntötte, s az esküvő egyik megkapó 
érdekessége volt az a finom zeneszám, 
amelyet a vőlegény, báró Ghillány Ist-
ván szerzett nászajándékul ,a menyasz-
szonyának, s amely szelíd akkordjaival 
halkan és meghatottan áradt szét a 
templomban Albert Ferenc hegedűmű-
vész interpretálásában. 
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— Talán célzás akar ez 
lenni arra a csókra, amely 
la szombat estében csattant 
el a Margitszigeten, s 
amely — miután a mama 
is meglátta, — súlyos kö-
vetkezményekkel fog járni 
<az illetőkre nézvef 

— A következmények 
nem is olyan súlyosak, mi-
után az eljegyzés már rég 
köztudomású, családi kör-
tben, csak még a tei orrodra 
Hem kötötték, angyalom. 
lEzt a mulasztást azonban 
ö jövő héten mindenesetre 
pótolni fogjuk. Addig itt a 
beszámoló a MAC június 
19-én lezajlott második 
garden party-járól. 

— Halljuk, halljuk! 
— Szóval június 19-én 

megint kigyulladtak a lam-
pion}'üzérek a MAC klub-
palotájának kertjében, s ez-
úttal különösen derűs szi-
liekben tündököltek, ameny-

— Egyéb esJcüvőkf 
— A szentimrevárosi Nagyboldogasz-

szony templomban ott voltunk Widner 
Ödön nyugalmazott fővárosi tanácsnok 
és felesége, Szathmáry Karólin leányá-
nak, Évának esküvőjén Sonnenwend 
Gyula földbirtokossál, a krisztinavárosi 
templomban pedig Kapdebó Katinkának 
gratuláltunk szombaton, akit Rózsa Ta-
más vezetett oltárhoz. A hét folyamán 
még a Szegedy-Maszák-, az Uher- és a 
Lészay-esküvők vonzottak nagy közön-
séget és a tótsobky Sooky Ella és Hor-
váth Sándor eljegyzése keltett osztatlan 
örömöt, ezen a héten pedig i f j . Wáhl-
kampf Henrik rendezésében zajlik le a 
Hácz Vilmos leányánakt Leának esküvő-
je, amely szombaton este negyednyolckor 
lesz a belvárosi főplébánia templomban. 
A bálkirálynő esküvője fényes és előkelői 
lesz, sok vőféllyel, koszorúslánnyal, 
igmán elmondhatjuk, hogy a jimiusi h 
tek boldog magyar nászutasokkal ajá 
dékozták meg az egész világot, amen, 
nyiben, ahová csak néz az ember, fia, 
párok csókolóznak . . . 

Zsiga Imre ós Zvasziger Leaks Párizsb 
házasságot kötöttek i 

(Foto K*I) 

JuffOTlts Sára *> OruJTar askftvfi]« « tcfgadl fogadalmi 
j- t »taplómban — 

. . . « i j l fn (Llobmann íoto) 



Boro* Éva ós Schiffer Sándor házasságot 
kötöttek 

(Foto Laub) 

nyiben a legfiatalabb évjárat vonult be 
a második juniálisra, a jövőévi farsang 
leendő bálkirálynői. 

A garden party folyamán, a helyszí-
nen következett be az egyik jelenlévő 
fiatal lány — Németh Klári — eljegy-
zése, s így igazán meg lehettek elégedve, 
élükön Telkes Tiborral, a garden party 

rendezői, akik szívós munkával, agilitás-
sal és »senki nem maradhat el« jelszó-
val mindenkit összetoboroztak, aki él 
és számít a Margitsziget virányain. A 
Sziget különben állandó permanenciában 
van a héten, részben a póló-meeting, 
részben a golfozók jóvoltából, nem, is 
szólva arrél, hogy hétfőn a Hungária 
Evezős Egylet tartotta meg klubházában 
ragyogó garden-party-ját, rendkívüli jó-
kedvvel és látogatottsággal, A hét szom-
batján — június 26-án — viszont a Ten-
rúsz Klub fényes nyári bálja esedékes, 
így hát állandóan áll a bál a szigeti 
fák alatt. Az elmúlt szombatról pedig ne 
felejtsük ki a krónikából a BEAC gar-
den-party-ját, amely ugyancsak sok szép 
lány részvételével zajlott le — Wein Sá-
rit és Lubkovics Anikót táncoltatták a 
legszorgalmasabban — és bizony fényes 
nappal volt már, mikor a muzsika el-
csendesedett a BEAC-pályán, s komoly 
birodalmukat újra átvehették a komoly 
sportolók. A Fábián Béláék keddi fénye-
sen sikerült teaestje tartozik még a hét 
krónikájához, nagy társaság gyűlt ösz-
sze a Menyét-úti villában és élvezte a 
háziak derűs vendégszeretetét. Ezzel 
aiztátn körülbelül ki is merült a heti ese-
mények sora, s befejezésül kérünk apró 
híreket bokrétába kötve! 

Fehér József és Madarász Mária Bognár Lajos ós Steiner Klári Fabó Lajos ós Piller Margit 
házasságot kötöttek 

(Kossak u. Komáromi, Halmi ós Rozgonyi fotók) 



A liJhAv gardenpartin: 
Bacska Erzsébet, Rasztovics Gyula, Dezsöffy Viola, Vendel Istvén, Welsz Sári v Tótth László 

Nietsche Duci, Varjú József, Adány Neci, Gyárfás Gyula, Szentpétery János 
(Schftffer foto) 

— Apró híreink, hogy ßz elmúlt héten 
egy csodálatosan szép drapszinű Rolls-
Royce vonta magára a közfigyelmet, a 
gyönyörű autó egy angol házaspáré volt, 
Vivien Cornéliusé és a feleségéé, akik 
sofőrrel és komornával érkeztek pár-
nfipi pesti szórakozásra. Apró hír, de 
nem megvetendő érdekességü, hogy Szé-
chenyi Károly gróf és felesége Ameri-
káim készülnek, de nem felolvasó kör-
útra, mint ahogy a pesti benfentesek té-
vesen terjesztik, csupán egy kissé körül 
ahamaik nézni az Újvilágban. Ugyancsak 
érdekes apróság, hogy a legnagyobb ide-
genforgalom újabban nem a strandokon 
van, hanem a lóversenytéren, ahol — 
különösen az épp itt időző angolok — 
meglehetősen magasösszegű fogadásokkal 
támogatják a magyar lovassportot. A 
betegfrontról is van hírünk: Wolfner 
András báró, aki hosszabb ideig gyen-
gélkedett, újra makk-egészséges, az uta-
zási frontról viszont legközelebb adunk 
részletes beszámolót, ßmennyiben kis és 
nagy bőröndök immár megkezdték nyá-
ri nyugtalankodásukat, s nem árt tud-
numk, ki hová és merre szándékozik ara-
nyos vakációra. 

— Az aranyos vakáció egyúttal külön-
leges szenzációkkal fog szolgálni, a/meny-
nyiben tudunk egy főúri társaság terve-
zett tutajkirándulásáról a Dunán, tu-
dunk egy másik társaság érdekes tervé-
ről, amely nyári sátortáborozással egy-
bekötött, erdei patakparton, szabadtéri 

sütés-főzéssel. »Vissza a természethez« — 
ez az idei jelszó, s ugyancsak tudunk 
egy helyettes államtitkárról, aki négy-
heti szabadsága alatt szakállt akar nö-
veszteni, a Mátra egy mágnástulajdon-
ban lévő erdőbirtokán — pihenésül. 

— Adieu! 

Paksy József né 
Magyarország teniszbajnoknője 

(Angelo foto) 



__ Qótnyltány. Szerző: Zsengellór 
62 fPálházy foto) 

Matte olasz játékvezető sorsol 

eseti 

aWuusszal 
Közép-Európában meg-

fú j t ák a futballharsonákat 
és az egész vonalon áll a 
hare a Középeurópai Ku-
páért. Magyar csapatok 
közül eddig az Újpest 
már továbbjutott. Ellen-
fele a bukaresti Venus 
volt. Az ujdonsüllt román 
bajnokcsapat futballjáté-
ka valóban vénuszi, inert 
minid az első, mind a má-
sodik mérkőzésen kidom-
borodott szépséges játék-
kuLtúrája. A bukaresti 
meccset az Újpest 6 : 4 
arányban megnyerte ós 
íigy került sorra a máso-
dik mérkőzés az ujpe&ti 
stadionban. A bukaresti 
Venus, amely pompás já-
tékkal verekedte ki a ro-
mán bajnokságban az első 
helyet, cBak annyiban ha-
sonlított a miloi Vénusz-
hoz, hogy tökéletes volt, 
de viszont ép volt minden 
végitagja. A budapesti kö-



nusnak, amely ezt a gyengéd figyelmes-
séget 5 szobrászati remekművű góllal 
viszonozta. A Venus hazautazott azzal: 
majd jövőre! Az Újpest viszont várako-
zási állásponton van, lábhoz tett fegy-
verrel várja, melyik csapat lesz a lúg-
közelebbi ellenfele. Aschner Lipót, a 
•»főparancsnok« és »szárnysegédje«, 1Arányi Árpád kémlelő szemekkel figye-
lik a bécsi fensíkot, hogyan végződik 
az Austria^—Bologna mérkőzés. Ennek 
a meccsnek a győztese kerül uigyanis 

a Venus kapusa a Zsengellér lábára veti magát, de a labda hálóba perdül . . . 

A fekvő kapust f e l e m e l i k . . . 

zönség előtt a Venus játékosai tudá-
sukról és tehetségükről tettek tanúsá-
got. Nem tehetnek arról, hogy a még 
jjobb Újpesttől vereséget szenvedtek és 
felesitek a Középeurópai Kuipa további 
"küzdelmeiből. Újpest a kettős mérkőzés 
álapján 10 bravúros góllal hódolt a Ve-

6s ápolják 
(Pálbázy fotók) 

fi!5»fcB« gil története: Zsea gvil 6r kitör-



Munkában a román kapus 
• mm 

- • -, wn ' m 

Májusfatánc? Nom! Harc 
« labdáért 

(Pálházy fotók) 

szembe az újpestiekkel. 
Langfelder Ferenc »dan-
dárparancsnok« s Jánossy 
Zoltán »vezérkari főnök« 
várják a főparancsnoktól 
a jelt, hogy harcba küld-
jék a testben és lélekben, 
no meg minden modem 
harci eszközzel fölvértezett 
legénységet a futballcsa-
tába. Az újpesti fiúk most 
várják a jelt, mikor ma-
sírozhatnak a bécsi sta-
dionba. ök aíbban bíznak, 
hogy Bécsből diadalma-
san tu'dnak hazatérni. 

Az XJivest vasárnap pi-
chen, de harcbaszáll a Fe-
rencváros és a Hungária. 
A Ferencváros — Slavia 
mérkőzés Budapesten lesz. 
A futballsiriusok réglá-
tott nagy tharcot, érdekes, 
változatos küzdelmet jó-
solnak. A futballigourman-
dok máris csettintik a 
nyelvüket. A jóslások te-
rén azonban itt még a 
iHabakuk sem segit, mert 
taind a Ferencvárosnak, 
tnimd a Slaviának megvan 
b, lehetősége a győizelemre 
lés ezzel a továbbjutásra. 
A Hungária Rómába megy 
la Lazio elleni küzdelemre. 
lAzt mondják: minden úit 
Rómába vezet. Kétkedők 
•hozzáteszik, vájjon a dia-
dalnak, vagy a vereségnek 
5e«z-e ez az útjai A pesz-
fezimisták úgy módosítják 
a mondást a Hungária 
számára: Rómát látni és 
Imeghalni... Vannak azcxn-
Iban, akik abban remény-
kednek, hogy Rómában fel 
Is lehet támadni. 

JUofantr Lipót, u UjpMt e^p^Wyk^piHSiysTMeiiette: C. B. Minor amerikai gyáros «a • 
feleségi, valamint 8*tt0s János 
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»Meet any friend Mm. Simpson?« szólt a karcsú Lady Fup^ss vendé-
géhez, a walesi herceghez, aki ott állt a Furness-szalón csümrflnlaatt a 
pohárcsengéses, zsibongó báli "forgatagban. A herceg szórakozottan emelte 
tekintetét Lady Furness barátnőjére, de szomorú kék szeme nem siklott 
tovább, mint máslkor . . . Csodálkozva és elbűvölten pihent meg a lady ba-
rátnőjének ovális arcán. 

»Ugye mi már találkoztunk?« — szólt Edward halkan s maga se tudta, 
hogy Trisjztán és Izolde óta ezzel a mondattal köszönti társát minden igazi 
szerelmes s a mondat ezt jelenti: révbe értem, megérkeztem, otthon 
vagyok. . . 

ivirs. öimpson mosolyogva felelt: »Your Royal Highness most talál-
kozik velem először, de én már sokszor találkoztam fenségeddel.« 

»Lehetetlen« — mondta Edward- Pedig így történt. 
Mintha a nagy uvertür előtt két kis préludiumot is el alkart volna velük 

játszani a sors, kétszer is összehozta a walesi herceget és Mrs. Simpsont, 
akit első találkozásuk alkalmával Mrs. Speneernek hívtak. 

Mint szierény (hadnagy-feleség Wallis Warfield csaJk távolról látta a 
walesi herceget egy san-diCgói tiszti ibálon. Közte és a herceg között kövér 
crêpe-satin dámák, miniszteriális és cilinderiális urak, törtető tábornokok 
bevehetetlen fala állt s a fal mögött unottan felelgetett a herceg a hozzá 
intézett frázisokra. Wallis Spencer lábujjhegyre állt, hogy egy pillanatra 
láthassa. Aztán ikimenit táncolni a pálmák alá, iái (kertbe, a vidám kiadó-
tokkal . . . 

Másodszor ünnepélyesebb keretek között látta viszont ia királyfit Wallis 
Warfield. Ekkor már Mrs. Simpsoumalk hívtálk s a londoni »smart set«-hez 
tartozott. 

Ennek köszönhette, hogy az udvarnál bemutatkozhatott. Mary királyné, 
— aki a nagy Viktóriának nemcsak ékszereit, hanem erkölcseit is örökölte — 
nem tűrte az udvarnál az elvált asszonyokat. 

A szép Wallisnak mégis sikerült bejutnia. 1931 június 10-én ott hajbó-
kol a királyné előtt — (kölcsöntoalettben, mert tűpénze annyira kimerült, 
hogy barátnőjétől kérte kölcsön a bemutatkozáshoz szükséges uszályos 
ruhát. 

»Remélem, jól áll« — gondolta Wallis, mialatt mélyen meghajolt. 
Ofelsésre keervesen ibólimtott. Mellette állt a walesi herceg, s szeme se 

rebbent. Nem érezte, hogy maga a sors legyezi halkan a három fehér 
strucctollal, amely Wallis sötét hajából lengett felé. 

A herceg fáradt volt. Nem csoda. A szezonnak ez volt negyedik »be-
mutatkozása«. Negyedszer vonultak előtte hosszú órákon át a .bemutatkozó 
hölgyek. Félénk angol lányok, ragyogó mosolyú asszonyok, maharadzsák 
hölgyei, maláji hercegnők... Mennyi ibársony, mennyi hermelin! S az 
ékszerek, minha csak kárpótolni akarnák magukat a hosszú esztendőkért, 
melyeket a safe-ekben töltöttek, százszorosan vakítanak. 

»Személyesen ismertem Stuart Máriát« villogja az egyik skót-dáma 
óriás zafírja. 

»iSeiherezádetól származom« felel egy anaharadzsáné gyémántja. 
De hiába csillognak hölgyek és ékszerek, a herceg nem látja őket. 

Nem látja Wallis Warfield ibolyakék szemeit sem . . . 
»Hogy történhetett ez?« kérdi magában, Lady Furness bálján. A zene 

épp egy tangót játszik. A herceg" és Mrs. Simpson táncolni kezdenek — 
s nem imess'ze a Budkingham-polotában, finoman, mintha észrevétlen 
földrengés érte volna, egy szempillantásra meginog a világbirodalom 
trónja. ^ 

Vannak emberek, akik arra születtek, hogy egyre-másra csodálkozásba 
ejtsék környezetüket. Bessie Wallis Wiarfield, aki később öt világrészt 
ejtett bámulatba, igen korán meglepte szüleit. Még pedig azzal, hogy 
lánynak született. 

A fiatal Warfildék fiút vártak. Akár egy másik ifjú házaspár, V. 
György király és felesége, Mary királynő Londonban. 



Ki hitte volna, hogy ezt a két kis gyereket — <a bíborba született Ed-
wardot e a ibatisztba született Wallist, úgy vezényli majd egymáshoz a 
szerelem csillaga, mint Rómeót és Júliát. 

Nem .sejthette ezt senki — pedig misztikus véletlen! — Wallis csa-
ladjaban ugyanaz a név szerepel, mint a »csillaggal jelölt« shakespearei 
szerelmesekében. Rómeót Montague-nak hívták s Wallis Warfield anyjá-
nak neve is Montague Alice. 
. ! ennek: egyelőre nem volt jelentősége- A két gyerek békésen aludt 
bölcsojeben az óceán két oldalán . . . 

Edwardra a ihófehérjre keményített fő-fő-nurse hajolt. Wallist a mamája 
ringatta. Warfieldéknak gyengén ment. Nem volt pénzük nursere. 

Edward gyerekkocsijának csipkefüggönyein néha bepillantott egy öreg 
hölgy: »Tyütyürke-mütyürke!« — mondta csücsörítve, mert a nagymamák 
még akkor is ezt mondjáik, iha a nevük Viktória s fejükön Anglia és India 
koronája. 

Wallis gyerekkocsijára számtalan rokon hajolt. De ha egyik »Mütyür-
két« mondott, a másik dühösen kiáltott »Cuci-muci«-t. A kislány két bosz-
szankodó család villongásai közepette cseperedett fel s a romantika gyer-
meke volt. ^ 

Alice Montague, Mrs. Simpson édesanyja, olyan karcsú volt tizenhét 
éves korában, hogy elég volt, ha öltözködés közben fűzője zsinórját a 
néger komorna húzta egymaga. A szakácsnőt és a szobalányt nem kellett 
segítségül hívni, mint más amerikai úriházban, ahol a kisasszonyt három 
hűséges néger cselédnek kellett »darázsderekúvá« fűznie. 

De Alice nemcsalk karcsú volt, hanem olyan szép is, Jiogy lábai előtt 
hevert Virginia-állam valamennyi aranyifja- Ez nagy szó volt. Virginia 
emberemlékezet óta a legtündéribb amerikai nők hazája. S a leggőgösebb, 
legzárkózottabb famíliáké. íratlan góthai almanachja szigorúbb minden 
törvénykönyvnél. Virginiában még a gyerekek is kívülről fújják a híres 
első kivándorlóhajó, a »Mayflower« utasainak névsorát. 

A • Montaguekról is tudta mindenki Maryland (környékén, hogy őseik 
évszázadok előtt telepedtek le e kis Kánaánban. Azt is tudták, hogy sze-
gények! De Virginiában épp oly kevéssé volt szégyen előkelő szegénynek 
lenni, mint eladósodott nemesnek a régi Lengyelországban. A szép Alice 
kezéért versenyeztek hát a gazdag fiatalemberek. Sofkezer holdas ültet-
vények, hófehér virginiai kastélyok úrnője lehetett volna, de ő a szívére 
hallgatott. Valamennyi kérője közül a halvány, álmodozó Teakle Wallis 
Warfieldot választotta. 

Akár a Montaguekról, a Warfieldokról is pontosan tudtak mindent 
Virginiában. Tudták, mit csináltak kivándorlásuk előtt otthon Angliában, 
amely messze volt ugyan, nagyon messze, de mégse volt olyan távol, hogy 
Maryland ne értesült volna Robert de WarfieTdról, akit III. Edward 
nevezett ki a térdszalagrend lovagjává, vagy arról a másik Warfieldról, 
aki a XIII. század hajnalán a windsori erdőségben lakott s mint a feljegy-
zésekben olviasható, Jothn király kedves embere volt. 

Hozzájuk képest »mai gyerek« volt Richard Warfield, aki 1662-ben 
kötött kii Amerika partjain, néhány jóbarátja társaságában. A kis kolónia 
azonnal munkához látott. Erdőt irtottak, falvakat építettek, az indiánokat 
térítették, majd velük együtt énekelték vasárnaponként a zsoltárokat. 

Ennek az energikus ősnek volt álmodozó leszármazottja, Teaíkle Wallis, 
akinek családja éppúgy ellenezte, hogy megnősüljön,, mint ahogy a Mon-
tague család ellenezte, hogy a lányuk hozzámenjen . . . Teakle Wallis be-
teges volt. Gyenge tüdejü. Rövid, ragyogóan boldog házasság után a halál 
elragadta szegényt. Három hónapos volt-e ekkor kislánya: Bessie Wallis, 
vagy három éves, vagy csak útban volt e világ felé, ahol tündérmesé sors 
várt rá — nem lehet tudni. Ahány könyv, annyiféle adat, de bizonyos, 
hogy nem emlékszik édesapjára s bizonyos az is, hogy bölcsőjét egyelőre 
nem a Gyermekeik Jó Tündére ringatta. 

* 
Ez a Tündér máshol volt elfoglalva. Angliában igazgatta a kis walesi 

herceg első, bukdácsoló lépteit. 
Mellette persze mások is vigyáztak a kis hercegre. Nurse-ök, head-

nurse-ök, governessek, orvosok- öten rohantak felemelni, ha megbotlott 
s ha ez az érdekes esemény White Lodgeiban történt, a Richmond Parki 
kastély kertjében, azonnal féltucat fotoriporter fényképezőgépe kattant 
cl kerítés mögött. 

Edward volt a világ legtöbbször fényképezett gyereke. Bár a fotogra-



falás ezidőtájt. gyermekcipőben jart maga is, Edward képei mindig si-
kerültek: fotogenikusabb volt Greta Garbónál. 

Az angolok nem győzték bámulni képeit. »Isn't he sweet?!« »Isn't he 
wonderful!« »What a darling!« kiáltották az újságolvasók, mikor képeit 
meglátták az illusztrált lapok hasábjain. 

Enübermelékezet óta Edward volt Anglia legnépszerűbb »balby«-je. 
Maga Viktória — dédnagymama is ellágyult, ha hosszú fehér batiszt-

ruhában feléje totyogott David. így hívták a családban György herceg 
kisfiát, akit Edward, Albert, Christian, George, Andrew, Patrick, David ne-
vekre kereszteltek... Hét névre!... Mintha az eljövendő felelősség mellett 
még külön meinen tóval is emlékeztetni akarnák hogy Anglia hét Edwardja 
után, ő lesz a nyolcadik, hogy dédnagyapja Albert, Viktória királynő 
férje, a világ legkötelességtudóbb embere volt s ugyanilyen másik déd-
nagyapja, a dán Christián. De nem elég a Múlt- A Jelen is csupa köte-
lesség. A George, Andrew, Patrick nevek Anglia, Skócia, Írország védő-
szentjeinek nevei, állandóan figyelmeztessék arra, hogy birodalmának 
első leghatalmasabb védője a király. 

Hat nevének nyomasztó súlyát szerencsére sokáig nem érezte még a 
kis herceg. Talán csak olyankor rezzent össze, mikor a dédnagymama 
fekete selyem ölébe vette és hosszan a szemébe nézett. 

Vájjon olyian lesz-e a (kisfiú, mint az apja: Geqrge, akit a királynő 
végtelenül szeret? ! 

Sokan azt mondták, jobban szereti Georgiet, az unokát, imint Edwardot, 
a fiát. A természet különös játéka folytán ugyanis nem VII. Edward» a 
fiú örökölte az imádott, a korán elhúnyt »királynői-férj« jótulajdonságait, 
hanem George, az unoka, ö ugyanolyan kötelességtudó volt, ugyanolyan 
komoly, megbízható, mint a nagyapja. 

* 
Mintha legzsengébb kora óta tisztában lett volna azzal, »hogy kivá-

lasztott az emJberek között«, sohase követett el gyermekcsínyt, huncutságot, 
sohase adott panaszra okot... Sdhiase fogyott 'ki a zsebpénze. 

. . . Nem úgy, mint az apjáé, valaiha! 
Viiktória homloka elborult, ha fia, a jövendőbeli VII. Edward diák-

éveire gondolt. Eszébe jutott az a levél, melyet egyik unokaöccse írt, az 
internátusból, ahol együtt tanult Edwarddal. 

»Dear auntei!« »Drága nénikém!« — írta a kis herceg — »Bertie (így 
hívták a Családtagok Edwardot) és én olyan bajban vagyunk, ihogy Bertie 
nem mer neked írni. Nyakig eladósodtunk... Tartozunk az egész iskolá-
nak. Még a pedellusnak is. Szégyenben maradunk, ha nem segít s z raj-
tunk.« 

Viktória csak ennyit válaszolt: »Kétszer segítettem rajtatok. Nem 
segítek többé. Viktória.« 

Egy hétig csend volt, majd újabb levél érkezett az internátusból. 
»Dear auntie!« — írta az unokaöccs vidáman. — »Rendbe jött min-

den! Kimásztunk az adósságból. Sőt maradt is egy kis készpénzünk. El-
adtuk az aláírásodat egy fiúnak, akinek a papája nagyon rendesen fizetett 
érte...« 

Ez a levél jutott Viktória eszébe, valahányszor Edward diákéveire 
gondolt. S ha a fia házasságán merengett, akkor ise vidult fel. 

Edward csapodár férj volt, noha felesége, Alexandra dán hercegnő 
Európa legszelbib, legszelídebb, legédesebb mosolyú asszonya volt. 

De Georgie házassága mintaházasság. Mary, Teck hercegnő, akit 
pedig nem is neki szántak, hanem Viktória legidősebb fiának, az esküvő 
előtt elhúnyt Albertnek, minta-feleség. Az udvarnál lazt suttogják, mindig 
Georgeot szerette. Csak a kötelességtudás mondatott vele igent, mikor 
Albert kérte meg a kezét . . . S most itt az első kisfiú, Dávid . . . Ám ez 
a kisfiú különösképpen nagyapjához, Edwardhoz húzott. Kövér karjait 
felényujtotta, ha a szobába lépett. Beszélni serai tudott imég, de felújjon-
gott, ha Edwardot meglátta. 

ívd ward is rendkívül szeirette őt. Órákig játszott vele és testvéreivel, 
akik gyors egymásutánban jöttek a világra. Hetediknek egy kis lány, 
hogy legyen valaki, akinek a fiúk a haját húzzák. 

A gyerekeket egyszerűen nevelik. Télen a londoni Marlborough-House-
ban, nyáron White Lodge-ban, ahol a paxkban ugyanúgy úsznak, fogócs-
káznak, labdáznak, imint más angol gyerekek. Hét éves korában David 
póni-fogatot kap ajándékba. 



Ö megkapja mt, amiiről az Óceánon túl, a barátságtalan baltimorei 
házban hiába álmodozik a kis Wallis Warfield.. . 

De még- a póninál is jolbiban szereti David a hátaslovat. Az öreg lovász, 
aki vele szokott lovagolni, egy reggel bekopog a kis hercegek »nursary«-
jéibe, jelenteni akarja, hogy David lova fel van nyergelve. 

David az ajtóhoz szalad. 
— Jöjjön be nyugodtan! — bíztatja a lovászt. — Nines itt más, csak a 

nagypapa! 
A »nagypapa« ekkor már király. Viktória 1901-ben meghalt s vele 

együtt síribaszállt a XIX. század, melynek a királynő oly tökéletes re-
prezentánsa volt. jk. 

David, apja trónörökös lett. Cornwall hercegéből Wales hercege. 
David pedig Clarence hercege. Feljebb ment a létrán, ímelynek utolsó foka 
előtt nemrég megállt és visszafordult. 

A kisfiú tízéves születésnapján óriási ünnepséget rendez a nagyapja. 
Persze gyermekuzsonnát is, melyen David oly naigyvilágian, oly méltó-
ságteljesen — mégis tökéletes gráciával — prezidiál, hogy nagyapja 
nem győz rajta csodálkozni. 

Már ebkor »divatot kreál«. Fehér vászon matrózru/háját — eddig 
fodros selyemben, bársonyban jártak az előkelő gyerekek — lelkesen utá-
nozza Anglia és a kontinens minden tízéves gavallérja. 

De a reprezentálás, bármily tökéletesen végzi, nem okoz örömet Da-
vidnak. 

Egy karácsonyutáni napon, mikor gyerekszobája úgy megtelt ia király 
ajándékaival, hogy alig leihet mozdulni a szobában, a kis (herceg szomo-
rúan néz ki az ablakon. 

— Mi bajod, David? — kérdi az édesanyja, aki váratlanul lépett be. — 
Tudtommal minden kívánságod teljesült? 

— Nem anyuskám! — feleli David bánatosan. — A legforróbb kívánsá-
gom nem teljesült. Kértem, hogy engedjenek azokkal a gyerekekkel ját-
szani, de nem, engedncik. — Es lemutatott a kastély udvarára, ahol az 
olvadó hóiban mezítláb pancsolt az egyik kertész három kis gyereke. 

* 
Lehet, hogy ugyanezen a karácsonyon Wallis Warfield is kinézett 

gyerekszobája ablakán. 
Most Baltimorehan lakott a. Preston Streeten apai nagyanyjánál, ele-

gáns, nagy, barátságtalan házban. 
Gyermekvilágában a hiányzó apa helyét erélyes nagymamája fog-

lalta el. 
Ez iá fehérhajú energikus dáma csafe titkon hajtotta meg fejét a sons 

csapásai alatt. Csak akkor siratta fiát, 'ha egyedül maradt és hogy ez 
minél ritkábban történjen, magához hívta Biailtimoreba özviegy menyét 
és kis unokáját. Wallis és anyja be is vonukialk a Warfield házba, amely 
örökké csukott zsalu-szemeivel elutasítóan nézte a csendes Preston 
Streetet. 

Mamájával könnyen el'bánt Wallis. A mamát — aki maga is gyerek 
még — ujja köré csavarta. A komor baltimorei ház visszhangzott neve-
tésüktől. Reggeltől estiig játszottak. A nehéz bársony portierek mögött 
bújócskáztak, vagy a zord plüssbútorok alá rejtőztek. Ha egy-egy váza 
lerepült, titokban takarították el a cserepeiket. 

A mama éppúgy mulatott játék köz'bien, mint kislánya . . . A nagymama 
azonban egészen más volt. O nem ismer pardont. Komoly és határozott. 
De, ha szépen kéri Wallis, páratlan érdekesen mesél. A nagyapáról, aki 
résztvett az amerikai polgárháborúban, Észak- és Dél (harcában és a 
nagyapa barátjáról, Teakle Wallisról, aki híres tudós volt s akiről a kis-
lányt és apját nevezték el. (Az amerikai szülő nem kereszteli gyermekét 
a naptári szentek nevére. Városnevet ad neki, vagy jóbarát vezetéknevét 
biggyeszti rá keresztnévül.) 

A kislány kedvence azonban nagybátyja volt, Davies Salaimon War-
field, akinek Wallissal közös tulajdonsága, (hogy ő ás számtalan meglepe-
tést okozott hozzátartozóinak. 

A meglepetések egyelőre macik ók és Ibaibák alakjában jelentkeztek. 
»Sol bácsi«, aki azért nem nősült meg, hogy mindvégig édesanyjával 
lakhasson, soha se tért haza Wallisnak szánt titokzatos csomagok nélkül. 

A láthatáron — csodálatos ígéret! — épp egy póni-fogat lebegett, 
mikor váratlan dolog történt. Wallis mamája, aki közben gyermek-
özvegyből asszonnyá serdült, elhatározta, hogy nem él tovább kegyelem-



kenyéren, anyósa árnyékában. Elköltözik az öreg1 ihölgy házából és maját 
lábára áll«. ^ ; 

Ez nem volt könnyű dolog. A század fordulás idején az úri dáma olyan 
volt, mint az a bizonyos portugál királynő, akinek nevében főudvar-
mestere azzal utasított vissza egy cipellő-ajándékot, hogy »a portugál 
királynőnek nincsen lába« . , . 

1905 táján az amerikai úrinőnek »se volt ilába«, s ami volt, azt a 
gombos-cipőibe bújtatott piskótát egy kis tipegésre használta, egy kis 
láncra, de hogy megállja rajta a helyét, az elképzelhetetlen volt. A nő-
epancipációnak akkor még hajnala se pirkadt. Hetty Greenről, aki nő 
létére a csikágói tőzsdén spekulált, bankot alapított s milliókat keresett, 
rosszalólag beszéltek az amerikaiak. Különösen déien: Virginiáiban, 
Georgiában, Floridában, ahol Alice nevelkedett s aihol az úri kisasszony-
nak keze makulátlan fehérségével kellett bizonyítania, hogy életében 
sohasem dolgozott. 

Alice Montague taizonban megunta a semmittevést, az önállótlanságot, 
a függést. Pici ház,at bérelt á üiddlestreeten, anyósa barátságtalan, ele-
gáns házának közelében s hogy ne mondhassák, hogy penziót nyit, csak 
néhány jóibarátot fogadott be fizető vendégül. Kislányát egyelőre még 
a nagymamánál hagyta. A felháborodott nagymamánál, aki nem győzött 
bosszankodni menyének ezen az érthetetlen, minden formákra fittyet-
hányó léipésén. 

— Meg akiairja keresni a kenyerét — magyarázta bosszankodva barát-
nőinek, akik suhogó taftban jöttek hozzá teázni. — Mintha a Warfieldek-
nek nem volna kenyerük a családtagok számára. 

— De ő sajátját akarjiai enni — szólalt meg egyik nagy fotöj mögött egy 
gyerekhang, a kis Wallis hangja. 

— Ejnye szedte-vedte, hogy jössz te ide, ahelyett, hogy a gyerekszobá-
ban tartózkodnál?! — kiáltott rá Warfieldiné és Wallis futott, ahogy 
a lába 'bírta. A nagymamával nem lelhetett tréfálni. 

Pedig mostanában nem szeretett egyedül lenni. Szívét nagy bánat, 
rágta. A családi izgalmak közepette Sol bácsi megfeledkezett az ígért, 
póni-fogatról. 

Ez volt az első meglepetés amely Sol bácsi részéről érte Wall ist. Az 
évek folyamán jött a többi. 

Mindezenközben remekül éltek a fiiatal Warfieldné fizető vendégj. 
Hogy is ne érezték volna jól magukat, mikor ,a reggeli, amelyet házi-
asszonyuk szejrvíroztatott, olyan tökél.tes volt, hogy egész napjukat be-
aranyozta, mikor asztalukon virág nyílt mindig s a vacsorák költinények 
voltak, a híres virginiai konyha, étel-költeményei! 

— T ö n i r í reme gyünk, ha így etetjük őket! — hlaijtogatta Warfildné hűsé-
ges és egyetlen négere, aki szakácsnő, szobalány, portás és kertésznő volt 
egy személyben. De virginiai létére ő is ibelátta, hogy »egy Montague« 
nem adhat vendégeinek kevesebbet, rosszabbat. 

Nem adhat, még ha halomra gyűlnek is a számlák, az adósságok. 
Am a Montaguek, akiknek dicsőségére ilyen elegáns házat kellett 

vinni, époly bosszúsan üzengettek Virginiából, mint a Warfieldek a szom-
szédos Preston-utcából. »Hagyd már abba ezt az ostobaságot, Alice!« 
»Térj vi-ssza Alice!« »Ki hallott ilyet Alice!« De Alice hajthatatlan maradt, 
aminek következtében nem nyíltak ki a csialád pénztárcái. 

Pedig az egyik fizető vendég hamarosan nemfizetővé vá l t . . . Tönkre-
ment. Szerencsére új, kellemesebb lakó jelentkezett: Mrs. Bessie Merry-
men, Alice kedvenc nővére. 

A kis Wallis eklkor már rég iskolába járt, sőt Bessie néni tánciskolába 
is küldte és Wallis számára megnyílt egy új világ: az olvadó zenék, az 
édes ritmusoik világa. Elbűvölten, szinte extázisban táncolt Amit a töb-
biek nagy-nehezen fogtak fel, azt ő pillanatok alatt elsajátította. Páratlan 
gráciával járta a valcert, a Pas de quiaitret, a Pas de patineurt. Ügy tán-
colt, ahogy a lepke libeg, 'ahogy a virág imbolyog a szélben. (A többi 
enyhe, édes tánc imJellett ekkortájt jött divatba a boszton. A öaike-waűlk és 
a medvetánc csak züllött lokálokban dívott még.) 

Bár a s zárni ank ihordók sűrűn látogatták Mrs. Warfieldet, a kis ház-
ban vidám élet folyt. Bessie és Alice Montague, aranyos, jókedvű bothém 
nők voltak. Nem csoda, hogy mellettük Wallis is humorosnak .látta a 
gondokat. Ha fenyegetőekké váltak, az emiber szépen hátatfordított nekik. 
Becsomagolt néhány kopott koffert s nyárára levonult Wakefieldbe 
Barnettékhoz, akik ugyan Warfieldnrokonok voltak, de szívvel-lélekkel a 
fiatal özvegy mellé álltak. 



Mrs. Bai nettnek imponált Alice bátorsága. Amgiliai felől ekkor már 
az emancipáció szellője fújdogált A romantikus Barnettné szemében 
Alice egy új világ (hősnője volt. 

Mialatt a két asszony a wakefieldi ház árnyékos verandáján vége-
láthatatlan beszédgetésekbe merült, Wallis a kertben játszott a Warfieid-
gyereketkkel, akik valamennyien Barettéknél töltötték a nyarat. 

Félénk hatévestől, nagyvilági tizen ötévesig volt itt mindenféle gye-
rek. De Wallis egyikkel se kötött igazi barátságot: WarfieAdok voltak, akik 
a mamát nem akarták megérteni. 

Pedig a gyerekek rendkívül tisztelték Wallist. Egy szavába került, 
hogy megválasszák tündérkirálynőnek, indián-törzs főnöknek, • vagy az 
Egyesült Államok elnökéinek, aszerint, hogy milyen játék folyt. Ha akarta 
volna, eljátszJhatta volna magát Buffalo Bilit, a vadnyugat hősét is. De 
nem akarta. Máson járt a feje. A ház tizennégyéves fiát, Bazil Gordont 
akarta meghódítani! Bazilt, aki egyik nyárról a más-ikra lett nagyfiú. 

Példátlan fölénye, elegáns tartása messziről elárulta, hogy Bazil 
Gordon nem mindennapi férfiú ! . . . Wallis szíve megdoibhant, mikor 1906 
nyarán meglátta... Am Bazil Gordon mélyen megvetette a leányokat. 
Wallis hiába próbálta páratlan sportrekordokkal meghódítani, a fiú 
észre se vett?. egy napon, mikor Wallis fejest ugrott a tóba s lecsú-
szott a fürdősapkája, hangosan kiinevette. A kislány haja kibomlott ' s 
vizesen hullt az arcába. 

— Hajasbaiba maradjon a parton — nevetett harsogva Bazil Gordon 
s vele nevetett az egész lubickoló Wajrfield-család. 

Wallis lángvörösen úszott a partra s a vacsoránál már Ibíuibdfrizurá-
val jelent meg. Derékig érő széip, sötét haja eltűnt. 

— Levágattam — mondta Wallis dacosan s szegény mamáját alig 
lehetett magához téríteni idegrohamából, melyet a bubifrizura láttán 
kapott. . . 

— Levágattad! De hát ki az az őrült, aki erre vállalkozott — tördelte 
kezeit Alice és Bairrettné. 

— Azt nem mondom meg! — felelt Waliss és a »tettes« nevét nem 
árulta el se szobaáristom, se büntetési feladat dacára. 

Csak ő tudta, hogy a »tettes« Jim. bácsi, a néger istállószolga, aki 
Wallis könyörgésére birkanyíróollóval nyisszantotta le a fekete 
fürtöket. 

Sajnos, Bazil Gordon érzelmein ez se változtatott. Azolkhora a férfiak-
hoz tartozott, akiket nem vonz a nő önfeláldozása. 

Wallis ezt szerencsére idején belátta. Még nagyobb szerencsére gyor-
san nőtt a haja. Válláig se ért, mikor Bazil Gordont rég elfelejtette. 

Ezen a télen különben is nagy fordulat állt be életében. 
Az édesanyja egy este leült az ágya szélére és ezt mondta: 
— Mit szólnál, ha egy nagyon, niagyon kedves papád születne. 
Wallis egy percre meghökkent, maijd az anyja szemébe nézett. 
— Férjhez mész, anyukám? 
— Igen — felelte Alice halkan. — De a te számodra ez nem jelent 

mást, mint 'azt, hegy szerető mamád mellett szerető apád is lesz. 
— A neve Freeman Riaiisin — mondta Wallis határozottan, nem 

kérdőn. Majd egy perc múlva hozzátette. — Nagyon fogolm szeretni. 
Alice megthiatottan csókolta meg a kislányt Harmincéves volt s tizen-

két éve özvegy. Eddig egész életét Wallisnak szentelte. De a kislányból 
hamaroisan rnagy lány lesz. A Warfield-család vállalni ajkarja iskolázta-
tását a híres Oldfield-sichoolban. Wallis elkerül hazulról és itt van Free-
man, aiz< első férfi az imádott férj óta. . . 

Alice a tükörbe nézett. . . Szieibb volt, mint valahlai... 
* 

— Nagyon fogom szeretni — mondta Wallis és hűségesen betartotta 
ígéretét. A legjobb, legmelegebb viszony volt közte és mostohaapja közt. 

Freeman Ëaisinneik köszönhette, hogy megszerette a könyveket Külö-
nösen a történelmet amelyben — hitte volna ezt a kis 'amerikai balk fis? 
— maga is oly érdekes szerepet játszik majd valaha. 

Tizenhároméves korában nem Barrettéknél töltötte a vakációit Wal-
lis, hanem egy burlandi »campben«. 

A szünidei sátortáborozás új dolog volt ekkortájt Amerikában. 
A Warfield- és Montague-családok megint nagyban bosszankodtak 

Alice-on, aki a lányát sátorban nyaraltatja, mint az indiánt 
A család rosszait de Wallis el volt ragadtatva a tábortól. 

(FolytatjukJ 
1 i ; I l 



I R O D A L M I É L E T 
Szerkeszti : S Z I T N Y A I Z O L T Á N 

(Most jelent meg Kßrafiüth Jenő főpolgármes-
ternek — akinek költői működéséről nemrég számolt 
be a Színházi Élet — új verskötete »Az én dalaim« 
címen. A költő főpolgármesternek ebből a színes és 
gazdag lírai gyűjteményéből mutatunk be négy 
verset.) 

3(arafiáth Jenő versei 

L Á T O D , N E M M E R E K . . . 

Látod, niem merek szemedbe nézn i . . . 
Látod, kerüllek szüntelen. 
Pedig a szívem ma is a régi 
Bálványom voltál, s vagy nekem! 

Látod, suttogja rólunk' a város, 
Látod, már mondják: véget ért! 
Pedig vágyódunk csillagsugáros 
Forró, szerelmes éjekért. 

i 
Pedig vágyódunk szent tűzben é g n i . . . 
Pedig tudom, hogy jössz velem! 
— S látod, nem merek szemedbe nézni, 
Látod, kerüllek szüntelen! 

S Z O N E T 

A város zlaja ide már nem ér. 
A vadgalamb 'búg néha csak fölöttem. 
Nagy vétkeimért vezekelni j ö t t e m . . . 
Az erdő lelke tiszta és fehér. 

A lágy fuvallat még fűszált se lenget 
A gyártkémények füs t je messze távol. 
A kék égről letűnt a szőke fátyol, 
És májusillat koldul csak szerelmet. 

Az Íriszen ott csillog még a harmat, 
A hamvas szirmón titkokat takargat. 
A csönd uszálya suhan át a t á j o n . . . 

Én nem tudom miért, magam sem értem, 
De lelkem nem tud megpihenni mégsem, 
És Szodomába vissza, visszavágyom. 

C S Ó K O R S Z Á G B A N É B R E D J . . . 

Csókországban ébredj, ha köszönt a 
v reggel, 

Csak felőlem álmodj, ha leszállt .az est. 
Fehér álmok szárnyán, ha játszom 

neveddel, 
Tűzcsókoimiat édes vágyakozva lesd. 

Ragyogja be sorsunk a tavaszi mámor, 
Mintha feléd szállnék első csókodéi"'; 
Napsugárral játszó fehér myrtus ágról, 
Csáki a hulló szirmot lopja le a d é r . . . 

Hintek majd az ú t ra akáefürtöt százat... 
Mindegyik egy Mozart-indulót susog, 
Mintha vágytól égve, úgy mosolyogná-

nak, 
Mint a csókos ajkú, fehér myrtusok! 

M A M É G . . . 

Ma még fogom bársony meleg kezed, 
Holnap talán már jéghidegre válik. 
E perc nekem a legkeservesebb, 
Szivembe tör, mely éget. s f á j halálig. 

Ma még hallom zihálni melledet, 
Holnap talán már csöndes lesz az álom! 
S Te jó Anyám, kit úgy szerettelek, 
Még csókot nyújtsz a bús halottas ágyon. 

És csókot adsz. És én boldog vagyok, 
Hogy omegösmersz e szörnyű pillanatban, 
De szivem sír, de lelkem úgy sajog 
Szent lelkedért, mely öröik s halhatatlan. 
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A M I O I Z I D 0 
I r t a : S Z Á N T H Ó D É N E S 

L 
— Mi leszel Marci, La megnősz? 
— Mozdonyvezetői 
Hát ez természetes is. A férfiak ha-

todik és nyolcadik életévük között túl-
nyomórészt huszárok, cukrászok, vagy 
mozdonyvezetők szeretnének lenni. Ké-
sőbb gyakran megváltozik az ízlésük, 
bankigazgatóságra és képviselőségre 
Vágyódnak, de közvetlenül a középe 
iskola előtt a mozdonyvezetéssel sem-
miféle öröm nem mérhető össze. 

Tary Márton uradalmi intéző kis 
háza néhányszáz lépésnyire a vasúti 
töltéstől húzódott meg egy hosszú je-
genyesor végében. Mint válogatott gár-
ilistacsapat, úgy védte a két sor daliás 
jegenye a közötte fehérlő utat és végén 
a tornácos kis házat, amelynek ablaká-
ból sóvárgó gyerekszemek nézték a vo-
natot, az iszonyú nagy, hatalmas, acél-
karú, rézizmú mozdonyt, a hosszú la-
pos Pullmann-kocsikat, amelyek annál 
előkelőbbek minél hosszabbak, a háló-
kocsik, étkezőkocsik fényesablakú barna 
sorát, a különös alakú tehervagono-
kat . . . ö , vonat! Hogy morog, hogy 
dübörög, hogy csattog, sikolt, zakatol, 
l i h e g . . . , mint valami villámgyors 
óriáskígyó, úgy tekergőzik előre a vég-
telen sínen és a meleg nyári levegőben 
álló füstfátylat hagy maga után, em-
léket, hogy el ne felejtsék olyan gyor-

san, mint amilyen gyorsan eltűnik. 
Éjszaka pedig két nagy szeme ijesz-
tően villog, ijesztően növekszik. A ko-
csiablakok íényes sora elvillan, a ké-
mény szikrái tűzijátéknál szebben szó-
ródnak, egy perc az egész, már a 
piros lámpa latszik csak, mindig ki-
sebbedik, h a l v á n y u l . . , e l tűnik1 . . . 

Először úgy hívta Tary Marci a vas-
óriást, hogy »mozgony«. Nem értette, 
hogy miért nem mozgony az, ami mo-
zog. Azután kénytelen-kelletlen bele-
nyugodott a mozdonyba, mint ahogy 
belenyugodott, hogy nem autobemil, 
hanem automobil, noha a bemil sokkal 
szebb és könnyebben kiejthető, de hál 
Istenem, a felnőttek makacsok, nem 
férdemes velük, vitatkozni, mert meg-
vonják az eml ertől a csokoládét. 

Még jó, hogy mozdonyt játszani 
hagyják az embert. 

A mozdonyjátszásra meglehetősen jól 
használható a Szuhányi Rózsi, aki 
eleinte kitűnően viselkedett, mint háló-
kocsi. Rózsi fogta hátul Marci trikóját, 
anyuka nem is értette, hogyan tágul-
'hatnak ki annyira Marcika trikói. 
Marcika mozgatta előre-hátra, föl-le 
ökölbeszorított karjai t , s . . . s . . . s . . . 
s . . . , így sistergett és Rózsika, mint 
jólineveit hálókocsi, engedelmesen sza-
ladt utána. Egyszer azonban egy hir-
telen tolatásnál Marci sarkával rálé-
pett Rózsi cipője orrára. Ez fá j t Ró-
zsinak, el is esett és a kisiklásnál 
magával rántotta a mozdonyt is. Ettől 
kezdve Rózsi csak úgy volt hajlandó 
vonatozni, ha néha ő lehet a mozdony. 
Persze tehetségtelenül sistergett, nem 
azt mondta: s . . . s . . . , mint egy ren-
des mozdony, hanem f . . f . . f . . . , 
f . . . , ezek a lánymozdonyok semmit 
sem érnek, se fütyülni, se fékezni nem 
tudnak, buta lány, de az ember enged, 
mert egy nyolcéves mozdony nem vi-
tatkozik , egy négyéves hálókocsival. 
Különben is meg lehetett bocsátani 
Rózsinak a butaságát, mert a Szuhá-
nyi-kastély nagyon szerencsétlen egy 
kastély, a töltésre egyáltalán nem látni 
belőle és így szegény Rózsinak fogalma 
se lelhet róla, hogyan sistereg, vágtat, 
viharzik el a sínek felett az igazi 
mozdony. 

— Igaz, hogy mozdonyvezető leszel? 
— kérdezte egyszer Rózsi Marcit. 

— Persze, hogy iga^| 
— Föleresztesz a mozdonyra? 
— Tudsz szenet lapátolni! 
— Tudok. 
— Akkor jöhetsz mellém fűtőnek —• 

mondta Marci nagylelkűen. Ezen a na-
pon Rózsi hálából folyton hálókocsi volt 
és végtelenül irigyelte a fiút, aki igazi 
sítneken. igazi mozdonyon, igazi áljlo-
mások felé fog robogni * 



Egy őszi dólutáiion Marci ott állott 
a töltésnél, mert már kívülről tudta 
a menetrendet és szalutálni szokott a 
gyorsvonatnak. A gyorsvonat késett, 
helyette azonban egészen furcsa a lakú 
rövid vonat robogott végig a síneken. 
Marci megijedt tőle, ilyet még sosem 
látott. Hátraloholt a ház felé, ahol 
apuka kint állott a tornácon és össze-
ráncolt homlokkal nézett a furcsa vo-
nat után. 

— Milyen vonat volt ez? — kérdezte 
Marci. 

Apuka megfogta a Marci kis kezét 
és komoran mondta: 

— Páncélvonat. 
Páncélvonati Marci nem egészen ér-

tette, hogy mi az, de a szó annyira 
megtetszett neki, hogy rögtön elhatá-
rozta, hogy holnaptól kezidve páncél-
vonatot játszik Rózsival. ö lesz a pán-
célmozdony, Rózsi a páncélhálókocsi. 

A páncél vonatosdijra azonban nem 
került sor, mert másnap reggel a Szu-
hányi-család mindenestül elutazott a 
faluból és Taryék egy nap múlva kö-
vették őket. Jött a nagy szél, a háború. 
Marcit felkapta, forgatta, vitte, so-
dorta és valahol nagyon, nagyon mesz-
sze tettß le, borzasztóan messze, iszo-
nyúan messze . . . 

II . 
1914. 1924. 1934. 
Szuhányi Aladár főispán vörös láng-

ban égő arccal, csikorgó fogakkal haj-
tat haza a városból a birtokra. Habot 
izzadtak a lovak, amikor a parádés-
kocsis rántására megtorpantak a kas-
tély előtt. 

Szuhányi leugrik a kocsiból» egye-
nest lánya szobájába siet, kalapját se 
veszi le, hanem szétvetett l ábakka l 
derekára szorított öklökkel áll meg 
előtte és ordít: 

— Ez már mégis botrány, ma már 
másodszor hallom, hogy valami isme-
retlen fickóval csókolództol a város-
ban. Tegnap a cukrászdában láttak, 
ma a temetőben. Ne tagadd, úgyis tu-
dom, hogy igaz. 

— Ne kiabálj apu, hiszen nem taga-
dom . . . 

— Mii? Te ilyen kedélyesen bevallód, 
hogy az egész város szemeláttára csó-
kolódzol? Megőrültél! 

— Attól félek apu, eltaláltad. Szerel-
mes vagyok,. 

— Ki az az ember? 
— Mister Martin Tary. Clevelandból. 
— Mióta ismered? 
— Tegnapelőtt érkezett meg Ameri-

kából, d e . . . 
— Tegnapelőtt érkezett meg és te 

tegnap már csókolództál vele? 
— Nem apu. Már tegnapelőtt. De ak-

kor úgylátszik senki sem vett észre 
minket. 

— Megáll az ember esze. Betoppan 
hozzánk valami amerik'ánus és egy 
ISzuhányü-lányba botlik, aki villám-
gyorsan belészeret. 

— Csakugyan villámgyorsan ment a 
do log . . . De az amerikánus nem isme-
retlen. Húsz éve ismerem, Tary Marci, 
a te volt intéződ fia. 

— T a r y . . . No l á m . . . Él az a kö-
lyök? Hol volt eddig, hogy került ide? 

— Rövid, megszokott törtéuet. Édes-
apja tiaennégyiben bevonult, Itizenöt-
ben hősi lialál halt a fronton. Akkor 
Marci és az édesanyja egy agglegény 
rokonukhoz költöztek Budapestre. A 
háború után mind a hárman kimentek 
Amerikába, ahol Marci édesanyja meg-
halt. Marci dolgozott, küszködöt t . . . és 
most hazajött látogatóba. 

— Aztán mi ez a fiú? 
— Képzeld, azok közé a boldog em-

berek közé tartozik, akik elérték gye-
rekkori vágyaikat. 

— Mi lett belőle? Ügyvéd? Orvos? 
Katonatiszt? 

— Mozdonyvezető. 
Szuhányi felhördült. 
— Mit? Mozdonyvezető? 
— Igen. Már hatéves korában az 

akart lenni. Sikerült neki. 
— És ezt nevezed te sikernek? És ez-

zel az emberrel csókolódzol te? 
— Igen apu. Te nem ismered az ame-

rikai mozdonyvezetőket. Marci kitű-
nően öltözik, van egy kis megtakarított 
pénze . . . Filmeken gyakran lehet látni, 
,toogy az amerikai rendőröknek, siolfö-
röknek, mozdonyvezetőknek milyen 
szép otthonuk van. Éppen olyan úri-
emberek, mint akárki más. Amerikában 
nem a diploma, meg a rokonság, az 
állás, meg a protekció tesz valakit 
ú r iember ré . . . 

— De mi nem vagyunk Amerikában 
— De mi Amerikába fogunk utazni. 
— Hogy értsem ezt? 
— Ügy, hogy Marci meg fogja tőled 

kérni a kezemet s mihelyt rendbejö-
vünk itthoni dolgainkkal és valahol 

V * 

. . . Florentini kalapot tartott kezében . . . 



szép csendben megesküdtünk, utasunk 
ki. Azt mondja Marci, az egész elmúlt 
húsz esztendő alatt arra a kislányra 
gondolt, akivel egyszer vonatosdit ját-
szott ós most boldog, hogy megtalálta 
és hogy olyan, amilyennek ő elkép-
zelte. * 

— Idehallgass Rózsi. Téged ez az 
damerikánus ezfédelgő elbolondított. De 
én majd rendet csinálok itt. Majd meg-
mutatom annak a fickónak, hogy egy 
Sauhányi-lány^ akire ezerkétszáz hold 
marad és hatszázéves nemesi címer, 
hogy egy Szuhányi-lány nem amerikai 
mozdonyvezetők számára t e r m e t t . . . 
No! Most pedig szót se többet erről a 
szamárságról! 

* 
A szamárságról csakugyan nem esett 

több szó. A fiatalember eltűnt a város-
ból, Bözsi pedig mintha megnyugodott 
volna az apai határozatiban. A főispán 
büszke volt sikeir&çe és egyre-másra 
hozatta Pestről az ú j ruhákat engedel-
mes kislányának, aki engedelmesen el is 
fogadta valamennyit. Közben szorgal-
masan bejárt a városba, ahol a pas.tán 
átvette a poste restante ablaknál a »Lo-
komotív« jeligéjű leveleket, amiiit senki 
sem látott meg. Egyedül Fichtenburg 
Valér bárónak tűnt fel, hogy Rózsi u j ja 
gyafcran tintás. 

— Naplót írok! — magyarázta Rózsi 
a tintát. 

— Hemélem, én is szehepelek benne? 
— kérdezte monoklija mögül a báró. 

— Természetesen. Sőt, hogy el ne fe-
lejtsem, naplóm melyik oldalán szere-
peli, a neve mellé mindig szamárfület 
teszek). 

* 
Azokban a hetekiben sokiat írtak a 

lapok egy ú j hatalmas iparvállalat ala-
kulásáról. Ameirican—European Loco-
motiv Company néven hatalmas rész-
vénytársaság alakult, amely egészen új-
típusú áramvonalas mozdonyolfc gyártá-
sát tűzte ki céljául. A mozdonyok száz-
ötvenkilométeres sebességgel szágulda-
nak és ú j korszakot jelentenek a szá-
razföldi, közletkedés terén. 

Érdekes, hogy feltalálójuk — állítólag 
— egy Amerikáiban élő magyar mérnök. 

Az ú j részvénytársaság megalakulása 
után azonnal építkezni kezdett és igazi 
amerikai tempóban rövid hlónapojk alatt 
(kinőtt a földiből a hatalmas gyártel ep. 
Az egész sa j té hozsannázva fogadta az 
eseményt, mert a gyár Magyarországból 
lá t ja el Közép-Európát mozdonyokkal és 
így nemzetgazdasági jelentősége szinte 
beláthatatlan. 

Szuhányi Aladárt annál inkább érde-
kelte a dolog, mert a gyártelep a vá-
rostól néhány kilométernyire épült és 

közelsége folytán az ő birtokainak ér-
téke is emelkedett. Amikor a részvénye-
ket bevezették a tőzsdém, a főispán rög-
tön vásárolt száz darabot belőlük. 

— No Rózsikám, — mondta aznap a 
lányának — ezeket a lokomotívrészvé-
nyelket a hozományodhoz csatolom. Ug-
rásszerűen fognak emelkedni a tőzsdén. 
Uazdag menyasszony leszel! 

Rózsi csendesen mosolygott. 
— Köszönöm apu, — felelte — nem is 

tudod, mennyire örülök ennek az aján-
déknak. 

— Én is örülök, hogy ilyen gyakorla-
tiasan gondolkozó kislányom van. 

ML 
A papírok pedig csakugyan ugrássze-

rűen emelkedtek, különösen attól fogva, 
amikor 'híre ment, hogy elkészült az első 
áramvonalas mozdony, amelyet ünnepé-
lyes külsőségeik között fognak bemutatni 
a hatóságoknak és a sajtónalk. 

A mozdony bemutatására azt a pálya-
részt választották, amely a Szuíhányi-
birtofkon is áthaladt. 

A különös alakú, hófehér órfiásmoz-
dony csillogott a nyári nap fénylében, 
•amint az előkelőségeket várta. Reflekto-
rán mezei virágokból font koszorú ló-
gott. Filmoperatőrök úgy ostromolták, 
mint valami primadonnát. Az urakat 
Mr. H. D. Kenrueth, a társaság igazga-
tója fogadta. Ott volt a kereskedelmi 
államtitkár, a polgármester, a helyi lap 
főszerkesztője, a gyáriparosok szövetsé-
gének e lnöke . . . A főispán és ti tkára 
az utolsó pillanatban robogtak be. 

Elhangzott néhány szónoklat, a tűz-
oltózenekar harsogni kezdett és mindenki 
felszállt a mozdonyra. 

A gépet világos vászonzuibbonyos 
fiatalember kezelte. A főispán nem tu-
dott hova lenni a csodálkozástól, hogy 
a mozdonyvezetővel az államtitkár kezet 
fog. 

— Ki ez a fiatalember? 
— Hát nem ismered, méltóságos 

uram? — kérdezte a polgármester. — Ez 
a Tatfy Marci, akinek az. ap j a valamikor 
nálad szolgált. 

— A mozdonyvezető! — hördült fel 
Szuhányi és ikiezdte miagát nagyon rosz-
szul érezni. Csak azt remélte, hogy a 
mozdonyvezető nem ismerte őt meg. 

Nem volt ideje sok gondolkodásra, 
mert különös, hajókürtszerű kettős hang 
búgott fol és a gép már el is indult, 
hangtalanul, pulhán, de bámulatos hirte-
lenséggel gyorsulva. Alighogy kiértek 
a nyilt »ágyára, szédítő iramban siklott 
©lőre a sínéken. 

— Száztíz kilométer! — mondta büsz-
kén Mr. Kenneth, a mozdony utasai pe-
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dig görcsösen kapaszkodtak a fo-
gantyúkba és egymásba és kicsit sápad-
tabbak is valtak & szokottnál. Ijesztően 
csattogott alattuk a sín, a távírópóznák 
másodpercenként maradtak el mögöttük, 
zúgott a fülük, lüktetett a halántékuk, 
tökéletesen dolgozott a gép. 

— Százharmincöt kilométer! — mondta 
Mr. Kenneth és egy havannára gyújtott . 

A gép most őrház mellett repült el. 
Sárga búzamező övezte a síneket kétol-
dalt, pipacstól, búzavirágtól színes vég-
telen hullámzó búzatábla. 

Elkkor valami piros folt tűnt fel a 
sínek közelében, amely pillanatról pU-
lanatra növekedett. A piros folt: piros-
ruhás lány volt. Mint tűzoszlop, úgy 
lángolt a napsütötte sárga búza között. 
Ruháját és hajá t hátulról előre f ú j t a a 
szél. Széleskarimájú florentini kalapot 
tartott kezében és azt Lóbálta széles len-
dülettel a repülő mozdony felé. 

— Milyen kedves! — mondta az állam-
titkár, amikor hirtelen recsegés, ropo-
gás, fülsüketítő csikorgás hallatszott. A 
mozdonyt hirtelen lefékezték. Az urak 
egymásnak estek, a polgármester és a 
főszerkesztő összeütötték fejüket, Fich-
tenburg báró leejtette monokliját és rá-
lépett, a mozdony pedig megállt, ponto-
san a pirósruhás lány előtt. 

— Mi az? Mi történt? Mi ba j van? — 
kérdezte mindenki izgatottan. Ekkor 
azonban a mozdonyvezető leugrott a 
mozdonyról, karjaiba kapta az elébe 
szaladó lányt és ott a síneken, a moz-
dony előtt össze-vissza csókolta, 

— A lányom! — ordította Szuhányi 
magánkívül. 

Az urak ekkor szintén leugráltak a 
mozdonyról, körülfogták a fiatal párt 
és gratuláltak nekik. 

A mozdonyon csak a főispán maradt, 
a ti tkár ja, Kenneth igazgató és a pol-
gármester, aki a fejét tapogatta. 

— Ki ez az ember? — kérdezte a meg-
döbbent főispán másodszor is a polgár-
mestert. 

— Méltóságos uram, az imént már bá-
tor voltam említeni. Tary. Martin Tary, 
az áramvonalas mozdony feltalálója és 
az American-European Locomotiv Com-
pany megalapítója. 

Szuhányi levegő után kapkodott. 
— De h i s z . . . De h i s z . . . ön a vál-

lalat igazgatójq.! — fordult végül Ken-
neth felé. 

— Az igaz — mondta az amerikai vas-
tag szivarjával a szájában. — De ő a 
vezérigazgató. 

Fushtenburg Valérnak leesett szeméből 
a második monokli is, amit végveszély 
esetére mindig magánál hordozott. 

Erre már Szuhányi is leszállott a 
mozdonyról. 

— Édesapám! — kiáltott feléje Rózsi 
— bemutatom neked a vőlegényemet. 

— Tary Márton mozdonyvezető — 
mondta a fiatalember mosolyogva. 

— Nekem ugyan ne mutasd 'be . . . ré-
gebben ismerem, mint te. Szervusz fiam. 

— Ugy-e pompás meglepetés? — kér-
dezte a lány, 

— Meglepetés? Hát azt hiszed, vettem 
volna részvényt, ha nem tudom, hogy 
családtagtól veszem? Nem lehet ám az 
én eszemen olyan könnyen t ú l j á r n i . . . 

— Édes, drága apukám! — kiáltotta 
boldogan a lány, azután összecsókolta 
apját, azután vőlegényét. A z u t á n . . . a 
mozdonyt. Megölelte a reflektort és 
üvegjére szorította száját. Ott isi ma-
radt r a j t a az ívalakú rúzís n y o m a . . . 

— Most pedig uraim, — fezólt Tary — 
ha megengedik, elindulunk visszafelé. 
Ide esak százharmineöt kilométoTíriel jöt-
tünk, vissza százötvennel fogunk ha-
ladni Százötven kilométerrel a szerelem 
felé! 

— Éljen! 
Mindnyájan visszaszáll tak a moz-

donyra. Rózsi ott állott szorosan Marci 
mellett és le nem vette róla szemét, 

A mozdony nekiiramodott és szágul-
dott vissza a város felé. 

•M J i ; ' 
— Édesapám! — bemutatom neked a vőlegé-

nyemet . . . * 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 
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JJJÍÍMzuviÁ 

I t t köblünk az újonnan 
beérkeztet szavakból né-
hányat: 

iBor: viv an = dalfi 
Amoroso = sizerelemfi 

Komikus = vígíi 
Koro ika = vígnő 

Tragi kia = gyásznő 
Happyend — végejó 
Operatőr = iongató 

EpLóg = bezáró 
Rózsa Egon, 

Szeged. 
Sláger iszájról-szájra-

dal 
Komikum = mókaság 

Premier plan = közeisík 
Foyer -= csevegő 

Bán András. 
Sláger =' bombadal 
Komi-suis = vidiiáruc 
à conto = hamar ka 

I f j . Bán András. 
Szüzsé = filmmese 

Klakk = póttaps 
Szezon = idény 
Búzs = ajakpír 

Zimmermann Ella. 
Sláger = saárnydál 
Sztár == színparihős 

Sztárrendszer = 'hős-
rendszer 

Gázsi = sizíndíj 
Sztárgázsi = hősdíj 
Matiné = délműsor 
Makett = díszletterv 

Z. Erzsébet. 
Park = niagykext 

.Strand = szabadfürdő 
Katasztrófa = rémeset 

Trófea = győző jel 
Om.fíkusj= rajz\nűvész 

Kú. ra = gyóíf yremri 
Taxaméter = díjszámláló 

Ba l tó László. 

5zervátius Jenő szobra az er-
délyi kiállíl áson 

B E S T S E L L Ë R E K 
A Könyvnap után állítottuk össze ezt a statisztikát 
a könyvkereskedésekben a legjobban vásárolt ma-
gyar könyvekről. Érdekes képet ad a statisztika 
arról, hogy a Könyvnap havában milyen könyvek 

fogytak a legjobban. 

A szerző neve A könyv címe 
A könyves-
boltok sza-
vazatainak 

száma : 

1. Körmendi Ferenc Találkozás 
és búcsú 12 

2. Somogyvári Gyula Virágzik 
a mandulafa 10 

3. Hunyady Sándor Géza és Dusán 9 

4. Veres 'Péter Számadási 9 

5. Herczeg Ferenc Napkelte előtt 8 

6. Falk Géza 
Vezető 

a zene világábann 
7 

7. Tamási Áron Ábel trilógiája 7 

8. Raffy Ádám A máglya 5 

9. Móra Ferenc Enek 
a búzamezőkről 4 

10. Arany János összes 
költői művei 4 

11. Zsolt Béla Villámcsapás 4 

12. Csermely Gyula Toprini nász 3 

13. Eötvös József összes regényei 3 

14. Málnási Ödön A magyar nemzet 
őszinte története 2 

15. Erdősi Károly Múmiák 
és minaretek 1 

Elkésett csók... 
Úgyis csak szeszély, vagy csak szánalom, 

ha olykor-olykor jó vagy még hozzám, — 

ezt is már régen szótlan vállalom. 

Olyan vagy, mint a hajnali álom 

sok hánykolódás, gyötrődés után, — 

elkésett csók egy keserű szájon ... 
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Mrs. John Blake fölényes elnézéssel 
szerette ,a férjét . Biztos volt John ra-
gaszkodó szerelmében. Kizárólagos ma-
gán tulajtion ának tekintette férjét. Mary 
rajongó lélek volt. John szorgalmas, 
szürke üzletember. Házasságukból nem 
született gyermek. Mary, bár mintás 
egyetértésben élt a kívánságaihoz min-
dig alkalmazkodó Johnnal, gyakran fá jó 
ürt érzett. A gyermekkacagás hiányzott 
életéből, vagy a nagy regény, ami után 
leánykora óta titokban vágyakozott. 

A házaspár nyári szabadságát, mi-
után kitűnő úszók voltak mind a ketten, 
mindig a tenger, mellett töltötte. Az 
idén John több pénzt keresett, mint ren-
desen. Capri-szigetet ajánlotta. Azt hal-
lotta, hogy ott kitűnően lehet fürödni. 
Mrs. Blake nagyon megörült. A délolasz 
sziget összeolvadt titkos vágyálmával. 
Ügy érezte, hogy ezen az úton történni 
fog vele valami. 

Mary még csodálatosabbnak találta 
Caprit, mint ahogy elképzelte. A szik-
lás, napcsókolta sziget titkos szerelmi ka-
landokat, sziréneket idézett fel fantáziá-
jában. John túldrágának találta a hotel-
számlákat. De úszni jól lehetett a ten-
gerben. 

Mindenki fürdőruhában élt. Szivárvá-
nyos fény hullott a tengerre. A víz bár-
milyen mély is volt, ragyogott, mint a 
drágakő, átlátszó, titokzatos, zöld és 
kék fényben sugárzott. Mary nem be-
szélt olaszul, de úgy találta, hogy a ná-
polyi férfiak a múzeumban látható 
bronzszobrokra hasonlítanak. 

— Milyen kár, hogy John egészen más 
típus — sóhajtott gyakran magában. 

Egy délután a kacagó idő hirtelen 
megváltozott. Sirokkó süvöltött a tenger 
fölött. Feltornyosuló, fehéren habzó hul-
lámhegyeket hajtott . A hullámok fenye-
gető morgással csapkodták a sziklákat. 
Fürdésről szó sem lehetett. Mary erké-
lyén ült és a tengert nézte. Gyönyörű 
látvány volt, bár félelmetes, ahogy a 
hullámok ostromolták a szirteket. Mary 

Blake sók mindenre gondolt. A reggeli 

jóre, jobb szerette volna, ha teát szol-
gálnak fel neki kávé helyett. Eastbour-
ne-ra, hogy milyen hideg és szürke a 
nyugodt angol tenger ezzel a megőrült, 
kavargó drágakővel szemben. Férfiakra 
gondolt, más férfiakra, mint Jolin. Akik 
vad ösztönöktől haj tva, csodálatos, lé-
legzetrabló cselekedeteket visznek vég-
hez. És ha olaszok. . . Mrs. Blake szép 
asszony voílt. Észrevette, hogy az idegen 
ïéçlfiak milyen szomjas kívánással néz-
nek reá. Valamit látott sötét szemükben, 
ami sohasem tükröződött John világos-
szürke szemében. 

— Tudom, hogy John mit ér — beszélt 
okosan önmagával. — Ezek az idegen 
férfiak csak azért érdekelnek, mert nom 
ismerem őket. Hogy John mit fog tenni : 
azt pontosan kiszámítom előre. Sohasem 
tesz semmi kiszámíthatatlant, vagy 
rendkívülit. í g y hát nem kell nyugtalan-
kodnom miatta. És mégis . . . 

Ismét a tengerre nézett. Meglepetve 
látta, hogy a sziklákon túl valaki úszik 
a tornyosuló hullámok között. Kar ja i 

Mrs. Blake szép asszony volt • . . 
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gépiesen mozognak, az óriás hullámok 
átcsapnak az úszó fejen, el takarják, az-
után Mary megint láthatta a kinyújtott 
karok gyönge, rángatódzó mozdulatát. 
Mary örült, hogy megígértette Johnnal, 
hogy nem fog fürödni máma. Fölkelt és 
az erlkíély széléhez lépett. Most áttekint-
hette a kis öblöt, amelyben, mint apró, 
fekete alakok, hemzsegtek az emiberek. 
Valamennyien az úszót nézték. Szenvedé-
lyesen hadonásztak a kezükkel, mintha 
valamennyien azon vitatkoznának, hogy 
mit kellene tenni. Üszóruihás férfiak, 
akik bizonyára azt várták, hogy a vihar 
eUrvonuiljan, mielőtt fürödni: mennének. 
Ezelí az angol fürdővendégek jobban ha-
donásztak, mint a többiek. A halászok-
hoz beszéltek, akik kis csoportba verőd-
tek a csónakjaik köré. Az úszó bizony-
talan, gyönge mozdulata Mary szívébe 
hasított. Milyen magánosan, kimondha-
tatlanul magánosan érezheti magát. Es 
senki, senki, aki segítségére sietne. Az 
úszóruihás férfiak, úgy látszik, meg akar-
ják győzni a halászokat, hogy evezzenek 
ki a tengerre. A halászok a sziklákra 
mutogatnak, a visszacsapódé, zúgó ha-
bokra. Persze, azt magyarázzák, hogy a 
kimerészkedő csónakot visszasodorná a 
hullám, a csónak darabokra törne a kér-
lelhetetlen sziklákon. Marynek elakadt 
a lélegzete, mert most az egyik apró 
fekete alak kivált a többi közül, felra-
gadott egy köteilet. Derekára hurkolta. 
Életmentő övet fogott a kezébe, a móló 
szélére szaladt. A halászok rosszalón 
rázták a fejüket. Még jolbban hadonász-
tak karjukkal, mint azelőtt, hogy visz-
szatartsák az elszánt alakot a hullámok 
gyilkos ereijétől. De a férf i 'kitartott el-
határozása mellett. Mary, életében elő-
ször. valóságos eleven hőst lá to t t 

— Milyen kár, hogy innen messziről 
nem láthatom az arcát. ö. ha John ilyen 
lehetne, milyen boldog volnék. 

Mert bárhogyan érveltek is a halá-
szok. az elszánt életmentő nem hallgatott 
reájuk. Kezü'kbenyomta a derekára hur-
kolt kötél végét. Magasra emelte az élet-
mentő övet, úgy állt a kis kőmóló vé-
gén. A házmagasságú hullámok zúgó 
kövek zajával Verték a mólét. De min-
den hullámhegyet pillanatnyi szünet, 
vagyis vízvölgy követett, míg a követ-
kező hullámóriás odaérkezett. Talán az 
igen erős úszó kihasználhatja ezt a pil-
lanatnyi szünetet, hogy kikerülje a szik-
lához visszaverődő (hullám sodrását. Mary 
feszült érdeklődéssel hajolt át az erkély-
korláton. A férfi, a móló végén, sokáig 
várt. Talán mégis fél? Belátta, hogy le-
hetetlenségre vállalkozott. Nem, csak a 
hullámok vonalát figyelte, mert ime. 

máris beugrott a tengerbe. Mary egy 
ideig csak az őrülten hadonászó töme-
get látta az öbölben, azután meglátta 
a másik kis fdkete fejet, ott kint a hul-
lámok között, amint lassan eltávolodük 
a mólótól. Csak egy apitó, gombostűfej-
nagyságú fekete pontot látott, amint a 
még mündig látható, gyengén rángó ka-
rok feilé igyekszik. Azután a hullám át-
csapott mindkettőjük -felett. Mary nem 
bírta tovább. Szédült. Szobájába tántor-
gott. Agyára vetette magát, hangtala-
nul imádkozott. Bár jönne John és el-
mondaná neki, hogy voltaképpen mi 
történt odalenn. De John sohasem jön, 
amikor ő kívánja. Ha lelkében hívta, 
úgy John mindig távolmaradt tőle. ö, 
nem készakarva történt, mert hiszen 
John szereti őt, csak a varázs hiányzott, 
amely egymáshoz vonzotta volna őket. 
Az a férfi ott kint, a szörnyű, hideg 
tengerben, biztosain megérzi, hogyha hív-
ják. Váj jon ott kint küszködik még a 
habok közt? Nem volt annyi ereje, hogy 
kivánszorogjon az erkélyre. Es John 
még mindig nem jött. Mary úgy érezte, 
hogy minden hullám, amivel a magános 
úszónak meg kell küzdenie, végigvihar-
zik a szívén. Nem, az ismeretlen élet-
mentő nem fulladhat meg, mivel ő teljes 
lelkéből imádkozik érette. 

Végre! John lassú, nehéz lépéseit 
hallja. Miiért nem siet? ö Istenem, miért 
nem siet? 

— ö Johin, John, — kiáltott belépő 
férje félé Mary — megfulladtak mind 
a ketten? 

— A, hát mégis meghallottad, kedve-
sem — felelte John vonakodva. — Azt 
reméltem, hogy nem látod meg. Izgató 
dolog volt. És semmit sem lehetett tenni. 
A halászoknak igazuk vol t 

— De mondd már — sürgette Mary. — 
A férf i meghalt? —• Végignézett Johnom, 
aki rendes szürke ruhájá t viselte, bár 
ha ja csapzott volt és az arca kipirult, 
mintha szaladt volna. John a karos-
székbe roskadt. Mary gépiesen felényuj-
totta a brandysüveget Meglepetve látta, 
hogy fér je keze reszket. De miért, miért 
nem felel a kérdéseire, hiszen megőrjíti 
a hallgatásával. 

— Nos, há t egy asszony volt — mon-
dotta végül vonaikodva John. — Nem 
férfi. Egy asszony ült a sziklán. A 'hul-
lámokba bámult, őrültség ilyen időben. 
Az egyik hullám elkapta, kétszer-három-
szor visszacsapta a sziklákra, agyonzúzta1 

mielőtt kiragadta a nyilt tengerre. Már 
nem élt, amikor odaikint sodródott a'bul-
lám ok között. Kellemetlen eset. A férje 
is ott volt. 
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— Ô, hát a férje volt — mondotta 
szinte sikoltva Mary. Lezárta, szemét. 
Irigyelte a halott asszonytól a férjét. 
Micsoda eszeveszett boldogság lett volna 
tudni, hogy a férje megkockáztatja az 
életét, ott küzd a pusztító hullámok te-
tején, hogy a segítségiére siessen, vagy 
velehaljon. 

John bizonytalanul köhögött: 
— Nem hiszem, hogy a fér je jó úszó 

lett volna — mondotta szinte bocsánat-
kérően. — Látod, csak az. igen erős úszó 
kockáztathatta meg, hogy elússzon a 
parttól, anélkül, hogy összezúzza magát 
a sziklákon. 

— De hát ki volt, ki volt? — kiáltott 
Mary. — ö is a tengerbe fulladt1? 

— Dehogy, dehogy, kedvesem — szólt 
gyorsan John. — Az igazán jóúiszó nem 
sokat kockáztatott, hiszen kötele is volt 
és életmentő öve. Csak az indulás oko-
zott nehézséget. De türelemmel ki lehe-
tett számítani a kedvező pillanatot. A 
halászok kijelölték a legkedvezőbb he-
lyet. A fődolog az, hogy az ember meg-
tartsa a lélekjelenlétét, különösen ami-
kor a többiek elvesztik a fejüket. 

— ó, Jolhn, ne kisebbítsd a hőstettet, 
rivallt rá szinte gorombán Mary. — Én 
láttam innen felülről. A legnagyobb hős-
tett volt, amit valaha a szemem előtt 
véghezvittek. Az a hősies férfi óriási 
veszélyt vállalt. Egészen biztos vagy ab-
ban, hogy nem fulladt meg? 

— Ugyan, ugyan, Mary, ne túlozd az 
egészet — mondotta szinte ügyetlenül 
John. — Igazán nem kezdtem volna 
hozzá, há nem tudtam volna biztosan, 
hogy véghez is tudom 
vinni. Azért mégis örülök, 
hogy nem tudtad, hogy én 
vagyok >az, akit ugrami 
látsz. így is túlságosan 
felizgattad magad. 

— Te?! — kiáltotta Mary. 
— Szent Isteni 

John kimerülten vissza-
hanyatlott a karosszékben. 
Arcán a diadalmas győző 
büszkesége világított. De 
Mary nem borult a re-
génythős lábához. Félté-
keny harag öntötte el. 
John a tengerbe vetette és 
megkockáztatta jövendő 
életük lehetőségét. 

— John! — kiáltotta. — 
Hogyan merészelted? So-
hasem hittem volna, hogy 
ilyen kegyetlen tudsz len-
ni. Istenem, egy hajszálon 
mult, hogy nem veszítet-
telek el. És én itt álltam 
az erkélyen. Néztem, hogy 

kiizködsz és nem tudtam, hogy te vagy 
az. Sohasem fogom elfelejteni. Hogy bo-
csássam ezt meg neked? 

— Ugyan, ugyan, Mary — védekezett 
John — Igazán nem, volt olyan nagy 
teljesítmény. Mégis csak kihalásztam azt 
a szegény, szerencsétlen asszonyt. Adj 
még egy csöpp brandyt. 

Mary az ágyhoz vonszolta és betakarta 
a kimerült Johnt. 

— Ne mozdulj, ne beszélj! — kiáltotta. 
Leroskadt a székbe, ahol John ült az 
előbb. Keservesen zokogni kezdett. 

— ó . . . ó . . . ó . . . hogy tehetted . . . 
Mindennek a végét jelenthette volna. 

John halkan visszamosolygott rá az 
ágyból. Nem is hallotta, nem is törő-
dött vele, hogy miit kiáltoz Mary. John 
néha nagyon boldog volt a feleségével, 
amikor Marynek fogalma sem volt róla, 
hogy boldoggá teszi férjét. 

— Nines i t t setmmi b a j — suttogta, 
megnyugtatóan John. 

Természetesen Mary kiésőlbb igen büsz-
ke volt John hőstettére. Kevély mosoly-
lyal fogadta, másnap a John bátorságá-
nak hódoló szerencsekívánattíkat. De 
szive mélyén titkos nyugtalanság emész-
tette. Ha John az életét kockáztatta egy 
ismeretlen .asszonyért, k i tudja, milyen 
eszeveszettséget követhet el még ezután. 
Ki tudja, mii vár még reá ilyen kalan-
dos, regényes f é r j oldalán? És ki tudja, 
mi minden történt a házasságuk tíz esz-
tendeje alatt, amiiről ő nem is tud. Má-r 
nem bízhat többé Johnban úgy, mint 
aze lő t t . . . 

Fordította: Berend Miklósné. 

(Róna Emy rajzai) 
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Pulay Etelka Dániában ssere-
pal nagy sikerrel 
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Vajda Tity az athéni »Odeon« balletmesternöje novenae*e«Y«» 
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Alpá* Kitty táncosnő Cseh-
szlovákiában vendégszerepel 

Köveesy Muki, az ismert pesti 
clown most Milánóban nevet-

teti meg az embereket 

Gyenea U l i ás zenekara most indultak ej tizedik skandináv 
turnéjukra 
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A párizsi divatkiállítás bemutatja a koraöszi 
divatot 

A párizsi világkiállítás középpontjá-
ban a divatpavillon áll. Előkelő francia 
művészek rajzolták és tervezték ezt a 
pa vili ont, amelyben Párizs híres divat-
szalonjai, masialmódjai, szűcsei és éksze-
részei állí t ják ki ú j alkotásaikat. A di-
vatpaviilonban lesz a kiállítás legele-
gánsabb étterme, a »Club dels oiseaux«, 
ahoi minden nap más szalon manneken-
jei mutat ják majd be az ú j ikfreációkat. 

Nagy problémát Okozott a divatszalo-
noknak, hogy a divatpavillonban, ahol 

művészi és teljesen újszerű szobortmian-
nekenek fogják bemutatni a ruhákat, 
— milyen modelleket küldjenek. Most» 
amikor a kiállítás már megnyílt, még 
nyári toalettefk aktuálisak, viszont 
augusztusban már az őszi divatkollek-
ciólkat mutat ják be. A párizsi szalonok-
ban úgy döntöttek, hogy a megnyitásra 
különleges modelleket készítenek, ame-
lyek átmenetet jelentenek a nyár és a 
kora ősz között, tehát már most is visel-
hetők, de ősszel is . 

A divattervezők rádöb-
bentek arra, hogy nem le-
het bizonyos rulhatípust 
»divatos« jelzővel kitün-
tetni, mert hiába akarnak 
ők valamit divatossá ten-
ni, ha az a nők többségé-
nek nem előnyös, divat 
soha sem lehet belőle. 
Bizony az a divatok, ami 
jól áll és ezért minden 
ruhatípusból többféle« vál-
tozatot terveztek. Például 
az őszi kabát egyedül 
Mainbocher kollekciójá-
ban, hat-nyolcféle válto-
zatban került ki. Teljesen 
újak a kétféle színű kabá-
tok. A színkombináció ma 
még a nyárnak kedvez, de 
ha a divat életképes 1'esz, 
bizonyára népszerű lesz 
Mainbocher fekete kabátja 
sötétkék ujjakkal. Heim 
nyilván a nyári napsugár 
hatása alatt, világoskék 
elejét készített fekete szö-
vetkalbátjának. A világos-
kék és fékete szín találko-
zásának helyét, keskeny 
asztrakánesík díszíti. Main-
bocher sok háromnegyedes 
bőhátú kabátot mutat, 
legtöbbször gallér nélkül, 
a csípőn nagy zsebekkel és 
különböző változatok sze-
rint gombolva. Van olyan 
kabát, amely csak: az áll 
alatt gombolódik, olyan is, 

Sötétkék kreppes selyem dél-
utáni ruha rózsaszín diszitéssel 

(PATOU modell) 



amelyik a kabát hosszában végiggom-
bolt és van olyan, amelyiken egyálta 
Iáiban nines gomb. A háromnegyedes ka-
bát rendszerint kosztümkabát, szűk, 
egyenes szoknyát és vékony, színes an-
tilopblúzokat készít hozzá Mainbocher. 
Ilyen ensemblét készítettek a Windsori 
hercegné számára is. 

A kabátok nagyrésze fekete színű. Ügy 
látszi, a sötétkék divat uitán, őszre újra 
győzedelmeskedik a fekete. A másik di-
vatszín a bordó, a burgundi vörös lesz. 
Érdekes, hosszú bordó kabátot mutat 
már most Mainbocher, bő, gloknis hát-
tal, testihez simuló, majdnem szűk, két-
sorosán gombolt elejével. A borvörös 
kabáthoz türkiszkék antilopsálat és 
ugyanilyen színű kesztyűt visel Mainbo-
ehea* mannekenje. Ezt a hátul bő, elől 
szűk kaháttípust háromnegyedes hosz-
szúságban is készíti Mainbocher, néha 
elől övvel. Fekete, színes szövettel és 
arannyal hímzett, egyszerű szűk szövet-
ruhákhoz, ibőhátú, ruhahosszúságú szö-
vetkabátok mellett ugyanilyen fekete 
antilopkalbátokat is láthatunk a Main-
bocher kollekcióban, gallér nélkül, szí-
neö sállal, a sál színe lehetőleg harmo-
nizál a ruha hímzésén szereplő kő szí-
nével. 

A divattervezők közül Lucille Paray 
és Francevramant élénk színű — vörös, 
türkiszkék, zöld — szövetkalbátofcat ké-
szítettek a kiállításra sötétszínű, fekete 
vagy barna szőrmével prémezve. A ka-
bátok rendszerint ensemblét alkotnak, az 
alattuk lévő szoknya, vagy ruha leg-
többször fekete. AUx például fekete 
szoknyához világoskék kazakszerű szö-
vetkabátot készített, elől elkerekítve, há-
rom gombbal begombolva, rövid ujjal, 
kétoldalt bevágott zsebekkel. 

Érdekesebb az a kollekció, amelyet 
Párizs világhírű szűcsei készítenek a 
kiállításra. A Weil-cég háromnegyedes 
nerzkabáttal szerepel; a gloknis hátú, 
kis sálgalléros kabát érdekessége, hogy 
a szőrme isimét, mint néhány év előtt, 
vízszintesen van dolgozva. Sok ezüst-
róka estélyi kabátot, bő gloknis hátú 
háromnegyedes kolinsky kabátot állíta-
nak ki. A kolinsky puha, nagyon szép 
fényű, sötétbarna, a nerzhez megtévesz-
tésig hasonló prém, amelyből a kabá-

Fehér peau d'ange estélyi kosztüm. A kabát 
színes kövekkel van hímezve 

(LELONG modell) 



t o t , é p p e n ú g y , a k á r c s a k a n e r z k a b á t o t , 
d é l u t á n é s e s t e i s v i s e l i k . 

Az ezüstróka mellett, földig érő kep-
peket, niagy stóla szerű sálakat készíte-
nek kékrókából, amely őszre, a szűcsök 
jóslata szerint divatosabb prém lesz, 
mint az ezüstróka. 

A gyönyörű szőrinekreációkhoz már 
ú.i estélyiruhák készülnek a szoborman-
nekenek számára. Ezek a, mannekenek 
nemcsák ruháikkal, szőrméikkel és ék-
szereikkel. hanem az alakjukkal, frizu-

rájukkal , árelőkészítésükkel is a mai 
divatot és a mai szépségideált fogják 
jelképezni. Mindegyik szobrot más és 
más világhírű művész készíti. 

Az. estélyiruhák között kétféle típus 
szerepel. A romantikus, bőszoknyájú, 
úgynevezett valcertípus és a szoborsze-
rűen testhez simuló, szűk, egyenes Vagy 
görögösen drapírozott estélyiruha. Az 
anyagok között ú j r a feltűnik a lamé és 
a fémmel átszőtt brokát. Francevramant 
a kiállításon arany klokélaméból készí-

tett, redőkbe omló derékú, 
testhez simuló, csak alul 
kissé gloknis estélyiruihát, 
amelyet mint égy hawai-i 
virágfüzér, a derékon pi-
ros pipacslánc díszít. Cha-
nel romantikus stílusú es-
té lyiruhát fog kiáll í tani. 
A ruiha bő, dús. szoknyája 
fekete faiUe-szal ágból és 
rózsaszín organdiból van 
kombinálva. Az egyik rész 
szalag, a másik rész or-
gandi. A derfék teljesen 
szalagból készült. A csí-
pőig érő, libegő rózsaszín 
tüllsálait, amely a manne-
ken fejét díszíti, sá rga 
tearózsák erősítik a fr izu 
rajához. 

Erdelkes, hogy az új , elől 
rövid, hátul pedig bokáig 
érő estélyiruhábfól — ame-
lyet a jövő divatául szánt 
nagyon sok tervező — 
egyetlenegyet sem készí-
tettek a kiáll í tásra. Igaz, 
az ú j ruhat ípus hívőit 
még Párizsban is kézen le-
het megszámolni, oly ke-
vesen vannak. De az a ke-
vés nő, aki viseli, a leg-
elismertebb párizsi divat -
dámák közül kerül ki. 
Hogy tehát a rövid estélyi 
szoknyáiból általános divat 
lesz-e vagy sem, az a pá-
rizsi divatkiállításon még 
nem fog eldőlni. 

A pavillon megnyitását 
egyébként június végére 
tervezik. 

Strasszal kivarrt fehér muszlin 
estélyi toalett PATOU kollek-

ciójából 



"ekate himzéttbatiszt nyárikalap 

A Npárizsi nygjp^tJ7:!nagyőbb divatese-
ményA a^Kííu de Longahamp«, az éj-
szakai lóverseny, amelyet Longchamp-
ban rendeznek. Ezen a versenyen a 
hölgyek és az urak estélyi öltözetben 
jelemnek meg. A párizsi divatszalonok 
erre az» alkalomra tervezik legérdeke-
sebb nyári toalettjeiket és fejdíszeiket, 
a szűcsök pedig nyári belépőiket. Erre 
a longchampi éjszakára emlékeztetett 
külsőségekben a »Fidelio« szabadtéri 
előadása. Felejthetetlen szép volt a Vaj-
dahunyad vár előtti zöld gyep, a sok 
gyönyörű estélyi toalett, ht'rmelin és ró-
kabelépő, a virágos fejdíszszerű kis ka-
lapok. A pesti nőknek nagy problémát 
okozott, hogyan öltözködjenek erre az 
estére. Sokan voltak, akik nem tudták 
dönteni a délutáni és estélyi toalett kö-
zött. Azok a hölgyek voltak a leg stílu-
sosabbak, akik földigérő, de ujjas es-
télyiruhát viseltek. 

A pesti divat szálonokban már nem 
sok esemény akad. A nyári gairdrobok 
elkészültek és csak utazásokhoz vagy es-
küvőkre készülnek új toalettek. Már 
elkezdődött az occasiós-eladás a nagy-

szalonokban is. Most valóban olcsón le-
het megvenni azokat a párizsi modelle-
ket (gyakran tényleg az eredetieket), 
amelyekért Párizsban még ma is fan-
tasztikus árakat kérnek. A pesti divat-
szalonok idén, nyilván az idegenforga-
lomra számítva, nem tartanak nyári 
szünetet. 

* 
Az esküvői toalettek között legérdeke-

sebb az a hófehér csipkeruha, amely a 
legújabb pesti menyasszony, Malbasky 
Márta számára készül. A menyasszonyi 
ruhán kívül valóságos békebeli kelengyét 
varrnak az egyik pesti divatszalonban 
az új menyasszony számiára. 

* 
Az emprimé ruhák most az idény kö-

zepén kezdenek unotakká válni. Eprimé 
helyett azok, akik a tenger mellé utaz-
nak, hófehér ruhát cshiáltatnak. A fehér 
estélyiruhához érdekesek és szépek az 
emprimé krepdesinböl készült cipők és 
kézitáskák. Az emprimé cipőket már a 
szezon elején mutatta Mainbocher, de 
empriméruhákhoz. Az egyforma anyagból 
készült civő és ruha nem vált oly hatá-



>fehér emprimé ruha piké 
díszítéssel, kék szalmakalap fe-

hér piké masnival 
(PATOU modell) 

sos, mint most a fehér ruha és a virágos 
selyemcipő. 

* 
Akit érdekel, már most megtudhaüja, 

mi less az idei szőrme sportkubátoknál? 
A nagy párizsi szűcsök kollekciója el-
készült. Egyik csípőig érő sportkabáto-
kat mutat — opossumból. Az opossum~ 
kollekció szerint a legdivatosabb a sport-
szőrme lesz. Heim, a mókust akarja di-
vatba hozni. Érdekes modellt készített; 
ruha hosszúságú sportkabátot szürke 
mókusból. A szőrmét horizontális csíkok-
ba dolgozta be és váltakozik a kabáton a 
keskeny csík szürke szövet, majd ismét 

a szőrmecsík. A hosszú kabáton szőrme-
gallér helyett kis álló szövetgallér van. 
Érdekes, hogy a legtöbb szűcs az ezüst-
rókakabát helyett most inkább kékróka-
kabátot mutat be, őszre a kékrókának na-
gyobb sikert jósoltvak, mint az ezüstró-
kának. 

* 
Pesten a színes kesztyű nem tud divatba 

jönni. Már évek óta kísérleteznek a 
pesti kesztyűsök — eredménytelenül. Pá-
rizsban alig látni mást, mint színes kesz-
tyűt. Sporthoz horgolt keztyűket bőr-
rel kombinálvat délutánra pedig színes 
antilopkesztyűket. Hermes kirakatát 

most fuxiavörös antilop-
kesztyűk díszítik, amelyek 
egyaránt szépek a fehér 
és a fekete toaletthez. Li-
láskék, írisz színű kesz-
tyűk, sötétebb kék kézi 
öltéssel, fehér és sárga ru-
hához nagyon elegánsak. 
Sárga sportkosztümhöz 
sötétbordó kesztyűt és kézi 
táskát mutat Hermes, — 
aki Párizsban a legszebb 
kesztyűket készíti. 

Alexandrin, a híres pá-
rizsi kesztyűs Hermessel 
ellentétben mosóanyag-
ból, de főleg a pikéből 
készült kesztyűket mutatja 
be. Üjabban ismét gomb-
bal készíti a kesztyűket, 
amelyeket tarka, színes 
hímzés díszít. A pesti 
nők, úgy az anyag, mint 
a színes kesztyűk helyett 
inkább egyszínű bőr- és 
antilopkesztyűket visel-
nek. 

* 
Elisabeth Arden, buda-

pesti tartózkodásakor ren-
geteg holmit vásárolt. El-
ragadtatottan nyilatkozott 
a pesti ruhákról, cipők-
ről és kalapokról. Néhány 
szép estélyiruhát, dél-



utáni toalettet vásárolt Józsánál, a hon-
nan nővére, Vicomtesse de Maublanc ele-
gáns párizsi divatdáma is vitt magával 
hét Rochas modell után készült toalet-
tet. A két hölgy kötött kosztümöt, 
pulóvert, strandruhát, kalapot vásárolt. 
Bőröndjeikbe nem is fért bele a sok 
holmi. 

* 
Érdekes, hogy SchiapareUi újtípusú 

rövid estélyiruháinak — amelyet ő 
maga » Szubrett «-toalettnek nevez — 
Amerikában és általában külföldön na-
gyobb sikere van, mint Párizsban. Leg-
utóbb híres olasz honfitársnője Girlie 
Camperio filmszínésznö számára készí-
tett SchiapareUi bokánál is rövidebb 
estélyi toalettet, vörös zsenilia csíkos 
fekete muszlinból, vörös bársonyövvel. 
A ruhát egyik díjnyertes olasz film-
ben viselte a karcsú, magas olasz film-
sztár. A párizsi nők közül eddig Regi-
náid Fellowes számára készített rövid 
estélyiruhát SchiapareUi, fekete musz-
linból, arany és színes kövekkel hím-
zett övvel. Casteja grófnő virágos or-
gandmból készíttetett magának Schia-
parellinél rövid estélyi toalettet taft-
selyem alsóruhával, hogy a ruha rövid 
szoknyája még jobban elálljon. 

* 
Mae West, aki Amerikában rendkívül 

népszerű, legújabb filmjéhez a »Frivo-
lous SaU-hoz SchiapareUinél rendelte 
toalettjeit. Csak ritkán akadt rá példa, 
hogy amerikai filmszínésznö Párizsban 
terveztette volna a ruháit, hiszen sehol 
a világon nem tudnak olyan jó és szép 
filmruhákat csinálni, mint Hollywood-
ban. De Mae Westnek egészen külön-
leges, háború előtti franciás ruhákra 
volt szüksége. Mellben erős, derékban 
rendkívül karcsú »darázsderekú« figuí 
rineket készített SchiapareUi. Ezekrë 
tervezték a ruhákat. A Mae West-típus 
inspirálta új parfőmös üvegötletét is, 
amely egy darázsderekú, erős mellű 
próbababa figura, a dugója pedig a 
próbababának a fa feje. Az új parfo-
möt »Shoàking«-nak hívják. 

Törökmintás empriméruha sötétkék szövetka-
báttal, LELONG MODELL. Színes lószőr szal-

mapántokból összeállított kalap SUZY-töl 



Somló Franciska a legújabb divatú 
DETEX fekete tüllbetétes svájci 

kombinében 
(Foto Angelo) 

AZ ANGOL 
KOSZTÜM 
D I A D A L A 

A délutáni toalettnek félelmes konkur-
rense idén a kosztüm. Kevés nő van, aki 
szeret kifejezetten .»franciásan« öltöz-
ködni és délutáni teára, vagy meghí-
vásra más toalettet viselni, mint ami-
lyenben délelőtt volt. Általában a legtöbb 
nő angolosan szeret öltözködni. ,Az idei 
divat pedig nagyon kedvez ennek a vi-
seletnek. 

Az összes párizsi házakban mutat tak 
nyári kosztümöket, —• nyersselyemből, 
vastag kreppes mintázatlan selymekből 
— melyek egyaránt viselhetők délelőtt 
és délután. Az angol szabású, rövidujjú 
színes nyersselyem Rochas kosztümök-
nek óriási sikerük volt. A legtöbb jól 
öltözködő párizsi hölgy viseli ezeket. 
Fürdőhelyeken, akár a hegyek között, 
akár a tenger mellett, a virágos se-
lyem délutáni ruháknál sokkal jobban 
Ihat és sokkal elegánsabb az egyszerű 
angolos kosztüm. Sporthoz vagy a he-
gyek között, sok elegáns asszony visel 
színes antilop kosztümöt és csak a va-
csora előtti koktélhoz öltöznek selyem 
ruhába. Tenger mellett, vízparton a 
vászon-, vagy a nyersselyemruha gyak-
ran shortruha az elegáns egész nap. 
Eizekhez a ruhákhoz legfeljebb kis kosz-
tümkabátot 'viselnek délután és csak a 
vacsoránál öltöznek át. 

Azoknak, akik nagyobb koktél-par-
tikra, versenyre öltöznek kosztümbe, 
díszesebb anyagok készültek. A verseny-
kosztüm lehet empriméselyemből, csip-
kéből, organdinból, muszlinból, virágos 
tüllből, vagy alpaceából. A csipke kosz-
tümöket díszesebbé teszik azzal, hogy a 
csipke mintájának kontúrját kihímezik. 
De bármily díszes is legyen az anyag, 
a kosztüm szabása legtöbbször szinte 
klasszikusan angolos: szűk, egyenes 
szoknya, reveres két-, vagy háromgom-
bos kabát. A nyári kosztümök alá leg-
többször nem viselnek blúzt. Ha azon-
ban készül blúz, az vagy elütőszínű, len-
ge muszlin, vagy az egyszínű nyerssely-
meknél elütőbb színű, virágos emprimé 
is lehet. A klasszikus, de egyszerű kosz-
tümöt élénkítik zsabós organdi blúzok-
kal is. 

A kosztümökhöz természetesen a kala-
pok is angolosak. Egyszerű panamaka-
lapot viselnek, amelyeket i'dén, a színes 
gros-grain szalag helyett, két vagy há-
rom ujjnyi széles élénk színű filcszalag, 
vagy tarka trikóselyem »Flor« díszít. 
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A nyári kosztümök között gyakori 

a, kétféle színösszetétel. A vászon, vagy 
nyersselyem kosztümök szoknyája min-
dig sötétebb, mint a kabát. Egy ele-
gáns párizsi dáma fekete nyersselyem 
szoknyához, búzakék nyersselyem, ka-
bátot és búzavirággal díszített fekete 
szalmakalapot viselt 

m 
P á r i z s m á r i s z s ú f o l t . A l o n g c h a m p s i 

v e r s e n y e k e t v a s á r n a p tömegek l e p i k e l , 
n e m c s á k a z i d e g e n e k , h a n e m P á r i z s 
l e g e l e g á n s a b b d á m á i , a k i k a j ú n i u s t 
a m e l e g e l l e n é r e m i n d i g P á r i z s b a n t ö l -
t i k . É r d e k e s , h o g y a v e r s e n y e k e n k e -
v é s e m p r i m é t v i s e l t e k , i n k á b b k o s z t ü -
m ö t , u n i - s e l y e m b ő l k é s z ü l t r u i h á t , r ó 
k á s k a b á t t a l . F a u c i n g y L u o i n g e h e r -
c e g n ő , a z e l m ú l t h é t e n a v e r s e n y e n 
M a g g y R o u i f f f e h é r h ú z o t t d e r e k ú 
m u s z l i n r u h á j á b a n j e l e n t m e g , a m e l y e t r u 
h a h o s s z ú s á g ú m u s z l i n k e p p e g é s z í t e t t k i . 

A iMittanáaos, zsíron és mitesszeren 
arcbőr szuterén ellenszere az orvosi 
utasítással ellátott dr. med. László V. 
fele: » An tiszebor«!-gyógy púder, Essencia 
és lienor ci n-gyógyszap pa n! Egye dû rusí-
tás: Múzeum-patika. IV.. Kossuth La-
jos-utca 22. 

G y ö n y ö r ű , v i r á g o s , a r c o n k í v ü l i k a -
l a p o t k é s z í t e t t e g y i k p á r i z s i d i v a t -
h ö l g y s z á m á r a R e b o u x , j á c i n t k é k f i l c 
b ő i . S o k s z í n ű , t a r k a v i r á g t a k a r j a a 
s z a b a d o n h a g y o t t h o m l o k f e l e t t i f r i z u -
r á t . A d i v a t v i r á g o k k ö z ö t t m o s t e l s ő 
h e l y e n s z e r e p e l a m u s k á t l i . A t ű z p i r o s 
m u s k á t l i z ö l d l e v e l e i v e l l e g d i v a t o -
s a b b d í s z e a k a l a p o k n a k , é p p e n ú g y , 
m i n t a z e s t é l y i r u h á k n a k . 

Hozott anyagból elsőrangú kosztümöket és 
kabátokat férfiszabómunkával 24 pengőért, a 
legújabb divat szerinti ruhakat 9—, 14.—, 
19— pengőért készit a »Feniinette«-szalon 
(Kossuth Lajos-utca 11. Fórum-mozival szembenh 

Napfürdő előtt feltétlenül szükséges a testet 
NIVEA-val jól bedörzsölni. Fontos azonban, 
hogy eredeti NIVEA-CREME-t és NIVEA-OlAJ-at 
használjunk, mert csak a NIVEA tartalmaz 
Euceritet, amely edzi a bőrt és csökkenti 
a felégés veszélyét. NIVEA-tól s z e b b e n 
és g y o r s a b b a n barnul. 

«4IVEA.CREME árai 
»-.30-tól P 2.-ig 
"4IVEA-OLAJ árai 
> -.90-től P 
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Az Ardena Sunpruf Cream megvéd a bor vörösödése, 
hámlása és égése ellen.— Vékonyan felrakva elősegíti 
a tetszetős lesülést.— Vastagon felrakva megvédi az arc 
eredeti színét.— Sunpruf Cream tökéletes púder alap, 
láthatatlan és hűsítő.—Ára : Pengő: 8.80 

Protecta Cream megvéd szeplők ellen.— Vízmentes 
lévén, ideális úszók számára.—Ára : Pengő': 14.40 

Ardena Púderek, tökéletesen és tisztán tapadó uj nyári 
árnyalatok.—Világos es sötét rózsaszínű bronz, / Rosetta 
Bronze / Ara : Pengő : 26.-

Kosztelitz Parfumériak Budapest 

A nyári szörmedivat slágere: a fehér-
róka. Külföldön az elegáns dámák estélyi-
ruhájukhoz idén szívesebben viselik a 
fehér róka-keppeket és kabátokat, mint 
a hermelint, egyrészt, mert a magasszálú 
szőrme mindip hízelgőbb és hatásosabb. 
másrészt mert egy ugyanolyan hosszií-
ságií hermelin-kepp, mint egy róka-kepp 
sokkal drágább. A nyári szőrmék között 
egyébként is dominál a róka, ezüstróká-
ban a teljesen ezüstös árnyalatú, kék-
rókában pedig a világosabb- és a közép-
színű róka kedveltebb, mint a sötét-
színűek. Természetesen a róka mellett 
minden nő álma és vágya, akár nyáron, 
akár télen a nerz. Persze, legtöbbnek 
csak vágya marad, mert a nerz nagyon 
drága. A szép minőségért darabonkint 
a londoni aukciókon körülbelül ötszáz 
pengőt fizetnek. De ilyen mértékben drá-
gul a breitschwantz és a perzsa is. A 
pesti hölgyek közül a legújabb és a leg-
szebb nerz-bundát Muráti Lili kapta, aki 
azt londoni útjára vitte el. 

É r d e k e s t o a l e t t b e n j e l e n t m e g a B o i s 
e g y i k d i v a t o s é t t e r m é b e n , a d i v a t p a -
v i l l o n t e r v e z ő m ű v é s z e k s z á m á r a r e n d e -
z e t t v a c s o r á n M m e . Chanell. A f ö l d i g -
é r ő , d e b o s s z ú u j j a s r u b a l a z a m i n t á s 
a r a n y o s i p k é b ő l k é s z ü l t , a c s i p k e m i n -
t á j a p e d i g k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú , f o r -
m á j ú é s s z í n ű , c s i l l o g ó f l i t t e r r e l v o l t 
k i v a r r v a . A f r i z u r á j á t r ö v i d a p r ó f l i t -
t e r e k k e l h í m z e t t f á t y o l d í s z í t e t t e , a 
h o m l o k f e l e t t k i s s z í n e s v i r á g c s o k o r -
r a l . J o b b - é s b a l k a r j á n k é t e g y f o r m a 
s z é l e s r ó z s a k v a r c k a r k ö t ő t v i s e l t a h í -
r e s d i v a t t e r v e z ő n ő , a m e l y n e k k ö z e p é b e 
«161 e e r v - e g v r u b i n v i r á g v o l t k i r a k v a 



Nem göndör, hanem 
hullámos 

BOTÁR 
„Eugene" 

t a r t ó s 
ondolálása 
Személyesen végz i 

már 1 2 pengőtől. 
V., Lipót-körút 5. sz. 
Telefonszám: 1 - 1 5 6 - 3 0 

A strandtoaletteknek, a könnyű nyári ruhák-
nak, amelyekben a nyaralóhelyek közönsége 
jóformán egész napját tölti, éppen úgy meg-
vannak a divatos tartozékai, mint az elegáns 
délutáni -vagy estélyi toaletteknek. Az idei pá-
rizsi strandékszer: fehér, színes email zászlócs-
kák a világ minden nemzetének színében. Kar-
kötöket, kis láncokat kapcsolnak össze a zász-
lókból. Nem árt ennek az ékszernek a fürdőzés, 
a homok, a nap. Kedves kiegészítője minden 
strandtoalettnek. A párizsi nö strandol ás köz-
ben sem mond le a fülbevaló viseletéről sem. 
színes virágokból készült kis fülklipszeket 
visel, amelyekből néha egy párral ruha ki-
vágását is díszíti. A párizsi strand- és nyári 
ékszer újdonságokhoz gyönyörű kollekciót mu-
tat az Arkanzas bolt, ugyanazokat a modelle-
ket, amelyek a cannesi, a deauvillei strandon 
díszítik a világ legsikke^ebb divathölgyeit. • 

A virágos kalapok most aktuálisak 
és rendkívül divatosak is Párizsban. 
Suzy egyik legszebb kalapja arany 
színű szalmából készült, elől mélyen 
az arciba ba j ló kar imával . A kar imát 
sárgás vörös sarkantyú virág díszíti és 
ugyanilyen színű a vállig érő fátyol. * 

M.indertk.i ismeri a kölni viz üdítő hatánséV 
amely különösen a forróság beköszöntével úgy 
hat az emberre, miiit a nyári esö a növény-
zetre. Egy csepp a párizsi FORVTL eóg 
»5 fleurs« Eau de Cologne-jából, amielynek 
finom és tartós illata közismert, elűzi a bá-
gyadt, ságot és valósággal ú j életre kelti az el-
lankadt embert. Ha a Színházi Életre hivatko-
zik. a vezérképviselö, REICH AR D ALBIN, Bu-
dapest, I., Máxvá.ny-utca 29., szívesen szolgál 
önnek díjmentes mintával. Ne felejtse el pon-
tos cimiét megadni. 



s i f ^ 

KAPHATÓ M I N P Ê N 

JOP,P> 5ZAKÜLIETHEN 

!^icwAB_pr A t e IN , B U D A I T /mÁevÁNV-u.zg. 

STRANDRA IS A LEGALKALMASABB 
feÂ^irvx^Â^vutt 

S ' . S ' Í V p V . ' Í Í Á R A P 1 , 9 6 

Párizsi út. A fekete muszlinruha most diva-
tos, ha felfrissíti, elegáns vaosorartthája lesz. 
Ha a ruha plisszírozott, ajánlom, csináltasson 
élénk,színű türkiszkék, -vagy zöld muszlin plisz-
szírozott ecbarpeszerü övet, oldalt átkötve, úgy, 
bogy a pli-sszé az övön, éppen ellentétes irány-
ban haladjon, mint a ruhán. Staia fehér ruhán 
is szép -aa ilyen plisszírozott muszlinöv, szin-
tén elütő színű. Párizsban hófehér szaténruhát 
mutattak, lila plisszírozott muszlinövvel. A pá-
rizsi tartózkodásához inikább (használhat kiis 
fekete kalapot, mint széles szalmát. Egyszerű 
tokot vegyen fátyollal, azt egész nap vüsfed-
heti. Táskát vigyen magával, mert bár Pá-
rizsban gyönyörűeket kapni, mégis elonyösebb, 
ha itt vesz — az ár emiatt. Párizsban, pontosan 
a háromszorosába kerül a táska, mint itthoni. 
Kesztyűt Párizsban is vethet, ilyenkor már van 
olcsó árusítás. Tizenhét-húsz frankért .már jó 
minőséget fog kapni. Hüvö,s időben útikosztüm-
jét viselheti. — Zágráb. A Iblúa problémáját 
nem nebéa megoldani. Csinos lenne, h.a nyak-
keudöszerű, apróimintájú, 
vagy még inkább pettyes, 
sárga selyembőt csináltatna 
egészen egyszer,!, angolos 
ingblúzt, hegyes férfiingsze-
rü gallérral, m g y lyukas 
kis gyöngyház gombokkal, 
rövid ujjal. A tvárga blúzt 
viselheti a kék, a szürke és 
a fekete kosztümjéhez egy-
formán. dfl éppen olyan sik-
kes 'és elegáns a 
blúz a strandon 
shorthoz, vagy pi-
zsamanadrághoz. 
Fehér shortjához 
borvörös vászon-
ból csináltasson r 
ugyanilyen sza-
bású angol blúzt. 
A napozókendő 
kérdését úgy oldja " 
meg. hogy a ne-
hezebb vászon-
anyag alá batisztból csi-
náltasson melltartót, amelv 
mélyen a denékiban csukó-
dik. A pántok egészen kes-
keny gumiból legyenek, 
saintéu a kendőbe hedol-
gozva. A fehér short csak 
úgy «»ép, ha állandóan 
frissen mosott és vasalt, 
é tér t csak jól moshatni 
anyagból csináltassa. 
Kazak-probléma. A kaza-
kos ruhát átalakíthatja ak-
kor is, ha a kazak alatt 
alsóruba hamis és csa! 
annaik a szólét díszíti 
kazak anyagából vafó 
pánt. Ebből a pántból k f l l 
a szoknya felső részét 
nálni. a többi résznek 
dig jó a kazak derékalat' 
harangos része. Ha az anyag 
kevés, úgy ' egyszínű, az 
ernp rímében leginkább 

uralkodói árnyalatú húzott 
anvaeból csináltassa a 
válltól kiinduló részét a 
ruhának, elöl a deréknál 
behúzva, úgy, hogy az 
idegen anyag az egész ru-
ha elejét díszítse. Strand-
ruhának egyenes, elöl vé-

Citromsárga vászon 
jumperruha. 



gig gombülódó vá&zonruihát csináltasson, elöl 
hátul mély, négyszögletes kivágással, saines 
paniutzsinór övvel. Ha, a ruhát elől derék alatt 
kigombolva akar ja viselni, csináltasson a ruha 
anyagából rövid kis áhortot hozzá. Fűző a 
fürdő trikó alá, ma már neu» szükséges. HLsxen 
kapni kitüirő gumival átszőtt anyagú fürdő-
t rkóka t , amelyek éppen olyan szolgálatot tesz-
nek. mintha tűzőt viseln« Sajnos, a gumi-
fürdösapka helyett nem tudok imást ajánlani, 
mert minden más keresztül engedi a vizet. Ha 
rögtön úszás wtán leveszi a fejéről, bizonyara 
nem les« fe j fá jása . Fürdőcipőt ma már egyedül 
is készítenek a nők. Színes pamutból horgol-
unk felsőrészt és sarokrész,t, ahhoz vastag fa-
tal pot csináltatnak. — Felvidék 26. Nehezebb 
kosztüm vagy szövetkabát nélkül ne utazzék el. 
mert hiszen az idő egyik napról a másikra 
megvált oztoa tik. Ha nincs kosztümje, most is 
érdemes csináltatnia, szép világosszinü tweed-
ből, vagy melirt angol szövetből egy egészen 
egyszerű sportkosztümöt, rever nélküli négy-

zseb es kabáttal. Megfelelő 
színű rövidujjú angolos 
pulóverrel, színes sálakkal 
hűvösebb időben kitűnő 
szolgálatot fog tenni a 
kosztüm, amit egyébként 
utazáshoz, vagy ősszel a 
városban is viselhet. Angol 
filckalapot, amiben utazik, 
vigyen magával , egyéb-
ként nemi kell kalap, sok-
kal divatosabbak és csino-
sabbak nyaraiéban a fejte-
tön ülő kis kötött vagy 
grosgrain selyemsapkák. 
— Harisnyában, vagy ha-
risnya nélkül. Nyaraló-
ban, fürdőhelyen feltétle-
nül harisnya nélkül. Nem-
csak nappal, de este is. 
télyiruhához sem kell ha-
risnya, hacsak nem visel 
fűzőt, amelyet le kell gom-

bolnia a harisnya-
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EAU DE COLOGNE 
Kapható minden jobb szaküzletben. Vezérképvise-
leti KÁNITZ IVÁN ÉS TÁRSA, Kertész-utca 43. sz. 
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hoz. A városban 
való harisnyanélkü-
li öltözködés felett 
egyelőre imég vitat-
k óznak. Kánikulá-
ban, délelőtt ha-
risnya nélkül is jár-
hat, bár általában 
a nők nagyrésze ha-

risnyát visel. A virág 
ba jban már kissé unal-
mas, most inkább csipke, 
vagy tüll fátylakat visel-
nek, vállig érőket éis' 
ezeket egy-két szál vi-
rággal a bajhoz erősítik, 
de az ilyen: fejdísz, még 
a legegyszerűbb nyári 
toalettet is ünnepélyessé 
.teszi. Sárga kosztümjé-
hez sikkes lenne bordó 
tartozék, bordó ing-
blúz, kesztyű és kézitás-
ka, sőt bordó bőrcipő is. 

— Ilonka. Meleg időre elegáns 
délutáni ruhának legjobb volna 
vaíaimi szép, virágos selyemruhát 
csináltatni. Nagyon ajánlom, csi-
náltasson hozzá hosszú béleletlen 
selyemkabátot, lehetőleg feke-
tét. mert azt azután minden 
szín hoz használhatja. 

Vászon empriméruha, hordó bör-
gombokkal és sállal. MUNCHENGRATZI CIPŐGYÁR 
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A K O N U N Q M I M S Z E 
SZERKESZTI« L[j<zícuüMáky 

S a c e l l á r y n é r e c e p t j e i 
MÁLNAFAGYLALT. 1 liter áttört málnához 

2 citrom levét és fél kiló cukorból 1 liter víz-
zel készülő szirupot keverünk. A szirupot fél 
óráig főzzük é s mikor már teljesen hideg-, ke-
verjük a málnához. Fagylaltgiépben f a k a s z t -
juk. — JEGESKAVÉ. 5 tojássárgáját, 2 deci 
nagyon eröis fekete kávét, 8 deci tejet, 12 deka 
porcukrot jól elkeverünk habüstben. Tűzön-
viaen felfőzzük folytonos ítoeveTés közben, míg 
jó ßürü, krémszerû lesz. Levéve a tűzről, ki-
hűtjük és ügy fagyasztjuk meg fagylaltgépben. 
(Tej helyett tejszínnel is. készíthetjük.) Ha 
megfagyott, poharakba osztjuk és a tetejére 
cukrozott tejszínhabot teszünk. — MEGGY-
LIKŐR. 1 kiló meggyet magvastól együtt meg-
törünk p o rc e llánmoz sár ban. i liter 96 fokos 
alkoholt, kevés vaníliát adunk hozzá és há-
rom hétig bőszájú üvegben tartjuk jó meleg 
helyen. Három hét után fél kiló cukorból, 1 és 
fél liter vízből nem túl sűrű szirupot készí-
tünk, hozzáadjuk a meggyhez és 1 hétig így 
hagyjuk. Egy hét utón üvegekbe szűrjük, jól 
bedugaszolva eltesszük. — PAPRIKALIKÖR. 
6 deka szép piros édes nemes por paprikát 
1 liter alkoholban 5 napig áztatunk. 70 detaa 
cukrot 7 deci vízzel jó sürü szirupipá főzünk 
és hozzáadjuk az alkoholos paprikához, jól 
elkeverjük és szűrőpapíron kétszer-háromswr 

is átszűrjük. 1—2 hónap múlva lest .gazán 
kitűnő, de aaonnal is lehet fogyasztani. — 
RIEIZLIBOR. Az érett ribialit leszedjük ,a szá-
ráról és a szemeket présen átnyomjuk. i liter 
ribizli léhez fél liter ugyancsak kipréselt 
meggylevet, 2 liter vizet és a. kiló kristály-
cukrot veszünk. Nagy ubonkás üvegekbe tölt-
jük és hűvös helyen, lehetőleg pincében állni 
hagyjuk. Legalább 4—5 hónapig így hagyjuk 
és csak azután saürjük üvegekbe, jól beduga-
szolva. Évekig eláll. — MEGGYBOR. A jól meg-
érett meggynek a magvát kiszedjük és gyü-
möicspréseel a levét kipréseljük, l liter meggy-
léhez 2 liter vizet, 1 kiló cukrot keverünk és 
továbbra úgy járunk el vele, mint a ribizli-
borral. — TÉLIRE VALÓ VEGYES SALATA. 
Szép kis apró uborkákat, apró zökl paradicso-
mot, paprikát, szőlőt, gyenge kukoricát és vas-
tag petrezselyemgyökérből és sárgarépából 
cifrázólcéssel külnöböző kis mintákat formá-
lunk, apró szőlöhajtásokat is adva hozzá. Mind-
ezeket Ízlésesen üvegekbe rakjuik, kévé® siót 
és fekete borsot adunk aiz előre elkészített 
ecetbe, jól felöntjük vele. lekötjük és gőzben 
kigőzöljük, mint a rendes befőttet. Aki nagyon 
óvatos, az az ecetbe kevés szalicilt is kever-
het. _ RÓZSABEFÖTT. 14 deka rózsalevélre 
egy borsónyi megtört citromsót hintünk, jól 
összegyúrjuk egy mély tányérban és f é l re tes -
szük. 1 kiló cukorból nagyon sűrű szirupot ké-

S O D R O N Y G Y Á R 
Budapest, VI., Vilmos császár-út 15/D 

Telefon: 11-08-23. 



KOZMETIKA. Kérdezős-
ködő: 1. Hagyja abba a pancso-
lást és az olajozást is, mert 
azzal csak árthat. Egész arcát 
az annak megfelelő szereltkel 
kell rendszeresen ápolni», t 
Látatlanban nem lehet meg-
mondani, de iha műtét jön 
szóba, az körülbelül 4—5 na-
pot vesz igénybe. Nem veszé-
lyes és nem najrv műtét. 3, 
Mellékeljen válaszíbélyeget és 
közölje pontos címét, hogy a 
kérdésre részletesen válaszol-
hassunk. — Fémykép: I. Leg-
többször a mimikái izmok mű-
ködésiében keresendő az ok és 
azért egy bizonyos időn túl 
nehéz ellene ten«ní, de gyak-
ran előfordul, hcrgy az arcbőr 
helytelen ápolása folytán lép-
nek fel a feltűnő rá'ncok. 2. 
Operációval nem lehet eltün-
tetni. 3. Hogyha az egész arc-
bőrét az annak megfelelő sze-
rekkel és módszerrel ápolja, 
feltétlenül sokat segít az álla-
poton. — Júniusi hetek: 1. A 
»bütyköt« műtétileg tökéletesen 
korrigálni lehet. 2. Helyi fo-
gyasztást kell végeztetni, ami 
csak ott fogyaszt, ahol alkal-
mazzák. Erre nem minden test-
rész alkalmas. — Hiú asszony: 
Az a fcérdés, ho,gy zsíros vagy 
száraz természetű a haja? — 
Asszony: 1. Ha már kijöttek a 
szeplők, azokat vég legesen 
szakorvosi kezeléssel lehet ki-
irtani, ami sipecíális eljárással 

Sándor Zsuzsika 
sikerrel szerepelt az Utassy-

iskola táncvizsgáján 
(Foto Kis Pál) 

történik. Az eljárás nem fáj-
dalmas és nem hagy nyomot. 
2. Függ a bőr érzékenységétől 
és attól, hol vannak a szeplők, 
s ezért látatlaníban nem lehet 
megmondani, hogy mennyi 
idei« tart a kezelés. — Kamé-
Ua. A nő arra van teremtve, 
hogy tessék. Ezért igyekezni 
kel l a szépségben mutatkozó 
esetleges hiá-nyokat pótolni 
vagy a meglevő szépséget 
minden rendelkezésre álló esz-
közzel megőrizni, Abhos, hogy 
ez ízlésesen történjen, nem 
szabad az észrevehető mester-
kéltség benyomását keltenie, 
mert különben elveszti eredeti 
célját: a tetszést. Ezt csak ak-
kor nehéz megtalálni, ha ke-
resni kell s a határvonal nem 
magától a természettől adódik. 
Tehát: a púdernek hamvassá-
got kell kölcsönöznie, a nél-
kül, hogy a púderezés kirívó 
legyen. A rúzs csak mint hal-
ványrózsaszinü pir tűnhetik át 
a púder alól. — Komoly ér-
deklődő: 1. Köszönjük szépen. 
Végezze tovább ugyanúgy are-
ápolását. ahogy azt a múltkor 
tanácsoltuk, az eredmény fo-
kozódni fog. 2. Csak akkor le-
het csináltatni plasztikai mű-
tétet, amikor már a csontoso-
dás be van fejezve és Így ter-
mészetes, hogy a serdülő (kor-
ban semmi körülmények kö-
zött sem. — Kislány: Címére 
levélben válaszoltunk. 

B a l D s á g b s 
c s D & a s z a p p c m 

Orvosi kezelés dacára uiár 
négy év óta kinoz egy fejbörbaj, 
amely azonban a T h i o s e p t • 
s 7. a p [> a n n a l történt kélheti 
használat után teljesen eltűnt. 
Valóságos esodaszappan ! 

őszinte tisztelettel 
E. D. 

192f> j uni us 2. 
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HORGOLT KABÁT. 
Nyári estékre elegáns és 
praktikus. Szabásforma 
szerint az egyes részeket 
alsó szélükön megfelelő 
hosszúságú levegőszemsor-
ral kezdjük. Mnnkanete: 
I. sor: miniden negyedik 
levegőszemben 6 drb fel-
húzott hosszúpáloiika. IŒ. 
sor: fordulás: 6 levegő-
szem. Utána 1 hosszúpál-
cika a 6 hosszúpálcika kö-
zepébe, azaz a harmadik-
ba. Következik 2 levegő-
szem, 1 hosszúpáitíika a 
kiét hatos pálcukiacsoport 
közé beszúrva és 1 levegő-
szem, 1 hosszú pálcika 
ugyanoda, majd pedig 2 
levegőszem. Folytatóla-
gosan ismételjük az 1 
hosszúpálcikától, mely a 
hatos csoport közepében 
van. I I I . sor: fordulás 4 
levegőszemmel. Utána 6 
hosszúpálcika az előző sor 
két hosszúpálcika közötti 
levegőszembe és így to-
vább. (A hat hosszúpál-
cikacsoport hosszúpálci-
kái között nincs levegő-
szem.) Ezután a II., majd 
pedig a H L sor felváltva 
ismétlődik. Az első sort 
sohasem ismételjük. (A 
hosszúpálcika — egyszer 
rátekert pálcika,) 

• ' • k - f r * s 



HORGOLT GALLER. 
Készítéséhez 150-es, 
vagy 200-as horgolócér-
nát vegyünk. Ledol-
gozó mintalapja 5084-es 
rendelőszámtmial 80 fil-
lérért kapható a Szín-
házi Elet Boltban (Er-
zsébet-körút 7). Postai 
rendelésnél belföldről 
12, külföldről 20 fillér 
portóköltség előzetes 
beküldését is kérjük. Horgolt gallér 

1M i 
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HORGOLT TERÍTŐCSKE. Éjjeliszekrényta-
karónak alkalmas. Mérete 85X85 szem. A hoz-
záillő csipke szélessége 25 lyuksor. Leszámoló 
mintája (terítő és csipke egy lapon) 40 fil-
lérért meghozatható a Színházi Élet Boltból 
(Erzsébet-kőrút 7.). Rendelőszáma 578. Postai 
rendelésnél belfőldről 12, külföldről 20 fillér 
portókőltség előzetes beküldését is kérjük. 
Kapható még; JUGOSZLÁVIÁBAN, PUTNIK 
HIRLAPOSZTÁLYÁNÁL (a többször közölt cí-
men). Ára 4.50 dinár. ROMÁNIÁBAN, JOUR-
NAL IMPORTNÁL (címe lapunk utolsó olda-
lán a főbizományosok között). Ára 14 leu. Pos-
tai rendelésnél Jugoszláviában 1.50 dinár, Ro-
mániában 15 leu portóköltség előzetes beküldé-
sét is kérjük. Az összegek postabélyegekben is 
beküldhetők. 

(Arnberg József) 

RECEBETÊT. Bedolgozható függönybe, teri-
töbe vagy mint önálló darab is felhasználható 
esetleg tálcakendőnek. Mérete 110X74 lyuksor. 



A születésnapi ajándék 
/fayiMx 

írta: HARGITAY SCH. GIZELLA 
A hűvösvölgyi villában tikkadt 

augusztusi éj léiekzett. Csend ült a tá-
jon. Csak néha tévedt ide autó és villa-
mos távoli hangja, amit a megmozduló 
szellő sodort erre. 

A ház sötét volt, csak a manzard-
szoba kedves, fehér bútorait sávozta fé-
nyesre a beszűrődő hold. 

A kis Kató gyermekszemét vonzotta 
a sávos holdfény, mert ma elkerülte őt 
az álom. Fölült ágyában. Kezét forró 
homlokára tette. 

Általában nem sejtik, hogy egy tizen-
ötéves emberpalántának is mennyire 
fájhat az élet. Pedig Katónak nagyon 
fájt. Sírni nem tudott, mint máskor se. 
nagy fájdalmak idején, inkább valami 
nehéz fáradtságot, nyomottságot érzett. 

Vágyódott a csendes, üres éjszaka és 
a fák alatt bujkáló árnyékok után. 
Csendesen felöltözött és óvatosan ment 
az ajtó felé. A fräulein egyhangú, nyu-
godt lélegzése megnyugtatta: szökhe-
tett . . . 

Lábbujjhegyen haladt át a szőnyeges 
lépcsőn és a tágas halion és mégis oly 
visszhangzónak találta minden mocca-
nását, hogy percenként megállt és fi-
gyelt. De a nagy csendességben más 
zajt nem hallott, csak szívének riadt 
dobbanását. 

Nyikorogva fordult a kulcs a kapu-
ban. A park kavicsai élesen zörrentek 
léptei nyomán. Holdtölte volt, enyhe 
szellő legyezte a fák és bokrok leveleit. 
Beült a függőágyba és álmodozó szemét 

n y o m á n . . . 

a tiszta, sötétkék égre emelte. Egy 
percre könnyebbülést érzett, hisz ott 
fönt oly szép és békés volt minden. 
Majd egy csillag szikrázó, merész íve-
léssel hullt bele a mindenségibe. A kis-
lány összerezzent és a fájdalom újra le-
ereszkedett szívére. 

— Ó, ha mindez csak rossz álom lenne 
— sóhajtott. 

Vagy tévedett1? Káprázott a szeme? 
De hisz napfényes világosság volt, ami-
kor látta, hogy Arkay Endre hévvel 
magához szorította édesanyját és ajkuk 
összeért. Rettentő volt ez a fölfedezés, 
belekábult és még egy óra múlva is szé-
dült utána. A verandán ült s olvasás 
közben fölpillantott; az ajtó tenyér-
nyire lehetett nyitva és a szemközti tü-
kör árulója lett a mit sem sejtő szerep-
lőknek. 

Kató — ha nem is egész' világosan 
— érezte ennek a titkolt, rejtett dolog-
nak kimondhatatlanul súlyos hátterét 
és következményeit. 

Ma délután történt ez a szörnyűség 
és azóta képtelen másra gondolni. Per-
cek -alatt oly keserű letfr a szájíze, 
mintha mérget itattak volna vele. A 
fräulein aggódva kérdezősködött sápadt-
sága miatt, de ő fejfájásra hivatkozva, 
vacsora nélkül, lefeküdni vágyott. 
Egyedül akart lenni, mert úgy érezte, 
hogy nem tud ura maradni lázasan 
nyüzsgő gondolatainak, attól pedig irtó-
zott, hogy bárkivel is megossza titkát. 

Szeretett volna valami mentséget ta-
lálni számukra.. . De mit? Verejtékes 
lett homloka, mint ma már számtalan-
szor, amikor arra kellett gondolnia, 
hogy anyja mégsem az az angyalian 
tiszta, megközelíthetetlen magasságban 
álló valaki, mint amilyennek eddig 
látta. 

A finom és érzékeny gyermeklélek 
megsérült: az elérhetetlen magasságban 
álló eszménykép lezuhant a sáros, 
szennyes földre és darabokra tört. 

— Nem, nem l ehe t . . . — ismételgette 
magában cserepes ajakkal. Görcsösen 
ragaszkodott a gondolathoz, hogy itt 
valami érthetetlen tévedésnek kell lenni. 
Fájdalmasan rajta kapta magát azon, 
hogy védelem helyett újabb vádakat 
hoz föl: újabb jelenetek, mozzanatok, 
Összenézések. jelentős mozdulatok, hosz-
szas kézszorítások jutottak eszébe, amik 
akkor nem tűntek föl, de most már je-
lentőséget nyertek. 

Hirtelen megrázkódott, mint aki most 
riad valamire. 

— Apa, szegény apukám — vergődött 
elgyötörten. E percben ébredt tudatára 
annak, hogy a furcsa játékban édesapja 
még nála is többet veszített. 

— Jó. hogy apa nincs itthon. Csak 
legalább ő ne tudja m e g . . . De nem, 
ha apa itthon volna, ha nem lenne hete-
kig, sokszor hónapokig távol, mindez 
nem történhetne m e g . . . Írok apának, 
hazahívom és nem engedem el soha 
többé tőlünk. 

A park kavicsai ölesen zörrentek léptei 
n y o m á n . . . 



Ez a gondolat kissé enyhített© iedki 
feszültségét. 

A hall nagy állóórája ércesen kon-
gatta az éjfélt. 

Nesztelenül szaladt vissza szobájába 
és pillanatok alatt nehéz, álomtalan al-
vásba zuhant. í 

Harmadnap megérkezett Kató levele 
Berlinbe. Az apa", nagy vállalat igaz-
gatója, mosolyogva vette kézbe leánya 
komoly-mereven sorakozó, keménybetűs 
sorait. Csodálkozott: érthetetlen ez a 
gyerek, miért kíván engem ennyire 
haza? Furcsa, hogy ennyire érzi hiányo-
mat. Ezüstös fejét kezére támasztotta és 
elgondolkozott. — Egyelőre nem mehe-
tek haza; a jövőheti fontos ügyletet 
semmi kedvem másra bízni. Esetleg tíz 
nap m u l v a . . . És miközben szórakozot-
tan zsebregyűrte leánya 1 erveiét, már 
nyúlt is a telefón után, s ujjdobolva, 
türelmetlenül vár ta a kapcsolást. 

Kató máról-holnapra elvesztette gyer-
mekes kedélyét. Tekintete fürkészővé, 
kutatóvá, de egyszetrsmind aggodal-
massá is vált, vigyázott minden moz-
dulatára . . . 

Arkay Endre, a f iatal mérnök to-
vábbra is gyakori vendég yolt náluk. 
Kató észrevett egy-egy erősebb kézszo-
rítást, a szemek összetalálkozását, egyes 
szavak elvonatkoztatott értelmét. A kis-
leány arca megnyúlt, szeme megkariká-
sodott. Barátságtalan lett és ingerlé-
keny. Arkay most is próbált tréfálni, 
játszani vele, mint azelőtt, de a kis-
leány már nem értette sem a tréfát, 
sem a játékot. Idegenül húzódott el 
nemcsak a férfitól, hanem anyjától ia. 

Az anya vállat vont. 
— Szeszélyesek ilyen korban a gyere-

kek. At kell esniökj az ilyesféléken, épp-
úgy, mint a kanyarón. 

A máskor oly élesen látó anyai szem 
most vak volt gyermekével szemben. 

Kató türelmetlenül várta apját . Most 
érezte csak, hogy kis szívének minden 
melegét és szeretetét eddig csupán édes-
anyjá ra sugározta. Apjának abból alig 
juttatott . Most ki akar ta pótolni a hosz-
szú évek mulasztását. 

A kisleány tizenötödik születésnapja 
közeledett. Az anya most is, mint min-
dig, ajándékokkal szándékozott megör-
vendeztetni gyermekét. De Kató közö-
nyösen vár ta a máskor oly áhított na-
pot. 

Arkay úgy érezte, hogy Kató kinézi 
őt a házból. Magyarázatot erre nem tu-
dott, de nem is tartotta lényegesnek, 
csak arra törekedett, hogy a kisleányt 
lefegyverezza 

A* születésnapi délutánon együtt 
uzsonnáztak négyen: az anya, Arkay, 
a kisasszony és Kató. 

— Kis pajtásom, — szólalt meg a 
férfi leereszkedjen — holnap lesz a szü-
letésnapja; valami széppel szeretném 
mesrleipni. olyannal, aminek nagyon 
örülne. De mivel nem tudom kitalálni 
titkos srondolatát. árulja el nekem, mi-
nek örülne a legjobban. 

Kató dacosan kapta föl feóét. 
— Nem kell semmi. 
Mind a hárman meerdöhbentek a nyers 

hangra. Az anya szigorúan vonta Ösz-
sze szemöldökét és már-már feddésre 
nyílt szája, amikor Kató, egy fokkal 
enyhébben, ú j r a megszólalt. 

. . . a tükör árulója lett a mit sem sejtő 
szereplőknek . , . 

(Róna Emmy rajzai) 

— Ha akarja, később beszélhetünk 
róla. De csak az esetben, ha szavát 
adja, hogy nem tagadja meg kérésemet. 

A férfi fölényes jóakarattal , moso-
lyogva nyújtotta felé kezét. 

— Nos, szavamra igérem. 
Kató pirosra gyúlt arccal telte köny-

nyű kis leánykezét" a férfi erős szorí-
tású tenyerébe. 

Uzsonna után Kató kiszaladt a park 
akváriumához, hogy megetesse kedvenc 
aranyhalait . 

Arkay sietett utána, örül t , hogy 
végre sikerülni fog, valami rej tet t kí-
vánságának teljesítésével, lefegyverezni 
Katót. 

Az akvárium napfényben úszott. Az 
aranyhalacskák lesték a kalácsmorzsá-
kat, 

Kató szokatlanul kedvesen magyará-
zott a fiatalembernek, mint az orvos, 
aki szép szóval készíti elő a keserű or-
vosságot. 

— Nézze csak, egyik sem jön föl az 
ennivalóért. Megvárják, amíg leér a 
morzsa, és akkor meg hárman-négyen 
kapnak egy után; 

Arkay derűsen nézte, majd Kató felé 
fordulva sürgetően így szólt: 

— Halljuk a kérést, kislány. 
Kató kissé fölhúzta homlokát és mé-

lyen, mint a vizsgálóbíró, a férf i sze* 
mébe nézett. Annak a jkára fagyott a 
mosoly. Elszántan csengtek a kisleány 
szavai. 

— Ne vegye el tőlünk a n y u k á t . . . 
Arkay, mintha főbeütötték volna, 

szédelegve egy fatörzsbe támaszkodott. 
Arca fakószürke lett, vértelen ajkára 
nem jött hang. 

Kató pedig bíborba borult arccal, fut-
ni kezdett a terrasz felé, mintha meg-
érezte volna, hogy épp e percben érke-
zett meg édesapja. Tárt karokkal ro-
hant aplához és miközben hevesen ma-
gához ölelte, hangja az izgalomtól és 
örömtől remegett: 

— Apukám, ne menj el tőlünk soha! 
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Tájucosok, Falusiak. 

E L S Ő F E L V O N Á S 
(Nyitány, amely után a függöny lassan 

szétnyílik.) 
(Szín: Derűs, nagy mező a szín, középen 
tó. A tó vizét eltakarják a part kört al-
kotó bokrai. Dús fű, jobb- és baloldalon 
két cseresznyefa, tele piros gyümölccsel. 
A háttérben hegyek, a baloldaliak csúcsán 
fehér, a jobboldaliak csúcsain fekete hó. 
Az égen is fehér és fekete fellegek. Mert 
ezen a tájon van a Fehér Király és a Sze-
recsen Király országának határtalálkozója. 
Most, hogy a nyitány után a függöny las-
san szétnyílt, gyönyörű sugárzó, boldog 
napragyogás tölti meg a tájat. Hiszen bol-
dog muzsikás világ ez, ha majd. be is bo-
rul néha. Sebaj, nincsen olyan beborult 

ég, amely ki ne derüljön egyszer.) 
Mlkátt néni (öreg, keménykontyú asz-

szonyság. Isten tudja a korát. Mintha 
mindnyájunk anyja volna. Vidám, mert 
bälcs. Jó, mert anya. Tapasztalt, mert 
idős. Egyszerű, de azért ünneplőként ható 
fekete szoknyában, fekete pruszlikban s 
fehér paraszti kisblúzban, lábán csizma. 
Elfürészeltlábú sámedlin ül. a tóparti 
bokrok előtt és óriási kötőtükkel köt. Bele-
beleénekel a madárcsicsergésbe. Egyszer-

Somogyi Erzsi és Jávor Pál 
(Vajda M. Pál felv.) 

egyszer hátranéz, amikor a víz loccsanása 
hallatszik a tóból. Mert fel-felcsap egy-
egy vízsugár, fürdik valaki a tóban. Halk-
játékú zene kíséri, énekel halkan): 

J a j , de nagyon rosszul töttem, 
Hogy megöregedtem . . . 
Észre bizony nem is vöttem 
8 már százéves lőttem . . . 

(Leteszi a kötést s az óriási kötőtűket, fel-
kel, szétnyitja középen a parti bokrokat s 
lenéz a tóba: hangosan.) J u j , de szépön 
szeli a két kis karod azt a nagy vizet, an-
gyalom! Jó-e förödözni? (Mikor a bokro-
kat szétnyitotta, ahogy hozzájuk ért, a 
bokrok muzsikálnak...) 

(Zene.) 
Katalin (lenn fürdik a tóban, hallani vi-

dám, nevető válaszát, de őt nem látni): 
Olyan ez a víz, kedves nagyanyám, mintha 
cseppekké olvadozott bársonyból volna! 
Jöjjön, mártogassa meg magát . 

Mikán néni: J u j , dehogy mögyök! Nem 
való már az én hideg testömnek a tó vize. 
Hiszön jól tudod, hogy nagy a reumati-
kám! Csak förödözzél, vigyázok én, de te 
is vigyáz, galamíbom, ne úszkálj a h iná r 
felé, mer én nehezen tudnálak kimenteni! 

Katalin (kiáltva): Nagyanyám! 
Mikán néni: No! (Víz loccsan fel Mikán 

néni arcára. Hátraugrik, nevetve törli le 
magáról a vizet. Félig haragosan, de az-
tán megbékélve.) Ejnye, te rosszaság, há t 
így bánsz az öreganyáddal, hallod? Mo-
sakszom én mindön nagyiinnepön! (Eljön a 
bokroktól, a bokrok összecsukódnak mu-
zsikával.) 

Katalin (megjelenik édes arca, mezítelen 
nyaka és hófehér válla a bokrok mögött, 
gyerekesen nagyot nevet, eltűnik hirtelen. 
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Nagy loccsanás, felcsap két szivárvány-
színű vízsugár). 

Mlkán néni (visszaül a sámedUra, ölébe 
veszi a kötést, aztán hirtelen lehajol, tép 
egy lapulevelet a füvek közül, megfényesíti 
a térdén s belenéz, mint egy tükörbe. Bó-
logat, egyengeti az arca ráncait, aztán 
legyint): Hiába, öreg bőr ráncosodik, akái 
az állott szilva bé'ja. No, kis lapulevél, él j 
tovább. (Visszateszi a levelet a fűbe. Az-
tán kezével nagy ívben végigsimítja a föl-
det. A föld, sok-sok fűszál édesen muzsi-
kál a simogatás alatt.) így n i . . . (Köt to-
vább és dúdol.) 

(Zene.) 
Megöregszik minden asszony, 
Nem marad már táncos, 
Nem azért bús, mivel öreg, 
Hanem mert bogy r á n c o s . . . 

(A kísérő zene egyszeriben szomorú, majd 
nyugtalan lesz. Kissé megfakul a szín is. 
Elhalványodik a villogó ég, szél siklik ke• 
resztül a színen, összeverődnek a bokrok 
levelei, ijedten muzsikálnak pillanatra, 
majd megdördülnek a felhők, felhördülnek 
a hegyek s aztán pillanatra siket csend. 
Mikán néni aggodalmas arcdal néz körül, 
jobbra kémlel, balra kémlel, majd letér-
del és fejét a földre hajtva hallgatódzik. 
A zene súlyosütemű lépéseket utánoz.) 
Aha! Tudom már, ki közeledik. No, nem 
éppen örülök neki, bár éppúgy nem félők 
tőle, akár egy csecsemőtől. (Zene és köze-
ledő ének.) 

Halál (jobbról jön, énekel. Ruházata: 
Tarisznya, amelynek oldalára halálfej 
van hímezve, árvalányhajas kalap, kicsit 
betyárosan homlokra csapva, zsinóros, egy-
szerű szép magyar ruhában, villogó lakk-
csizmában. Vállán nagy, feketenyelű kasza. 
Arca: nem ijesztő öreges halálarc, hanem 
kis bajuszos, mosolygó, inkább vidám ma-
gyar legényarc. Beszéde is jóizű-borízű 
magyar beszédesség. Mikor a színre lép, 
körülnéz, még mindig énekel). 

A Halál! 
Já r ide, jár oda, 
Kaszál, 
Sujt oda, sujt ide. 
Bús szíve 
Holt zene 
Rég. 

A Halál! 
J á r ide, jár oda, 
Kaszál, 
Sujt ide, vág oda, 
Bárhova 
Sujt az a 
Vég! 

Nincs soha 
Egy kicsi megpihenés. 
Bús sora 
Gyásztor és búviselés. 

A Halál! 
I t t arat , ott arat, 
Kaszál 
S mint a kuvik búvik 

És oda, 
És ide 
Száll." 

Mikán néni (szívesen): Adjon Isten jó-
napot, Halál úr! 

Halál: Ni-ni-ni! Kend lönne Mikán néni! 
Aggyon Isten! Hogy és mint szolgál az 
egészség! 

Mikán néni: Hát illenkor, ha magát lá-
tom, mi tagadás, kissé hideglelősen, no, 
de ha megnyugtat, hogy nem értem köze-
lög, egyszeribe kimelegödöfc az örömtül. 

Halál: Ne féjjön, nem magáér gyüttem, 
bár ippen ideje volna, hogy főddel taka-
ródzék! 

Mikán taéni: Ejnye, haj ja , nem szakadt 
még el az én dunyhám, párnám, mért 
akari, hogy hideg főd legyön a takaróm! 

Halál: No, nem is azért, mintha nem 
tisztölném kendőt, csupán mondok sose 
árt, ha egy asszonnyal kevesebb van a 
föld fölött. 

Mikán néni: Osztán már mér t ! 
Halál: Kisebb a lárma. Kevesebb a 

perlekedés. 
Mlkán néni (nevet): Mondja, mivel keni 

a bajuszát? 
Halál: Nem kenőm én semmivel, évezre-

dek óta, halli, minthogy én változhatatlan 
vagyok mindön porcikámban. 

Mikán néni: Jó magának. Hátfájása 
sincs soha? 

Halál: Nincs néköm, hála Isten. 
Mikán néni: Osztán ollan szívremögése 

se szokott lönni? 
Halál: Remögés a szívemben? Tudja, 

van erre énnököm egy nótám, így e: 
Nincsen szíve a halálnak 
S hulldogáló könnye sincsen, 
Mög nem reszket nyitó keze, 
Sem úri. sem pór kilincsen . . . 
Mindazáltal tudott dolog, 
Mikor erre j á r aratni , 
Sajnálja a szegény magyart 
S úgy szeretné megsiratni. 

Mikán néni (eldörzsöl s aztán leszed a 
szeméről két könnyet): Eliol ez, hogy a 
jó Isten áldja, adok két szem könnyet 
kölcsön, dőrék lélök maga, sajnálnivalók 
vagyunk, ammán biztos. Èhun-e, no tögye 
föl a szöme kávájára. (Átnyújtja a két 
könnyet.) 

Halál (átveszi, felteszi): Ej , de jó me-
leg. Köszönöm, öreig&nyám. (Különösen 
néz körül s a szín olyan színekben kezd 
ragyogni, ahogy a Halál most sz várványo-
kon keresztül látja a vidéket.) Hallja-e, 
de szép így a vidék! (Szivárványos szín-
*derű elhal, előbbi világítás.) Nézze csak, 
Mikánné! Hé! Láttya? Beitta. a szömöm a 
két könnyűjét. 

Mikán néni: Ezt is akartam. Sírja el 
majd Halál úr, ha egyszer úgy adódik, 
hogy el köll vinni valakit, osztán tgön-
igön sa jnál ja szögónt. 

Halál: No, köszönöm mégegyszer, de mon-
dok indulok, mert igen sok a dósom. (Le-
emeli válláról a kaszát, köszörűkövet vesz 
elő s ahogy élesíti, igen szomorú, muzsiké-
val peng a kasza... Ezalatt csöndesen:) 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
•1 na 



Tudja, inog uem érthetőm, ésszel föl nem 
foghatom. mieoinyi dógom vau mindég a 
maguk országában. 

Mi kán néni: Osztán régtől fogva így 
van? 

Halál: Nem szokásos kipletykálni a ma-
gam kőnyerét, de amióta itt , ezön a föl-
dön a magya r népiség lakik, hallli, szaka-
datlan aratom a nemzetségöt. Eecer a ta-
tárok, eocer a törökök, másszor vót a né-
mötség, most nemrég, úgy tegnapelőtt lö-
hetött az a nagy háború — 

Mlkán néni: Tegnapelőtt i Van annak jó 
húsz esztendeje. í 

Halál : Ami kendtökneik egy évet jelönt, 
alig egy perc neköm. 

Mikán néni: Hát mégis millen idős kend, 
Halál úr? 

Halá l : Én-eî Még magánál is öregebb 
vagyok. (Nevet,) 

Mikán néni: H a j ja , ne gorombáskodjék, 
mert oJlan högyös tekintetöt vetők a ka-
szá já ra . hogy kicsorbul végig! 

Halá l : No jó, jó, csak tréfálkozok. Én 
együtt születtem az élettel, tuggya. Csak 
hát sajnálkozok magukon, mer t amióta az 
eszömet tudom, egy országba se akad any-
nyi dógom, mint i t t , ebbe a honba. 

Mikán néni: Kiveszünk! Mit gondol? 
Halá l : Há t erre nem tudok válaszolni, 

nem is kívánok. De ammondó vagyok, tö-
gyenek valamit, mert igön meg vannak fo-
gyatkozva kendtök. 

Mlkán néni: Kik u tán j á r ezön a tájon? 
Hálái : Fene tud ja észbe tar tani . Várjon 

csak! (Tarsolyából, ahonnét a köszörükövet 
is elővette, egy papírtekercset húz ki. A 
tekercs tengelyéről legöngyölíti a papír-
szalagot, a szalag végigfut a színen. Tele 
van írva névvel. Rengeteg név van rajta.) 

Mlkán néni (feláll, nagy kíváncsisággal 
nézegeti a papírszalagot): Jézus egy Má-
riám! Mongya! Ezök, akik i t t vannak a 
listán névszeirint, mind möghalnak? 

Halá l : De mög ám! 
Mikán néni: Valamennyit lekaszálja? (A 

lista alján igen kémlel egy nevet, aztán 
ijedten:) Szentök, akik a mönnvek országá-
ban vigadoztok, igaz ez? Csakugyan Ma-
gya r I s tván neve áll itt? 

Halál (visszagöngyölíti a papírt, nézi a 

Uievet, majd elteszi a tekercset): Ügy van, 
Magyar I s tván ez, szószerint, névszerint. 

Mikán néni (szinte elváltozik a színe): 
J a j neköm, j a j neköm! Szegény kedves Pis-
tánk! Van szíve elvinni? Bien böcsületös, 
dőrék, tisztösséges fé r f i t ! Hiszen semmi 
baja! Se hektikás, se rosszkóros! Halál úr ! 
Hallgasson mög engöm! 

Halál : Hiába hallgatok, öreganyám, ebbe 
már nines beleszólás. Aki eccör i t t föl van 
írva, arra ki van mondva a szentencia» 

Mikán néni (hátranéz a tó felé): Szögén 
kis unokám! Micsoda nagy szomorúság vá r 
rád. 

Halál: Kivel beszél? (Közelebb lép a bok-
rokhoz.) 

Mikán néni: Katal in fürdőzik i t t a' tóba, 
az én egyetlenöm. 

Halál (szétnyitja a bokrokat. A bokrok 
ijedten muzsikálnak, szinte dideregve. Le-
néz a tóra. őszinte elragadtatással): Ejnye, 
de gyönyörű teremtés ez a lány! Nézze 
csak a két édös kebelét, szinte csak úgy 
csókolgatják a habok, ahogy úszik hanyat t 
a vizön. 

Mikán néni (elrántja a Halált): Ha j ja , 
hogy a februári, éhös csóka kóstolgassa ki 
a kend két szömét, ne merösztgess© a te-
kintetét az unokám ár ta t lan testére, merf 
kendnek ugrok, osztán belököm a tóba, de 
úgy, hogy a világ végéig se talál k i be-
lttle! 

Halál: No . . . no . . . n o ! . . . De goromba 
lélök kend! Azért , mert én Halál vagyok, 
neköm is lőhet ízlésöm! Vigyázzon, mert 
mögtréfálom! 

Mikán néni: Csak nem az én unokámmal 
szömben! A végén még mögkívánja, osztán 
viszi! Mán pedig kend a Halál, ki a fene 
tud magának parancsolni! 

Halál (kezet nyújt): No mögyök! Aggy-
isten! 

Mikán néni (könyörögve): Ne vigye el 
azt a derék Magvar Is tvánt ! 

Halá l : Lista ellen nincs orvosság. Vi-
szöm! 

Mikái) néni: Mikor viszi? 
Halál: Mikor? Egv hét se telik belé! 

(Vállra teszi a kaszát.) No de Isten áldja , 
indulok, mert annyi a dógom, hogy késő 
éjjel se kerülök ágyba. 

Ahhoi ta Doneinno QI Dornn újonnan átalakítva, teljes modern kényelem, a megszo-
AUUŰ£lOf rc i lo iu i i c ul rd iuUi kott gondos vezetés. Mérsékelt árak. Kérjen prospektust 
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Mikán néni (nevet): Tréfás lélök maga, 
haj já , de hiszön töheti. Nagyobb ú r a kirá-
lyoknál. 

Halál: Demokrata fér f i vagyok, mindegy -
néköm a születés. E r t i t 

Mikán néni: Nem értőm, de annál jobb. 
Halál: H á t akkor Isten áldjál (Aztán 

megemeli kalapját, lendít a 1kaszán és da-
lolva el balra. Szín ugyanazt a vilgítást 
kapja, mint az első jelenetben: szóval visz-
szaszáll a régi derű.) 

Mikán néni (visszaül a sámedlira, köt 
tovább, bólogat): Szegény, szegény Pis-
tánk! Ki gondolta volna, hogy illem hamar 
e l m é g y . . . (Egyszerre távolról a szín jobb-
mélyéről gyönyörű, közeledő furulyaszó 
hallik. A furulyaszót édes zene kiséri. 
Lassan közeledek.) 

Katalin (nevetve emelkedik ki a tóból. 
Boldogan néz el jobbra): ö reganyám! Pista 
közeledik! 

Mikán néni: Tudom, édöe csöppségöm, 
öléggé sajnálom! 

Katalin: Sa jná j j a? Osztán már inérí Hi-
szen eddig örült neki, akárcsak én! 

Mikán néni: Mért sajnálom? (Sóhajt-) 
Nem köill azt teneköd tudni. 

Katalin: Azt akar i mondani, hogy b a j 
van P is táva l ! 

Mikán néni (leteszi a kötést, csípőre tett 
kézzel): Ejnye, de kíváncsivá nő a termé-
szetöd! Eddig örültem, eddig engedtem, 
hogy enyelögjetök. d.a most vége! 

Kata l in : Nem értőm, nem értőm! 
Mikán néni: Ertöm én, ölégödj meg eny-

nyivel! 
Katalin (szomorú arca eltűnik a bokrok 

mögött.) 
Magyar István (furulyázva lép be a 

színre. Derék, szép szál subás legény. Te-
kintete a bokrokon. Látszik, várja, hogy 
muzsikaszavára feltűnjön Katalin mosolygó 
arca. Elszomorodva hagyja abba a furulyá-
zás, rábámul a bokrokra. Újból játszik, 
még szebben, mint előbb.) 

Katalin (igen óvatosan és ipen szomorúan 
kukkant ki a bokrok mögül, rámosolyog 
Magyar Istvánra s ujját figyelmeztetően 
a szájára teszi.) 

Magyar Is tván (előresiet a bokrok köze-
lébe; énekel): 

Két szívet, két szívet 
Kötöttünk mi össze, 
Fürdet tük örömbe, 
Megáztattuk könnybe, 
Két szív. ha nem vállik, 
Menten eggyéválik, 
Két szívéből így leszen 
Egy szív a halálig. 

Refr.: 
A szívemet, j a j . de meggyötörte 
A szerelem, j a j , da összetörte, 
Bizony minek 
Visel szivet, 
Ki hűséggel szeret! 

Katal in (válaszol; énekel): 
J a j nekem, j a j nekem, 
Bánat az én sorsom. 
Szétszakadt szívemet 
Gyászkendőbe hordom. 
Sirass el, sirass eH, 
Ne is szeress, h a g y j eJ, 
Bánatos vásáron 
Szál Virágként a d j el. 

Refr.: 
A szívemet, ja j . de meggyötörte 

A szerelem, j a j , de összetörte, 
Bizony minek 
Visel szívet, 
Ki hűséggel szeret! 

Mikán néni (hirtelen felugrik. Eddig tu-
domást se akart venni Magyar István je-
lenlétéről s most is hátrafordul Katalin 
felé, aki ijedten tűnik el. Rettentő nyelv-
per géssel): Há t nem mögmondtam néköd 
te lány, hogy ne bámuld ezt a jött-ment 
szögénylegényt! Vigyázz, nem igön szok-
tam r iogatni a testödet a tenyeremmel, de 
oliat ütök rád hallod, hogy hét nap mög 
hét éecalia viselőd a tenyerem nyomát! 

Magyar Is tván (rendkívül csodálkozik, 
hogy Mikán néni ilyen fogadtatásban ré-
szesíti): Ejnye, h a j j a Mikán néni. mi oka 
van, hogy így bepaprikázta a nyelvét? 

Mikán néni: Az én nyelvemet az én 
szám viseli, ollan fűszert rakok a sza-
vaimra, amillent akarok! 

Magyar I s tván : Vétöttem én valamit 
kend ellen, vagy Katal in ellen, hogy csak 
úgy egyik naprul a másikra ki aka r j a 
adni az u tamat? 

Mikán néni: Vétöttél, vagy nem vétöt-
tél, mit se számit! Föl is út, le is út, mö-
hecc! 

Magyar I s tván : Ejnyei. ha j ja , ki je va-
gyok én kendnek, hogy így vá l t j a velem 
a szót? 

Mikán néni: Há t hogy kicsodám vagy, 
kicsodám nem, erre a serpenyőre most nem 
töszöm a szót. De hogy ennek a leánynak 
(lemutat a tórfi.y hitös uTa sose löszjöl, a 
má ollan biztos, ahogy a két karom a vál-
la mbul van kinőve, nem pedig a csípőim-
ből! Értőd? 

Magyar I s tván: Talán valaki mást vá-
lasztott Katal in? 

Katal in (kétségbeesett hangja a tóból). 
Nem, nem! Ne-em! 

Magyar I s tván: Hall ja? Há t mért go-
noszkodik? 

Mikán néni: Gonoszkodik az ördög a vi-
lággal! ölégödj mög a parancsolatommal, 
hogy vége van a ti dolgotoknak! 

Magyar I s tván : Nézzön ide. Kend ugyan-
csak nagyany ja Katal innak, de sdiilébb a 
szülénél. Nem igön köllene a két kezem 
biztatni s máris úgy csikorognának az 
oldalbordái, aká r a megrakot t székéi 
lőcse. De én nem akarom bántani kendőt 
Nem is bántom. Magyar ember f ia ta l ko-
rába nem igön nyúl az aszott gyümölcs 
után. 

Mikán néni (harcias): Einye, hogy as 
éhös fa rkas eméssze mög a húsodat. Sértő-
getsz? 

Magyar I s tván : De amondó vagyok, vál 
tok én még pá r szót Kata l innal! Ki tu 
dom én még. mi az oka ennek a titkolódzó 
elt i l tásnak! Mer, ha maga azt hiszi, hogi 
két szívet csak úgy szét lőhet szakaj tani 
mint az összefércölt gyapjút , há t téved! 

Mikán néni: Nézz ide, édösfiam. Széppi 
fordétom én mostan a szót. Tudod, sos< 
bántottam ok nélkül senkit. Mért nen 
hiszel neköm? Eriggy. eriggy, sose lás 
sunk többet. Kata l in érdökébe töszöm, ami 
töszök. 

Magyar I s tván : Nem értőm, nem értőm 
Mikán néni: t g y is helös. Fordí ts háta 

a tónak, osztán indul j Is ten hírével. 
Magyar I s tván : Kata l in! (A tó felé kö 

zeleg.) 



Mikán néni (harcias): Hallod-e te ár-
nyékvilág: szélén álldogáló nyomorúság, 
követközz el innét, mert mögsuhéntalak 
ezzel a sámedlival (felugrik, felkapja a 
sámedlit), hogy úgy kiröpül belőled az a 
rövidrefogott lélök, aká r öntözött ürge a 
lyukábólI Nem értőd a szót? 

Magyar István (nézi egy kis időn át, az-
tán lehajtja a fejét): Valami igön mázsás 
dolog lőhet itt, há t nem ellenközök, amíg 
ki nem tudom az eredetét. De annyit már 
is mondhatok: Gyühet az én utamba királ, 
fönséges herceg, ta tár , török, szolgabíró 
vagy akár maga a Halál . 

Mikán néni (összerázkódik, belevág): Ne 
idézzed, hallod, ne hívogasd! 

Magyar István: . . . e n g ö m ettül a lány-
tól el nem szakíthat senki! Mögértötte? 
(Kiált.) Katal inom ! 

Kata l in (hangja a tóból): Pistám, édös 
Pistám! 

Magyar István: Most üz el az öreganyád 
mellőled, mi okból, nem tudom. De v á r j 
reám, galambom, kiviszlek én még ha vas-
kunyhóba zárnia k, akkor is. 

Mikán néni: Hát iszen sajnál lak, Pista, 
nem mondom. 

Magyar István: Ne sajnálkozzék kend 
én fölöttem, nem fekszök én ravatalon, 
ha j ja-e! 

Mikán néni (mondani akar valamit, d,e 
elhallgatja): Jó, jó. 

Katalin (megjelenik a bokrok mögátt, 
csak szép feje, válla látszik): Pis tám! 

Magyar István: 
Márvány medre, gyöngyös pa r t j a sohse 

volt a Tiszának. 
Nincs kertésze, menedéke a kicsi vad-

virágnak. 
Nékem sincs már párom, 
Az u tamat sírva járom, 
Szálló felhő könnyezd végig bánatom a 

világon. 

G-yász virágból három szálat tegyetek 
kalapomra. 

Bánat napján alkonyatkor tegyetek a 
síromra. 

í r j á t ok fe j fámra . 
I t t nyugszik egy szegény árva, 
Nem volt néki p á r j a nélkül idefenn 

maradása. 
(Búcsút int s el.) 

Katalin (sírva): ö reganyám! Mért ker-
gette el! Mi rosszat tet t Pistia? 

Mikán néni: Veled szömben is amondó 
vagyok, hagvd a kíváncsiságot, mert fehér, 
nép vagy, úgyis ölég sztiiletött veled. Tu-
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dom ,̂ mit töszök, mit miér t caelekszök, 
úszkálj tovább vagy száradozz mög a bok-
rok alat t , osztán mönjünk haza. 

Katalin: Maga ellen vétött valamit? 
Mikán néni: Ne szaporázd a szót, leá-

nyom. Jól tudhatod, nem töttem én még 
éle tömbe sose ollat, arnibül károdat vall-
hat tad vóna. 

Kata l in : Mögyök u tána! 
Mikán néni: Mész ám kukutyimba zabot 

högyözni vagy ha éppen akarod, némöt 
szóra Törökországba! Fürödözöl vagy haza-
megyünk! (Egyszeribe nagy néoyes szólam, 
kürtharsogás messziről, de egyre jobban 
közeledik. Mindketten felfigyelnek. Zene.) 

Katalin: Vadászok közelednek! 
Mikán néni: B u k j le gyorsan, kicsi bo-

garam! Nagy urak ezök bizonyosan, mert 
röttentő kürtöléssel közelednek, mög ne 
Lássanak. 

Katalin: De úgy szeretném elnézni őket! 
Mikán néni: Víz alá, lányom, víz alá! 

Mögpillantik ia szépségödet, osztán elvisz-
nek vadnak! 

Katalin: Lássa, öreganyám, mért ker-
gette el P is tá t ! Ha Pista i t t van. gyühet 
egy regiment, nem köl tőlök félni! (Kürt-
harsogás erősen közeledik.) 

Mikán néni: T ű n j el már, Kata l in! I t t 
vanniak! 

Katalin (lelmkik). 
Mikán néni (visszaül a sámedlira, nagy 

nemtörődömséget színlelve köt tovább. Dú-
dolgat). 
(Két hatalmas bajuszú, kutyakorbácsos, 
zöldruhás vadász két falkakutyával érkezik 
a színre, a kutyák kegyetlenül csaholnak.) 

I. vadász (kémleli a tájat): Közeledüiik! 
Ez az ú t az i tatóforráshoz vezet. Ott sza-
badjára engedjük ezeket ia fenevadakat . 
(Rászól az egyik kutyára.) Hé! Ormányos! 
De nagyon mehetnéked van! 

II. vadász: Hallod, nem hinném, hogy jó 
nyomon vagyunk. Emberlakta terület ez, 
kerüli az ilyen helyet a nemesvad. Jelen-
teni kellene őfelségének, hogy inkább egye-
nest a hegyek felé meninnk a falkával . 

I. vadász (észreveszi Mikán nénit. Rámu-
tat): Nincs igazam! Mit, kerget jük a va-
dat ott. ahol ilyen békében mer valaki 
üldögélni. 

II. vadász (jól megnézi Mikán nénit): 
No, ez a száradt alma ülhet nyugodtan. 
Ilyen vén hús kinek kellene. 

Mikán néni: Szaggassák szét kendőt az 
ébei, osztán hunnét tudja , hogy vén az én 
húsom? Megkóstult már? 
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I. vadász (füttyent, rá se hederít többé 
Mikánnéra): Hé falka, előre 1 

II. vadász (hátmnéz a balfalak mögé): 
Csodálatos, hogy őfelsége mennyire b í r ja 
ma a gyaloglást. Heggel óta gyalogol. 

I. vadász: Kirá ly i hóbort ez, Hubertus. 
Bár lóháton ülne. Mert akkor nekünk se 
kellene kutyagolni a kutyákkal . No men-
jünk! (Elsietnek kutyáikkal együtt jobbra.) 

Mikán néni (leszól a tóba, de susogva 
»kiabál«): Katalinom, te! Valami ki rá ly 
jön erre, vadászaton vannak. Bú j j a bok-
rok közé, hogy láthasd őkefc, de vigyázz, 
hogy téged meg ne lássanak! 

Négy kürtös (különös egyenruhában, 
kürtjeiket magasra tartva, négyszólamú 
indulófélét fújnak s végighaladnak a szí-
nen). 

Nyilasok (hatalmas nyilakkal, díszes va-
dászruhában, nyilaikat nyilazásra készen 
tartva átvonulnak a színen, kettő elől, 
kettő hátul. A küftharsogás tetemére lép-
kednek igeji komolyan s el jobbra). 

Bolond (futva jön be a színre. Bolond-
ruhában, amely azonban azonnal elárulja, 
hogy nem valami szegény háznál aprítja 
kenyerét a tejbe. Körülnéz. Amint meg-
látja Mikán nénit, összekuporodik, majd 
leveszi icike-picike nyilacskáját a válláról 
és megcélozza): Ne mozduljon, kisassaony, 
mert különben nem találom el. Tudja, ki 
vagyok? Ámor. A kicsike Ámor! Kegyedbe 
lövellem nyilamat, látom, éppen szerelem-
ről álmodozik. 

Mikán néni: Haj ja , tegye le, tisztelt úr , 
azt a légyfogót vagy micsodát, mert ha 
én kendbe eresztem ezt a kötőtűt, há t 
menten mehet a koporsójáért. 

Bolond: Remek! Ez aztán pompás idea. 
Az embert megölik, erre úgy holtan megy 
koporsót venni, kikíséri a koporsót a te-
metőbe, aztán hazaballag és él boldogan 
tovább. 

Mikán néni; De bolondokat hord maga 
össze, gondolom már, mifiajta! 

Bolond: Igaza van, gondola t fa j ta vagyok. 
Amit gondolok, kimondom. 

Mikán néni: Meg se r á g j á l 
Bolond: Mi fenénekt Úgy se én eszem 

meg! 
Mikán néni: Ebbül következik, hogy 

más is emészti! 
Bolond: Szórul szóra. Mindjár t meg is 

lá t ja ! (Hátrafordul.) Engem keres, ke-
gyelmes u r a m ! 

Fővadászmester (szertartásos udvari mél-
tóság. Díszes nyíl a kezében. Ráförmed a 
bolondra): Fogd már be azt a szakadatlan 
kereplő képed, te féreg. Hogyan mersz 
megszólítani addig, amíg nem kérdezlek? 

Bolond (mélyen, de gúnyosan hajol meg): 
Minthogy most kérdezni méltóztatott, te-
hát felelek. Azért vagyok mindig én a 
kérdező, mert okos kérdésekre könnyebben 
lehet okos feleletet adni. 

Fővadászmester: Undok pojáca! (Hátra-
fordul.) E r r e kegyeskedjék, felség, erre. 
Gyönyörű kis tisztás. Édes napsütés. (Mé-
lyen meghajol.) 

Fehér király (fonnyadt képű, kissé öre-
gesen járó, ezúttal vadászati motívumokkal 

díszített palástot, koronát visel, látszik, 
únja a dolgokat, lebiggyeszti alsó ajkát. 
Palástját négy hataimas szolga cipeli. 
Nyoma sincs oenne a királyi gőgnek. Meg-
áll, körülnéz): Nos? gyomon vagyon K.Í 
Meddig kell még gyalogolni? 

Bolond (Fehér királyhoz): Engedd meg, 
kedves barátom, ez kifejezetten tőled függ. 
Ha én k i rá ly volnék, udvaromba tereltet-
ném az erdők vadjai t , az oroszlánt, a med-
vét, a t igrist , a farkast , a kegyelmes urat , 
és fekete mellett szépen lenyilaznám őket. 
(Nevet.) No nem? Te meg kirá ly létedre 
reggeltől-estig gyalogolsz, kérlek, a végén 
még tyúkszemeik nőnek kirá lyi lábaidon. 
Már pedig egy kirá ly viselhet koronát, de 
tyúkszemet soha! Legfeljebb pávaszemet. 

Fehér király (ránéz a bolondra, az első 
pillanatban komor, fanyar, de egyszerre 
nevetni kezd. Ebben a pillanatban) 

Főudvarmester és Négy szolga (harsogva 
nevetnek.) 

Fehér király (elkomorodik.) 
Fővadászmester és Négy szolga (ebben a 

pillanatban elkomorodnak.) 
Fehér király (gyerekesen): F á r a d t va-

gyok. Hol van a kis székem? 
Bolond: Hozom urain, hozom kérlek szé-

pen. (Mintha egy gyerekkel beszélne.) Ude, 
tide, je akajsz kicsit pihenni, kicike kis 
testecskéd ülőkélő helyzetbe hoani. Szol-
gák! A székecskét! 

Két szolga (kicsike háromlábú trónussal 
rohannak be.) 

Fehér király: Vegyétek le rólam a pa-
lástot! 

Bolond: Fá rad t a palást, vegyétek le, 
hadd pihenjen szegény! 

Négy szolga (leemelik a palástot, a ki-
rály válláról és oldalt állnak.) 

Fehér király (leül a kis vadász-trón-
székbe): J a i mikor kerül már elő az a Fe-
hér farkas? 

Bolond: Szavamra mondom, kedves bará-
tom, bolond dolog így vadászni királyi 
zsákmányod után. Ahelyett, hogy csaló, 
gatnánk, kergetjük. Eégi töi*vény, ak i t ker-
getnek, az menekül. 

Fehér király: Hát mit gondolsz, boíond-
kám, mit kellene cselekedni? 

Bolond: Az ilyen királyi vadat , mint a 
Fehér farkas, királyi fondorlat tal lehet 
csak nyíüőtávolba csalni, kérlek alássan. 
Csalétket kell letennünk. Kötözzük ki egyik 
alattvalódat az erdő szélére, egy éjszakára. 
Fogadjunk, hogy odaosonkodik) a Fehér f a r -
kas. Te pedig egy sátorból lesed és lenyi-
lazod! 

Fehér király (rámutat Mikán nénire): 
Az a hölgy ott az én alattvalóm? 

Mikán néni (felugrik): Szent Isten! Csak 
nem éngöm akarnak kikötni a Fehér far-
kas csalogatására? Megkövetöm felséges 
királ úr , nem gyíin a vad az én testömre, 
nem köllök én már fé r f inak se! Mért nem 
kérdöznek meg előbb? Tudom én, hogy 
merre jár a Fehér farkas! (Hátrafordul, 
egyik fehér hegycsúcsra mutat:) Lát já tok 
azt a szélső, fehér hegyet? Ollan a teteje, 
mint egy békebeli cukorsüveg. Há t ott 
tanyázik a Fehér fa rkas! 

Fehér k i rá ly : Ide a ta láromat! Kutyák! 
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Gsaholni! (Rettentő kutyacsaholás hallat-
szik jobbfelől.) Kürtök! Harsogni! (Fel-
hangzik az előbbi négyszólamú kürtös-
induló.) Nyilasok! Indulni! (Nagy lábdobo-
gás künn.) Szolgák! A palástom! (Szolgák 
nagy gyorsasággal vállára teszik a palás-
tot.) Fegyveresek! Indulni! (Fegyveresek 
futva indulnak.) Fővadászmester! 

Bolond: Fővadászni! 
Fővadászmester (felhúzott nyillal indul, 

megvető tekintettel méri végig a bolondot. 
El jobbra, a többiek után.) 

Fehér király: Bolond! 
Bolond: Bolondozni! (Keservesen zokogni 

kezd.) 
Fehér király (nagyot nevet; hirtelen): 

Hegyezd ki a nyilamat! 
Bolond: Kérlek alássan. (Elővesz ruhá-

jából egy hatalmas reszelőt és hegyezni 
kezdi a kicsi nyil hegyét.) Igy-e. Olyan 
hegyes ez most, akár egy magosait férj 
szarva. 

Fehér király: Mehetünk? 
Bolond: Mért tőlem kérded, a bo-

londtól? És ha valami bolondot tanácsolok? 
Ámbár mindegy. Király vagy kedves, csi-
nálhatsz akármit* úgyis zseninek fognak 
nevezni halálodig. No eiriggy szépen, de 
csak az egyik lábaddal lépj ki, mert ket-
tővel egyszerre még királyok sem tudnak. 
Tudniillik akkor ugrálnod kellene. Ilyen 
nagyhatalom pedig ne ugráljon. Az ugrá-
lás a kicsinyeknek áll) jól. 

Fehér király (nagy nevetéssel indul s el 
jobbra.) 

Négy szolga (viszik a palástját.) 
Két szolga (viszik a kis vadásztrónust.) 
Bolond (Mikán néni felé): No kis húgom, 

pá, pá! 
Mikán néni: Mögszolgálja kend a kenye-

rét! Jó bolond kend, gratulálom! 
Bolond: Hát hogy egy józan mondatot is 

mondjak ómama, lássa, ez a világ rendje. 
A királyoknak bolondok kellenek, a bolon-
doknak meg királyok. Magának mi a véle-
ménye? 

Mikán néni: Neköm mind a kettő köll, 
mert én a nép vagyok. Az egyiket csodá-
lom, a másikat nevetöm. 

Bolond: Ez a helyes. Lássa, maga már 
olyan bölcs, hogy kollégák lehetnénk. No, 
Isten áldja. Majd küldök. Jó? 

Mikán néni: Micsodát? 
Bolond: Egy puszit. De az unokájának! 

(Elszalad jobbra.) 
Mikán néni: Hogy az ördögök csókol-

gassák körül azt a szögletes képit, hallot-
tad, Katalin, micsoda okos szava vót? Hej, 
királyok mellett még a bolondnak is több 
esze van, mint bárki halandónak. 

Katalin (szomorúan áll a bokrok mögött, 
szótlan bólogat). 

Mikán néni: No, angyalom! De nagyon 
elhagyott a fiatal mosoly. Mi bajod? 

Katalin: Hívja vissza, nagyanyám, az 
én hű Istvánomat! (Hirtelen, de most 
jobbról, megint kürtök riadnak. Es ütemes 
tam-tam dobolás festi alá erősütemü szó-
lamaikat.) 

Katalin, Mikán néni (riadtan figyelnek 
jobbra). 

Mikán néni: Ejnye, de nagy a forgalom 
máma, hát ezök kik lőhetnek? 

Katalin: Talán az előbbiek jönnek vissza. 
Mikán néni: Nem hinném, lányom, más 

kürtriogatás ez, hallod? Valami furcsa 

nemzetség lőhet, ölég baj, hogy ezön az 
országon körösztül-kasul járhat akárki. 
Bújj le, bújj le, majd csak elviharoznak 
ezök is. 

Katalin: Lássa, a végén még bajunk 
esik! Kár volt elkergetni Pistát! (Eltűnik.) 

I. vadász, II. vadász (jobbról jönnek. Ha-
talmas szerecsenek. Fekete a képük, a tes-
tük, csak az övüknél viselnek egy fehér 
kötényt vagy valami fehér prémet. Éjfekete 
kutyafalkát vezetnek, fekete szíjakon. Mu-
togatnak balra. Rettentő hadarással, va-
lami érthetetlen, külön&s, szóval: szere-
csen nyelven beszélnek egymással. Végig-
haladnak a színen s el balra)« 

Mikán néni: Bossz álma löhetött az 
édesanyátoknak, hogy illen feketére szült 
bennőtöket. Juj, de rondáik vagytok! 

Négy kürtös (ugyancsak szerecsenek, de 
már felöltözötten, magasra tartott nagy 
kürtökkel, kürtök is feketék, szerecsen-
indulófélét fújva vonulnak át kettesével a 
színen balra). 

Mikán néni (hátraszól): Katalin, te! Most 
mög a szerecsöm királ gyiin! 

Katalin: MögnézömI (Kiemelkedik a bok-
rok mögül). 

Mikán néni: Jó, de vigyázz, mert a£zon-
gyák, ezök mögöszik a fehérnépet! 

Katalin: A férfinépet nem? 
Mikán néni: öleget öszik őket az asszo-

nyok, még ezöknek is haggyanak? Bújj le! 
Fővadászmester (óriási dárdát tartva a 

kezében, gondterhelt képpel jön jobbról. 
Hatalmas szerecsen. Elkémlel a világ há-
rom tája felé. Sóhajt, majd térdre eresz-
kedik. Hangja csupa keserűség): Felséges 
f i r a m , lemondok. Minden tudományom 
csődbe jutott. 



Bolond (fantasztikus szerecsenbolond. 
Apró csontok s más száz csecsebecse csö-
rögnek rajta); Csődbe megy a tudomá-
nyod, kegyelmes uram? Nem baj, úgyis 
kicsi a csődtömeg. Nagyuraknál ugyanis 
szokás, hogy kicsi a tudományuk. (Röhög.) 

Szerecsen király (erő, fiatalság, egy 
nemrég ébredt világ előretörni akaró ön-
tudata ömlik el rajta. Méltóságos, helye-
sebben felséges. Mikor a színre lépett, 
megáll. Komor. Hófehér palást van rajta, 
de az ő testét is csak deréknál fedi pár-
ducprém. Fején különös korotia. A főva-
dászmester felé): Ha ma estig el nem ejt-
jük a Fekete Farkast, elcsaplak. Te hit-
vány! Hajnaltól kezdve bottal titjiik a 
nyomát s még egy szál szőrét se láttam. 

Testőrök (jobb- és baloldalt jönnek a ki-
rály mellett s nagy pálmaleveleket tarta-
nak a teje fölé). 

Bolond: Egész úton könyörgök néked, 
miért nem bízod rám a vadászat vezetését. 
Ismerheted már a bölcs mondást: bolond-
nak bolond a szerencséje. 

Fővadász (rámutat a bolondra gyűlölet-
tel): Bocsásson meg. felséges uram, de ez 
a hitvány féreg az oka mindennek. A Fe-
kete Farkas szent állat s nem tűrné, hogy 
elestét egy félkegyelmű is végigbámul-
hassa. 

Szerecsen király: Hagyd a bolondomat, 
fővadászmester. Bolondokra szűkség van. 
Hogyan tegyek különbséget bolond és jó-
zan között, ha nincs minta a birtokomban!? 

Bolond (ezalatt körülkémlelte Mikán né-
nit. Meg is tapintotta a kezét): Él! Ele-
ven! Jaj, de ennivaló vagy, angyalka! 

Mlkán néni: Haj ja, ne tapogasson, mert 
úgy mögsuhintom ezzel a vén kezemmel, 
hogy itt köpi ki a lelkét! Királ úr! Ker-
gesse innét ezt a két lábion futkározó fe-
kete kutyát, akkor megmondom, hogy mer-
re jár a Fekete Farkas! 

Bolond: Látod uram, sohse cselekszem 
értelemnéküli bolondságokat. Szólásra bír-
tam ezt a csecsemőt is. 

Szerecsen király: Ki vagy te harapós 
fehérszemély?. És honnét tudód, hogy mer-
re bujdosik a Fekete Farkas? 

Mikán néni: Ki vagyok? özvegy Mikán 
öáspárné, mögkövetöm, És hogy honnét 
tudok mindönt éa mindönről? Mert én előt-
tem, tuggya, nincs titok. Mit ad kiriály úr, 
ha mögmondom? 

Fővadászmester: Megkapja asszonyság 
ezt a bolond fickót, itt-e. (A Bolondra mu-
tat.) Egész nap eljátszhatik vele. 

Mlkán néni: Félkegyelmű van ebben az 
országban is ölég. Köll a kutyának. In-
kább baromfit tartok, semmint illen mi-
hasznát ötessek. (Ránéz a Bolondra, össze-
rázkódik.) Juj, de formátlan eisy jószág. 
Szöröncse. hogy nem vagyok áldott álla-
potban. Még ráformálna a kicslnyöm. 

Bolond: No-no! Az alakom ellen van ki-
fogás? (Éhétől Mikán néni előtt. Most iga-
zán nevettető.) 

Szerecsen király (jóízűen nevet.) 
Mikán néni: Anya szülte magát? Juj! 

Nem köll ez neköm! Inkább mögmondom 
Ideális gyermeküdülő, Tante Franzi 
Kurort Vöslau és Outsdorl Hainfeld Mariazell 
mellett, 500 m. t. f. — Nyelvek, zene, fürdő, gimnasz-
tika, orvosi és pedagógiai felügyelet, mérsékelt árak. 
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ingyen, merre van a Fekete Farkas. Hát 
idefigyeljenek. Erre balra osongiálljanak 
csak tovább, aztán neki egyenöst a Fekete 
hegyeknek. Látják ott azt a högycsúcsot? 
(Hosszú, elnyújtott, panaszos farkasordítás 
hallatszik.) 

Fővadászmester (összeveri térdeit a ré-
mület.) 

Szerecsen király: Előre! (Dárdáját előre-
szegezve indul gyorsan.) 

Testőrök (pálmáikat a király fölé tartva, 
követik.) 

Dárdások és Bolond (a háta mögé hú-
zódva követik. Kürtök riadozva szólnak, 
nagy kutyacsaholás.) 

Mikán néni: No, a király mögjárja! De 
a többi! 

Katalin: Egészen kimelegedtem a nagy 
csodálkozásban. 

Mikán néni: Hát akkor öltözz. (Kezdi 
csomagolni a kötést. Készülődik.) 

Katalin (egyszerre nagy csobbanás. Az-
tán Katalin sikoltása. Ezt a sikoltást köve-
tik a bokrok, fák, hegyek segélyt kérő mu-
zsikája, dörgése.) 

Mikán néni (a bokrokhoz rohan, kétségbe-
esetten): Jézus Márjám, beszakadt alatta a 
part! Beesett a vízbe! Forgatja már a 
hinár! Katalin! (Sikolt.) Segítség! Se-gít-
ség! 

Szerecsen király (két pálmás szóigától 
követve fut vissza balról): Mi baj van? Ki 
rikoltoz? 

Bolond (a bokrokhoz szalad, lenéz): Ju-
juj. Játszik az örvényke egy kis fehér ba-
bácskával. (Csettint a nyelvével.) 

Mikán néni: Pörgeti! Jaj neköm! (Bo-
londhoz:) Ugorjék be a vízbe! Mentse mög! 
Bolond úr! Hajjal 

Bolond: Ilyen nagy bolond mégse va-
gyok . . . 

Fehér király (a bolond szavai alatt érke-
zik, de ővele szolgái futnak be a színre. 
A kis vadásztrónuson ül. Észreveszi a Sze-
recsen1\ királyt.) Ah. felség, örülök, hogy 
látom! (Hátra:) Térdepeljetek le őfelsége 
feketesége előtti 

Szerecsen király (mélyen meghajlik): Bol-
dog vagyok, hogy láthatom a fehér biroda-
lom győzhetetlen urát! Kürtök! Dobok! 
(Zene. Kürtök felharsannak, dobokon zuhog 
az ütem.) 

Bolond (fehér) (megáll a szín sarkán, 
liheg, látszik, hogy futott): Ah, királyok 
szemtől-szembe! Az egyik fekete, a másik 
fehér. Mi lenne összeolvadásukból ? Szürke-
gé{3f t f i 

Bolond (fekete) (a fehér Bolond felé): 
Nini! A tejtestvérem! 

Mikán néni: Az Isten áldja mög magu-
kat, királok. férfiak! Elkapta az örvény 
az unokámat! 

Szerecsen király (a bokrok felé rohan. 
Lenéz. Hirtelen ledobja palástját s mintha 
fejest ugrana, eltűnik a bokrok mögött.) 

Fehér király (nagy zavarban van. Dar 
dog: a Bolond felé): É-én is? Bolondocs-
kám! Nekem is be kell ugranom? (Le-
dobja a palástját. a bokrokhoz fut. Lenéz. 
Didereg. Kétségbeesett. De végre ő is mint-
ha fejest ugrana, eltűnik.) 

Bolondok, Dárdások (megölelik egymást, 
röhögnek.) 

Fegyveresek (most érkeznek futva s fel-
sorakoznak a bokrok köré.) 



Nyilasok (jobbról a Fehér király emberei, 
balról a Szerecsen királyé. Lélegzetvissza-
fojtva figyelnek le a tóra.) 

Mikán néni: Odaértek! Egy pillanatban! 
Jaj drága királ urak! Hozzák is már, úsz-
nak vele! A Fehér királ úr a jobbkarját 
fogja, a szerecsön a balt. Hála Isten! 

Fehér király, Szerecsen király (Katalint 
tartva, aki elalélt, kihozzák a bokrok elé. 
Mindketten csuronvizesek, illetve hajtik 
csapzott, ázott. Fehér király didereg, Sze-
recsen király gyönyörködve nézi a lányt.) 

Katalin (elalélt. Lehányt szemmel fekszik. 
Egész testét trikó fedi.) 

Szerecsen király (kiáltva): Párducta-
karókat! 

Fehér király (dideregve): A párnácská-
mat! Halló! 

I. szerecsen szolga (párducbőrökkel rohan 
be, letakarja Katalint). 

I. testőr (gyönyörű párnával rohan jobb-
ról s Katalin feje alá teszi). 

Mikán néni: Jaj, hogy az én Istenöm 
áldja mög kendtöket! Köszönöm! Köszö-
nöm! De mért nem éled! (Letérdel.) Kata-
lin! Kis unokám! Katalinom! 

Bolond (fehér) (nézi a lányt): Királyom, 
hős vagy. Angolna a királyok között Re-
mélem, tudod, hogy e rabnő ezentúl a 
birtokod!! 

Bolond (fekete): No-no, kolléga úr. Es 
az én királyom jussa? 

Bolond (fehér): A boldog emlékezés. 
Fehér király (már ráadták palástját): 

Hát persze, persze! Fegyveresek! Fektes-
sétek királyi nyugágyamra s mehetünk! 

Bolond (fehér): Gyönyörű vad! Csodála-
tos zsákmány! Indulhatunk, uram! 

Mikán néni: Szent Isten! Királynévá 
akarja mögtönni? Katalin! Ébredözz, an-
gyalom! 

Szerecsen király: Az ügy vitás. Belát-
hatja felséged, hogy éppen úgy illet engem 
e gyermek, mint kegyedet. 

Mikán néni: Katalin! Királok vereköd-
nek érted! Ébredj már* angyalom! 

Katalin (mozdulatlan fekszik). 
(Édes furulyaszó hallatszik közeledve, a 

hegyek alól.) 
Valamennyien (felfigyelnek). 
Katalin (egyszerre megmozdítja/ a fejét, 

aztán, ahogy a furulyaszó közeledik, felül. 
Mosolyogni kezd). 

Magyar István (előre kerül. Csodálkozva 
néz körül. Mikor megpillantja Katalint, 
odarohan): Katalinom! Egyetlenöm! Mi 
történt! 

Mikán néni: Leszakadt alatta a part, 
belekerült a forgóba! Ezök a dőrék urak 
hozták ki szögénkét 

Magyar István (d> királyok felé): Aggyon 
a jó Isten jónapot. 

Mikán néni: Katalin, te! Eszödnél vagy 
már! Nézz a királ urakra! Ük mentöttek 
ki a forgóból. 

Katáün: Nagyon szépen köszönöm a ke-
gyességüket. 

Fehér király (szerecsen királyhoz): Nos, 
felség! Van valami kifogása a bekebele-
zés ellen! 

Szerecsen királyt A leány az enyém! 
Fehér király: Fele-fele. De ez esetben 

ketté kellene hasítani. . • 
Magyar Tstván: Engödelmet, tudom én, 

hogy királokkal térdön állva illenék be-

szélni, de ez esetben ammondó vagyok, 
hozzá ne érjenek egyetlen ujjal, mert szét-
hasogatom az egész gyüleközetöt! 

Bolond (fehér): Baltával, fűrésszel, be-
retvával vagy zsilettel! (Hirtelen megszür-
kül a szín, megint azt a zenét halljuk, 
amit a felvonás elején, Halál közeledtekor.) 

Mikán néni (rémülten, Magyar István-
hoz): Pista! Menekülj! 

Magyar István: Ki elől? 
Halál (megjelenik a jobbsarokban, a ri-

valdánál. Kaszája a vállán. Nevet). 
(Fehér király, az egész kísérete, bolondok, 
szerecsen király kísérete irtózatosan meg-
ijednek. Fehér királynak úgy vacog a 
foga s úgy ősaipdossa a térdeit, hogy hal-
lani. Általában általános fogcsattogtatás, 
térdcsontösszeverés. Még a szegecsen király 

is meghátrál kissé.) 
Magyar István: Hát ez kicsoda! 
Mikán néni (a halálhoz): Mit akar mö-

gint, Halál úr! 
Halál: No! Mit mondtam? ViccÖl-e még 

velem! Mert ezt a tréfát az örvénnyel én 
csináltam ám, hajja-e! 

Mikán néni: Maga csinálta Katalinnal 
azt a röttentő ijedelmeztetést! Ejnye, 
hajja, a pókok kössenek hálót a hajából, 
mit okvetetlenkedik! 

Magyar István (a Halálhoz megy): Hajja, 
akárkicsoda kend, de úgy mögrázom, hogy 
kiesik a bőréből! Hogyan mer illet tönni 
Katalinnal! (Megmarkolja a Halál mellén 
a ruhái s jól megrázza.) 

Mikán néni: Pista! Pista! 
Halál (lassan teszi kezét Magyar István 

csuklójára. Irtózatos lehet a szorítása, mert 
Magyar István feljajdul): Mondhatom, egy 
férfi van itt ebbe a fura gyülekezőibe, ez 
itt ni! (Magyar Istvánra mutat, ellöki ma-
gától s el jobbra. Szín egyszeribe kivilá-
gosodik.) 

Fehér király (aki ezalatt egészen be-
burkolódzott a palástjába): Elment! Bo-
lond. nézd meg? Elment! 

Bolond: Ne remegj, testvérkém, királyok 
úgyse igen kellenek neki. Jobban szereti a 
Halál a népet 

Szerecsen király: Engem illet a lány! 

un 



Fehér király: Nekem talán csak az ár-
nyékát szánta felség! 

Mikán néni: Mit értem mög öreg nap-
jaimra! Két király is kéri a kezedet, an-
gyalom! Mit tögyek! Kinek adjalak! 

Katalin: Nem akarok királyt, öreg-
anyám! Tudja maga, hogy én kit akarok! 

Bolond (fekete): Ni-ni-ni. Kispöndölös ko-
rodban talán asztal körül kergetett az öreg-
anyád, ha nem királyok vetélkedtek a ke-
zed utáni 

Bolond (fehér): (királyához): A vakablak 
is világosabb, mint ez a tény, hogy miénk 
a kisasszony. Uram, adj parancsot fegyve-
reseidnek. 

Szerecsen király: Nem akarok vérontást, 
de ha éppen így adódik. Hé, dárdások! 

Mikán néni (rikolt): Isten mentsön mög! 
Énrám hallgassanak fölségötök! Bölcs anya 
vagyok én! (Fehér királyhoz.) Lép jön ide, 
fölség. 

Fehér király: őrgrófnévá teszem meg 
önt, ha megoldja ez országos vitát. (Odaáll 
Mikánné mellé.) 

Mikán néni: Köll a fenének illen nagy 
rang. (Szerecsen királyhoz.) Ajjon ide kend 
i s . . . azaz kegyed is. Parasztok, figyelem! 
Van nekem egy csodatükröm. Bele löheit 
nézni kétször. Egyezzenek bele fölségtök, 
hogy mögnézzük: mit mutat a tükör! Első 
belenézéskor mindönki mögláthatja azt, 

M Á S O D I K 
1. KEP. 

(Szin: óriási aranyozott tükör ráma fogja 
be a színt keretként. Itt-ott megcsiüog az 

óriási tükör, de belül a szín még sötét.) 
Mikán néni (ugyanabban az öltözetben, 

kis elfűrészelt lábú sámedlijén ül a rivalda 
balsarkában, töpreng. Látszik, nagy küzde-
lem folyik a lelkében, vájjon mit tegyenf 
Rár-ránéz a hatalmas tükörre, aztán feláll 
s törölgeti a voltaképpen nem létező nagy 
tükörlapot. Ezalatt megszólal a zene. Hátra-
fordul a nézőtér felé. Töprengését két női 
hang tolmácsolja a zenekarból, zenekísé-
rettel.) 

I. Hang: Itt van hát a tükröm, bele kéne 
nézni, 

II. Hang: De vájjon szabad a jövőt meg-
idézni! 

I. Hang: Szabad vagy nem szabad, mégis 
meg kell tudni, — Katalinom útja merre 
is fog futni! 

II. Hang: S mi lesz, ha csak bánat lakik 
a tükörben! 

I. Hang: Nézzük meg, mit mutat! Vagy 
már most betörjem! 

II. Hang: Megnézzük! 
I. Hang: Ne nézzük! 
II. Hang: Mit tegyek! 
I. Hang: Üristen! 
II. Hang: Megígértem, lássuk! Más vá-

lasztás nincsen ! 
(Bövid zene. Zene után:) 

Mikán néni (visszaül a kis sámedlira. 
Rábámul a még mindig homályba boruló 
színre s aztán, mintha varázsmondatokat 
mondana): 

Fényesedj ki régi tükröm, 
Mutassad meg szépen nékem, 
Mily ' sora lesz Katalinnak 
Fehér király közelében. 

(Most lassan, mintha igen messziről jönne 
a fényesség, megvilágosodik a szín. A tü-
ll* 

hogy iniillen lönne Katalin sorsa a Fehér 
királ úr ódaián. Helös! 

Fehér király: A la bonheur! 
Mikán néni: Tessék? 
Fehér király: Tovább! 
Mikán néni: Aztán belenézünk a tükörbe 

másodszor is. Ekkor a csodatükör mögmu-
tatja, millen lönne az én kis galambom 
sora a Szerecsön királ úr kezei között. 
(Szerecsen királyhoz.) Helös? 

Szerecsen király: A la bonheur! 
Mikán néni: Ne szerecsönül beszéjjenek, 

hanem magyarul! Möhetök a tükrömért? 
Magyar István: Mikán néni! Ne tögye 

ezt! Nincs szíve magának? Katalin! Méri 
nem kiáltsz nemet! 

Mikán néni: Hagass! Mit keresői te a 
királok mellett! Te szegény, te! 

Magyar István: No jó, hát akkor az én Is-
tenöm lögyön kendtökkel. (Indul, de visz-
szafordul.) De azért senki se hígyje, hogy 
csak úgy föladom a szívem jussát. (Dalol 
Katalinnak, aztán el.) 

Katalin (dalban válaszol az előbbi szöveg-
gel s aztán sír.) 

Bolond (fehér): Elment a kicsi póri úr-
fika! Kürtösök! Zenét a talpa alá! (Kürtök 
különös, szinte gúnyos muzsikával harsog-
nak, szín elsötétül, lassan, zene s össze-
zárul a 

Függöny.) 

F E L V O N Á S 
körkeret mögött gyönyörű terem. Hátul az 
oszlopok mögött viruló rózsabokrok, villogó 
kék ég, az égen aranylik a nap. Királyi 
pompa, királyi bőség. Messze paloták, céd-
rusok stb., a királyi város képe. A szín kö-
zepén gyönyörű, szinte mesebeli nyoszolyán 
virágok és szirmok bomlatában fekszik Ka-
talin. Alszik. Jobbról nagy lépcsős trónon 
ül a Fehér király, ezúttal ugyancsak mese-
beli díszben. A korona a fején. Gyönyör-

ködve nézi az alvó Katalint.) 
Szolgák (jobbról jönnek az oszlopok mö-

gül, óriási méretű aranyozott órát hoznak. 
Az óra lapján csak egyetlen szám van, a 
római V-ös. És egyetlen mutató. Elhelye-
zik az órát a nyoszolya mellé s lábujj-
hegyen, ahogy jöttek, kimennek. Az ora 
mutatója lassan közeledik az V-ös szám 
felé. Minthogy délután öt óra lesz pár perc 
múlva.) 

Mikán néni (összecsapja a kezét, feláll, 
bámul): Edös kis angyalom, alszol! Jaj, de 
gyönyörű vagy! Micsoda jó sorod van! 
(Zene. Az oszlopok mögül édes madárdal 

kezdődik.) 
Fehér király (dühösen ugrik fel. hátra-

néz az oszlopok közé, integet): Főudvarmes-
terem! 

Főudvarmester (udvari díszben, főudvar-
mesteri pálcával. Rendkívül szertartásos 
és előkelő. »Előkelően« rohan be. Szu-
szogva): Parancsoljon, felség! 

Király (dühös): 
Süket ön? Nem hallja! Minő szem-

telenség 
E madárcsipogás! Menyasszonyom álmát 
E pimasz madarak folyton megza-

varják! 
Főudvarmester: 

Udvari madarak.. . arra teremtődtek, 
Hosry énekeljenek! 

Király: Lenyilazni őket! 



Főudvarmester (mély meghajlással, dob-
IjCfitCYl ßl) • 

Mikán néni: Aha, értőm már, értőm. 
Még csak menyasszony az angyalom, 
(Az oszlopok mögött feltűnnek a király 
nyilasai s egyszerre lövik ki aranyozott-
végű nyilaikat. Ebben a pillanatban a ma-

dárdal elhal, mély csend.) 
Mikán néni: Jézus Márjáml Még a ma-

darait is lenyilaztat!, hogy csönd lögyönl 
Igön szereti a király az én Katalinomat. 
(Az oszlopok mögötti cédrusok egyszerre 
dalos susogásba kezdenek. Egy-két cédrus 

be is hajlik Katalin fölé.) 
Király (sziszegve, dühösen hátra): Főud-

varmesterem! 
Főudvarmester (ijedten jön): Parancsol-

jon, felségl 
Király: Zajonganak a fák! Minő szemte-

lenség! 
Főudvarmester: Udvarunk díszéül líilte-

tődtek, nőttek! 
Király: Hű fanyüvöimmel tépesse ki 

őket! 
Főudvarmester (mély meghajlással el-

vonul). 
Mikán néni: Jaj, csak földrőngés ne lö-

gyön, mert még az egész fődet kidobatja a 
világbuli 
(A fák zenéje egyszerre megszűnik, mert 
— látni is — hátul gyökerestül kiráncigál-

ják a fákat és elcipelik őket.) 
Király (lejön a trónusról és megnézi az 

óralapot. A nagymutató már igen kikel 
van az V-ös számhoz. Izgatott. Hol az alvó 
Katalint, hol az óramutatót nézi. Tapsol, 
kiált): Főudvarmesterem! 

Főudvarmester (bejön, remeg): Paran-
csoljon, felség! 

Király (az órára mutat): 
Megértük, íme a felébredés percét, 
Hivatom felséges anyámat, apámat, 
A főorvosomat, kedvenc bolondkámat, 
A főhercegeket, a főhercegnőket, 
Itt akarom látni dús pompában őket. 
Felséges parancsom most mindenkit 

hivat, 
Kedves grófjaimat, kedvenc báróimat. 

Főudvarmester : 
Irgalom, ó felség, ám de hercegeid, 

k Grófjaid, báróid s gyönyörű nejeik 
' (raccsolva) 

Pincédbe húzódtak, pukkadnak, duz-
zognak. 

Király: Mért? 
Főudvarmester (félve): Pór volta miatt 

szép menyasszonyodnak! 
Mikán néni: No nézd, de oda vannak Î 

Hogy a ménküi boronálja le fejükről a 
hajat! 

Király: Felnégyeltetem az egész pimasz 
bandát! 

Mikán néni: Helős! Bár jobb, ha egybe 
akasztatja fel őket. Minek négyeltetni! 
Vannak ölegen! 

Főudvarmester: 
Irgalom, királyom, hiszen csak kis 

hangyák. 
Kiket a te kegyed és jóságod tart ki 
S emellett széthullna a napi bridzspartí. 

Király (bólint). 

Főudvarmester (elrohan). 
(Megszólalnak a kürtök, kezdődik a be-

vonulás.) 
Öreg király. Anyakirályné (együtt jönnek 

jobbrol. Öreg király igen öreg, botra tá-
maszkodva jön. Kopasz fejebúöján pici kis 
korona. Az anyakirályné is igen öreg hölgy, 
egymásba karolnak.) 

főudvarmester: Az anyakirályné és öreg 
királyunk! 

Király: Pá marna, pá papa* üljetek le 
nálunk! 

öreg király: Jól vagy, édies fiam! 
Anyakirályné: Neun köhögsz, magzatom? 
Király: Köszönöm, kisztihand, boldog va-

gyok nagyon. 
öreg király. Anyakirályné (leülnek a 

tróntól jobbra és balra aranyos díszes ka-
rosszékekbe.) 

Anyakirályné (öreg királyhoz): Húzd fel 
lábzsákodat, kedves Keresztélyem! 

öreg király (Anyakirálynéhoz): Van fü-
ledben vatta? Cúg van itten kénem? 

Bolond (lábujjhegyen beoson, odamegy az 
alvó Katalinhoz): 

Mint a tej, úgy alszik, de mit se kell 
• tenni, 

Mivel hogy fiatal, nem fog összemennL.. 
Főudvarmester (jelenti koppantva): Ud-

vari főorvos! 
Főorvos (balról jön »beöltözve«. A kór-

házi orvosok fehér köpenyében, de öltözete 
(köpeny, sapka, szemüveg] arannyal szegé-
lyezett. Mélyen meghajlik.) 

Király: Jónapot, Heir Doktor! 
öreg király: Pá! (Anyakirálynőhöz; köz-

ben rámutat a főorvosra.) A reumádat gyó-
gyította sokszor. 

Főudvarmester: Az udvari kórusI Gyor-
san, urak gyorsan! 

Bolond: Gágogó művészek. így, így, liba-
sorban! 

Kórus (libasorban jönnek, frakkban, mű-
vészhajjal, felsorakoznak a nyoszolya mö-
gött.) 

Király (ünnepélyesen): Népem és orszá-
gom, kedves apus, anyus! Hű alattvalóim! 

Bolond: Engem kihagysz, atyus? 
Mikán néni (nevet): Ô, hogy görcsök rán-

cigáljanak. akár kutyák a tyúkbelet, de 
nagyra tartod1 magadat! 
(A tükör egyszerre elhomályosodik, Fehér 
király megmerevedik abban a pózban, 
ahogy utolsó szavát mondta. Merevvé válik 
a Bolond s mindenki, aki a tükörráma mö-
gött van. Megáll az óramutató is. Mintha 

valamennyien kővé váltak volna.) 
Magyar István (Mikán néni fenti neve-

tése alatt megjelent a rivalda jobbsarká-
ban a tükörráma előtt. Döbbent csodálko-
zássál néz fel a tükörre, illetve bámulja 
azt, amit a tükör mutat. Furulyája a kezé-
ben. Emiatt homályosodott be a szín, illetve 
a tükör. Hisz a tükörbe csak Mikán néni-

nek szabad benéznie.) 
Mikán néni '(felugrik): Szenoségü egek! 

Behomályosult a tükröm! Mi a nyavalya 
lőhet? (Kiált:) Van itt valaki illetéktelen 
szöméliség? 

Magyar István: Én vónék itt, néném, 
tuggya — 
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Mikán néni (belevág): Hát persze, most 
már értőm. Mi a kórságot zavarogsz itt! 
Nem látod, hogy bevakul a tükör, ha ide-
gön is nézi? 

Magyar István: Ejnye, hajja, világgá 
kergetött, hát jó van. De még iüeigönnek is 
tart? 

Mikán néni: Hát persze, hogy annak. 
Nem én szültelek. 

Magyar István: Hát az igaz, mivel hogy 
akkor vén gyerök lönnék már testöstüi-
lelköstül. 

Mikán néni: Még szömtelenköcc is! Pusz-
tulj innét, mert úgy hozzád suhéntom ezt a 
sámlit (Izgatott, felkapja a sámliját), hogy 
kicsorbulnak a bordáid, akár a falra szúrt 
villa högye! Mit zavarogsz itt? 

Magyar István: Nézze néném. Kend a 
szülei szívvel, én mög a szerelöm hűségé-
vel szeretöm Katalint. Hát nem érti meg, 
hogy én is szeretném tudni a sorsát? Nyissa 
ki a szíve kapuját, hadd lépjön ki rajta 
az engedékönysége. Talán ennyit möig-
érdemölnék. Engedje, hogy végignézzem én 
is, mit mutat a tükör. 

Mikán néni: Hát nem mondom, környé-
közik szívemet szép igaz szavaid, de kér-
dés, ha engedőm is, hogy itt maradj, en-
gedi-e a tükör. 

Magyar István: Nem vétöttem ellene 
soha. Mögköszöntöm most is. (Megemeli 
kalapját a tükör felé, Csendben.) Agfeyon 
Isten jónapot. 

Mikán néni: No, nem bánom. Maradj ott 
a sarkon, de csöndben légy, mert az a fon-
tos, amit odabenn beszélnek. 

Magyar István (letelepedik a szin sarkán 
a subájára): Köszönöm szépen. 
(Szin újra kivilágosodik. Pontosan ott, 
olyan mozdulattal folytatódik a keret mö-

gött a játék, ahol abbamaradt.) 
Király (a nyoszolyára, illetve az alvó 

Katalinra mutat): 
E gyönyörű leányt nőül fogom venni, 
Ámde a törvénynek eleget kell tenni. 
Kell, hogy édes szóval boldog igent 

tnondjon, 
S főkép, hogy legalább egyszer moso-

lyogjon. 
Két hete vagyon a tündér eme házban, 
Két hét óta lessük izgalomban, lázban 
Egyetlen mosolyát. De hiába minden, 
Nem tud mosolyogni az én édes kin-

csem. 
Udvari orvosom, palotám tudorát 
Megbíztam, tehát, hogy a mosolygás 

porát 
Készítse el n é k i . . . í gy is volt. Bevette. 
Elaludt, két karom nyoszolyámra tette» 
Orvosi parancsra őrző szívünk mellett, 
Déltől mostanáig aludnia kellett. 
Most tehát felköltjük s meglátjuk, mi 

lészen? 
Csókot őrző ajfea mosolyog-e szépen? 

Mikán néni: 
Elaltatták? Aranyvirágom. Nem tudsz 

mosolyogni? 
No, ez nem jel önt jót! 

Király (Katalinhoz, énekli): 
Két szép szemedre hű tekintetem 
Íme reá vetem. 
Kék égmegáldta tiszta intelem 
Téged áldó szemem. 
Virághalom volt 
Kincses nyoszolyád, 

IJfí 

Szirmokba kötjük 
Ajkad mosolyát, 
Szűz álmaidnak nyisd ki köntösét, 
Siólj s ne álmodj tovább: 
Nyisd ki már galambom, édes angyalom, 

nekünk, a 
Két szemed, mely tisztafényű, áldott kék 

egünk. 
Bolond (kikapja az öreg király kezéből a 

botot, vezényelve énekel): 
Ébredezz és nézz le ránk és máris 

láthatod, a 
Kapzsiságot', gőgöt és a pénzámádatit. 

Kórus: 
Ébred im, de szeme szomorú, 
Szája bús, a homlokán ború. 

Katalin (lassan felemelkedik, felébredt): 
Mért akar e férfikar az ajkamon mo-

solyt, hisz 
Elgyötört szívemnek o(ly bús, fájó álma 

volt. 
Bús álmaimban szívem massze járt, 
Ott, hol anyám lakott 

• Két fecskepár ai házunk ereszén, 
Éppen fészket rakott, 
ö, hogy csicsergett mindkét fecskepár, 
Szívem, kérdezték, 
Vájjon kire vár, 
Kár, így susogtam, 
Hogy akire vár, 
Mostan oly messze jiár. 

Király: 
Egy mosolyt, galambom, édes angyalom 

csupán, hisz 
Ügy eped a lelkünk egy csepp mosolyod 

után. 
Bolond: 

Én nem értem, kértem, kérem s mégsem 
mosolyog. Hát 

Mjondh&tom nem 'kellemes, sőt kínos a 
dolog. 

Kórus: 
Mit tegyünk? A szeme szomorú, 
Szája bús, a homlokán ború. 

Katalin: 
Nem fakaszt ma semmi víg dal ajkamon 

mosolyt, hisz 
Elgyötört szivemnek oly bús, fájó álma 

volt. 
Király: 

Jaj, hát nem mosolyogsz? Gyöngyöm! 
Mi van véled 

Valamennyien: 
Szent Isten, mi lesz itt! 

Bolond: 
Korbácsos ítéleti 

Katalin : 
Mit itatott vélem, uram és királyom, 
Miért szállt reám ez1 a boldogtalan álom? 

Fehér király (az orvoshoz): 
Leüttetem fejed, hogy ha rossz volt porod 
S e l nem mosolyodik, míg tízet számolok! 
(Számol az ujjain.) 

Katalin: 
Mit számol, felséged? 

Bolond (Katalinhoz): 
Mosolyogj szűzecske, 
Mert különben le lesz nyisszantva ç, jfc f y g J 
Elvágják a nyakát! (Főorvoshoz.) 

Temetőbe ki visa? 
Király: 

TVti-td-ti-ti-ti (tititititi — tíz! 



Valamennyien (halálos csöndben figyelik 
Katalint). 

Mikán néni: Nem mozdul ennek még a 
sziájahúsa, picurkája se! Katalin! Édös an-
gyalom! Mosolyogjál! Nem hallod a sza-
vam! Az öreganyád beszél! 

Fehér király (könyörög Katalinnak): 
Királynévá teszietk, ó, ne légy oly 'konok ! 
Te fogsz kormányozni, én majd 

uralkodok. 
Bolond: 

Nő fejedelmeiknél így is van az rendjén... 
Király: 

Csillagok fényénél nagy éjszakák 
•csendjén 

Bálványozni foglak! Könyörgök ala&san 
Engedd, hogy egyetlen, mosolyodat 

lássam! 
Valamennyien (lesik, hogy mosolyog-e 

Katalin). 
Bolond : 

No, doktorom, véged, mégy a másvilágra, 
Sok-sok »meggyógyított« beteged 

nyomába 1 
Főorvos (leborul a király elé); 

Irgalom! Egy, hiba sem volt 
receptemben! 

Király (dühös, kikapja a botot a bolond 
kezéből $ kiveri vele a főorvost a teremből): 

Mars ki. kutya felcser! Agyonverlek 
menten! 

Bolond (ő is rugdossa az orvost): 
Remélem így is lesz, hisz a (király 

mondja! 
Katalin: 

Mért engedi felség, hogy bagjas bolondja 
[Rugdossa a doktort) 

Király: 
I&amd van, lányom! 

(A bolondhoz.) 
Ide gyere, te rút, bajod most ellátom! 

Mikán néni: 
Mit avatkozák ez a kórság az urak 

dógába! 
Király (dühödten nézi a feléje közelgő 

bolondot): Te hülye! (Ütni kezdi.) 
Bolond (röhög a maga módján, hogy meg-

nevettesse a királyt). 
Király: Vadszamár! 
Bolond (leül a földre, úgy röhög). 
Király: Vadmarha! 
Bolond (fetreng a röhögéstől). 
Király: Te macslka! 
Bolond (röhögve): 

Imádlak, királyom, te kis halacska! 
(Mulatságos.) 

öreg király, Anyakirályné, Főudvarmes-
ter, Főorvos (nevetnek). 

Kórus (kórusban kacag). 
Mikán néni (nevet): Erti ez a módját, 

hogy tüdeje repedjön mög! 
Magyar István: Ha király vónéík, magam 

is tartanék néhányat ebbiil a fajtából! 
Király (nézi a társaságot. Látja, hogy 

mindenki mosolyog, ö is mosolyogni kezd. 
De aztán a szomorú Katalinra néz). 

Katalin: 
Ügy sajnálom, felség, hogy (kedvüket 

rontom. 
Király: 

Lásd, csak te nem nevetsz ezen a 
bolondon. 

Katal in: 
Nincs nékem mosolyom, nem tudok 

nevetni, 

Inkább tudnJäk sírva gyászbúzáí elvetni. 
Magyar István: Edös, szomorú kis ga-

lambom! 
Fehér király (megöleli, de Katalin hú-

zódik). 
Valamennyien (diszkréten elfordulnak). 
Anyakirályné: Na, de én szülöttem, ked-

ves Keresztéiyem! Jaj moderáld magad! 
Öreg király (anyakirálynéhoz): 

Forduljon, el, kérem! 
Katalin: 

lunged jen el, felség! Ezt meg nem teheti! 
Bolond: 

Ne engedd el, uram, adj egy puszit neki! 
Katalin: Ne öleljen, felség! (Húzódik és 

kitépi magát a király karjaiból.) 
Bolond (a Mrályhoz): 

Hé, Keiesztély! Megvan! 
Ide figyelj, komám! Pompás ötletem van! 
Mint az aszalt szilva, ráncosodsz, 

öregszel! 
I ly fiatal szűznek öreg veréb nem kell — 
Fiatalodj vissza s egyszerű a dolog, 
Ha majd úgy öleled, egyszerre mosolyog! 

Anyakirályné: 
Kereszïtély, ezt tűröd! 

öreg király: 
Szemtelen bolondja. 

Bolond (Anyakirálynéhoz): 
Ómama úgy-e ezt nem komolyan mondja? 

Fehér király (ezalatt villogó szemmel 
nézte a Botondot): 

Hát ennek sohase áll be a pofája! 
Korbácsosok, ezer korbácsütést rája! 

Két korbácsos szolga (berohannak, ütni 
kezdik a Bolondot és kicipelik). 

Boliond (mialatt ütik és cipelik, az öreg 
király felé): 

(Mentsél meg, nagypapa, kegyelem, 
könyörgöm! 

(Dühödten, miután öreg király rá sem 
hederít.) 

No váriái csak! Kiérhetsz eztán tőlem 
Kölcsön! 

Anyakirályné: 
En fiam, Keresztély, ha nem bírsz a 

lánnyal, 
Bakasd tele gyönggyel, kinccsel, 

[drágasággal! 
Fehér király: 

Igazad van, maima! Nézd, édes virágom, 
Tiéd a gyémántom, rubintom, topázom, 
Aranyam, ezüstöm, gyöngyöm és a násfa, 
Mosolyogj hát én rám, ne mosolyogj 

miásra! 
(Kulcsot kotor elő palástja aljából, a trón 

IMPRIMÉ S f " 
Mosó- és teniszruhák, sikkes 
csinos fazónokban a l e g o l -

csóbban vásárolhatok 

Klein Antal 
divatházában. Klrály*utca 49.sz. 

(A Teréz-templomnál) 



alján kinyitott egy kis ajtót, rengeteg csil-
logó, villogó ékszert nyalábolt fel s oda' 

vitte Katalinnak.) 
Katalin: 

lstenem.de szépei! Királyom köszönöm! 
(Magára rakja a kincseket, de, nem 

mosolyog.) 
Fehér király: 

Én vagyok csak boldog, ha ez néked 
öröm! 

Mikán néni: 
Jaj;, te Katalin, hát mégse mosolyogsz? 
Hallod, lányom, egyetlen darabért 

héttőmig röhögnék! 

H-ető kalauz 
B A L A T O N I 
vízparti nagy árnyas kertben 
fekvó modern villában első-
lendfl nyaralás fizető vendé, 

geknek. 
Dr. Molnár Kázmórná, 

Balttoanuaártfí. 
Siófokon a fenyvesben 
gyermek és diáknyaraltatás 
•TTNÍ ielfCr*l*HcL Német éi ima. 
«ta táruljál. Elijefjrzéuket eli«-
gtit Dr. NEMESNE Néfuüiiáx-
•»M 24. uáa. Ttldw: 14-38-71. 
Filléres nyaralás a 
Cserhát-hegységben 
Subalpin levegő, strandfürdő, 

kitűnő elláiás. 
Érdeklődés: 18-25-27 

Kozmetikai k u r z u s o k , 
l a b o r a t ó r i u m i kiképzés 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 

ARANYEGYPT 
f * 9 Í l « r J% szücsszalón. 

Városház-u. B. 
rel . : 1-895-24. Szőrme-
bundák. Átalakítás: Javítás. 
( fübai i tégett , molyrágott, 
J t anúu l rulirtk, textilek el-
ismert szakszerű, legtöké-
letesebb láthatatlan mű-
vészi beszövése legol-
csóbban: »Dressing«, 
VIII., Baross-u. 41., Üz-

let A kapu mellett. 

Szemfelszedés 
„Ancsánál" Akácfa-u 61., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, jól. Kötőttáruk alakí-

tása, javítása. 

3 Cipőt 
k o z m e t i k á b a n 
P s t ó l i S . - u . l O P ó r i s l u . 3 

Kutyafelszereles 
specialis készítője Derby, Vâcl-utoo 16 

Gyöngyi 
IX., 

készenés mér-
ték után jól 
v á s á r o l h a t 

cipöárubázábau, 
Üllőt-út 59. 

Kutyán y ara Itatás 
penzió, tanítás, szobatiszta-
ságra nevelés, t r i m m e 1 é s, 
állatorvosi felügyelet. XI. 
Bikszádi-út 19. T. 26-85-76. 
»Dlvatkutyák«, luxusebek, 
patkányfogók, haszonebek 
megrendelése (válaszbé-
lyeg), párosítása: Köz-
ponti Állatorvosi Rendelő, 
Vilmos császár-út 65. T.: 

1-245-9«. 

Tömegbélyeget 
veszek Werner, Budapest, 
Károly-körút 10. Valódi meg-

szállás kapható. 
Gyfljt bélyeget? Kérje díj-
mentes árjegyzékemet. 
Lichtmann Imre bélyeg-
kereskedése, IV.. Appo-
nyi-tér ö. szám. Vétel, 
csere, eladás. Válassté-

kot kUldök. 

Ä . „ G Ú L A " 
í r ó g é p s z a l a g o t ! 
Kélje mindenütt I Ára P 1.50 

HQ 

Magyar ötvösékszerek, 
saját készítmény. Ezüst-
ös arajnyáruban nagy vá-
laszték. Bili ig N. L., 

Kossuth Lajos-utca 8. 

C I Á N O Z ! 
C™",T Mezey Vacuum 
engedélyes 
vállalat. VI., 
1130 96 . Művészi falradiro-

vegyészmérnökí 
lalat. VI., Jóuai-tér 9. Tel.: 

zás. Szakszerű lakástakarftás. 
A T K O L - T Ö Z É S T 
helyben, vidékre, külföld-
re, bútorberaktározást ol-
csón, felelősséggel válla-
lok. RINOWALD bútor-
szállitó, Budapest, Teréz-
körüt l /A. T. 1-228-88. 

HEGEDŰ S Ü í S S 
TÓTH hangverseityhegedü-
fcésziiőmesternél IV., Kossuth 
Laios-u. 8 JÓ2sef főtierceg 

udvari szállítója 

Gramofonok és lemezek 
használtak közismert leg-
olcsóbb szaküzlete: Köz-
ponti Gépraktár. Rákó-
czl-út 80. udvarban. Tánc-
és müvészlemeaek 80 fil-

lértől. Lemezcsere. 

Fehér király: 
£s mégsem mosolyogsz! Ennyi kincset 

adtam! 
Nincs ennyi csillogás a holdsugarakban! 

Mikán néni: Nem értőm ezt a lányt. Hé, 
te Katalin! Ne affektálj már, mert bizony 
Isten képöa, kaplak! liöhentsd el már ma-
gad! 

öreg király: Halmozd el bókokkal, bó-
kolj angyalian! 

Anyakirályné (rászól az öreg királyra): 
Ne dadogj oly sokat! (A Királyhoz.) Fen-
séges légy, fiam! 

Király: 
Megőrülök, .mama, nem segit itt semmi... 
Menjetek! Csak vele alkarok most lenal! 

Anyakirályné (sértődötten): Ah! Fiaim! 
Rendben, van! (Öreg -királyhoz.) öreg, ihol 
a botod? (Indul.) 

öreg király (keresi a botját, amit a Bo-
lond a kórus alatt kivett a kezéből): Hol 
a botomÎ Itt van! (Ugy megy ki, mintha 
bot volna a kezében.) Hallod, hogyan ko-
pogí (El az Anyakirály nőbe karolva.) 

Fehér király (a kórushoz): Elmehetnek, 
urak! Torkukra lesz gondom! (Mutatja, 
hogy elvágja a nyakukat.) 

Kórus (mély hajlongással el). 
Katalin: Haragszik, felséged! 
Király: 

ó, te kis bolondom, 
Nem haragszom, csak a lelkem sajog 

. érted, 
Bánatom, panaszom, kérésem, nem érzed: 

(Énekelve folytatja): 
Várom, talán nem álom, talán ma látóim 

a mosolyod. 
Bú a házamon, 
Űzd él bánatom, 
Nézem, a menn'yt idézem, remegve 

kérem a mosolyod, 
A föld, a fű. az ég, 
Mindenem tiéd: 
Teneked adom a lelkem és a meggyötört 

szivem, 
Csak teneked adom, szerelmiem, 

.angyalom! 
Mosolyodat én az égre írnám s lenne 

csillagom, 
Ma igaz a szavaim, 
Ma igaz a dalom. 
Nevess s e kincs itt mind tiéd le«z, 
Királyi pompa s minden, imi szép — . 
Teneked adom a lelkem é® a meggyötört 

szivem, 
Csak teneked adom, 
Szerelmem, angyalom* 

Katalin; 
Várod, akár az álmot, talán ma látod 

a mosolyom, 
Gond a válladon, 
Bú a háziadon. 
Nézed, a mennyt idézed, remegve kéred 

ft mosolyom. 
A föld, a fú, az ég, 
Minden a tiéd, 
Nem adom a lelkem és bútól elgyötört 

szivem. 
Sem a mosolyom, 
Oda nem adom. 
Mosolyomat, bár az égre írnád s lenne 

csillagod. 
Oly igaz a sraavad, 
Oly igaz a dalod, — 
Hiába kérsz, ma nem mosolygók, 
Nem kell a pompád s a hü szíved. 



Nem adom a lelkem és bútól elgyötört 
szivem. 

Sem a mosolyom, 
Oda nem adosm. 

Király (hirtelen változással): Istenem mit 
tegyek, mást szeretsz:, te, látom! 

Magyar István (két tenyerébe temeti az 
arcát): Hej neköm! Ietenöm! 

Bolond (gyerekes sírással jön vissza. Tes-
tének az a része, ahol az ember ülni szokott, 
bizony jól megdagadt): J6 leszek, atyuska, 
csak többet ne bántson! 

Király (dühödten): Takarodj! Két szemem 
többé meg ne lásson! 

Bolond (tenyerével eltakarja arcát, sírva 
indul a rivaldák felé. Egyszerre, nagy kop-
panás hallatszik, nekiment fejjel a tükörnek. 
Elszédül, beesik a sarokba. Sírdogál.) 

Mikán néni: Hát te no! iMég betöröd a 
drága csjodatiikrömet! 

Fehér király {hirtelen iszonyatos haragra 
gyullad): 

Hát szóval, hiába, nem mosolyogsz soha! 
Rossz a mosoly recept! Doktorom az oka! 
No de most meglátod, mit jelent a dacod, 
Leigyen úgy, aihogy te, konok lány, 

akarod! 
(Balra szalad, kikiált): 

Jöjjön be a hóhér! Jöjjön az orvosom! 
Én, akár Pilátus, kezeimet mosom! 

Katalin: Mit akar, felséged? 
Fehér király: Mindjárt megládhatod! 

Ez lesz az életben; legborzasztóbb napod! 
(Fél-alá sétál. Nagy szaladgálás, suttogás, 

csattogás zaja.) 
Mikán néni: Nem értőm, nem értőm! Bár 

minek sürgeti királ úr a dógot? Ha egy 
lány nem akar, hát hagyni köll! 

Magyar István: IMit gondol, néném, mi 
lösz ebből? 

Mikán néni: Hallgass! ö l é g gond van a 
szivemön, mit kérdezgetsz! 

Hôhérsegédek, I—II. (nagy, frissen súrolt 
tetejű, óriási nagy tökét cipelnek be nyögve. 
Elhelyezik középen, vigyorogva simogatják. 
Aztán Katalin felé rohannak s nézegetik, 
hogy hogyan, ragadják meg). 

Magyar István (felugrik, kiáltva): Gaz-
embörök, hé! Megálljatok! 

Katalin (felsikolt, isszonyodva húzódik 
hátra). 

Mikán néni (be akar rohanni a színre, 
nagy koppanás, homlokával neki ment a 
tükörnek. Hátra tántorodik): Farkasok! 

Hóhér (vérvörös palástban, fantasztikus, 
kegyetlen megjelenésű, roppant testű óriás. 
Bejön, megáll a szin alján, nem hajlik 
meg, tekintete rászegeződik a tőkére s nézi 
merően. Pallosa nyelére helyezi a két te-
nyerét. Villog a pallos a fényben. Az óriási 
tőke pedig megszólal: *Hol késel már go-
nosz, a véred kívánom!*) 

Hóhér (mélyen, szinte hörgőn nevet). 
Katalin: Könyörülj szegényen, uram és 

királyom! 
Fehér király: Mosolyogj és akkor ke-

gyelmezek néki! 
Katain (összetett kézzel az ég felé): 

Istenem, te kegyes, jóságos mennybéli, 
Vedd ki a szivemből a fájdalom .nyilát. 
Kegyes lesz a király, ha mosolyogni lát! 
(Mindenképpen próbál mosolyogni. 
Hiába. Sírva lerogy a fehér király elé.) 

Mikán néni: Rettentő ezt még nézni is! 

|fet£ kalauz 
Lánchíd Penzió L i f t ! 
a Lánchíd b u d a i olaalárt. 
Csendes úri magánház. Köz-
ponti fűt -s. Állandó melegvíz 

O P E R A ÇTî!?,: 
színház-u. 8. Oderával szem-
ben. Tel. 1-286-28. Kényel-
mes úri otthon. Polgári árak 

C e n t r u m v Ä 
császár-út 22. Tel : 1-138-08. 
Kellemes szobák. Kitűnő el-
látással már A p e n g & t f i l 

IV., Bécsi-«. 1. Tel.: 38-21-57. 
Legmodernebb kemiertlal felszerelt 

irioltboa. Meleg iolyé TU, 
— Polgári árak. 
G Ü L B A B A P E N Z I Ó 
MECSET-UTCA 14. MargHbidaál, 
kertreaézí kir». »ép szobák, f«lr6-
riz, hatalma* teraszok, napi ft peag6. 

Ttl«iaa>xán : 16-64-34. 
Palatínus penzió 

P a r l a m e n t n é l 
Falle Miksa-a. 3. T. 1-149-21) 

Íj vezetés, újonnan beren 
de2ve. Teljes komfort Kitűnő 

konyha, (házon kivül is.) 

<5 

Club Penzió 
Taréz-klrit 34. Üjreadmrí Mm-
•éayeiak: T. rendégeink rásárláwk-
aál, szinkátakbaa, gyágyifirdíkbea, 
cei 20•/. kedTOzményt, legalább 10 
aapi iartéakodásaál 20*/» ruátl k»d-
vezméiyt álreznek. Legmodernebb ári 
•ttkoa kízpontiifitéssel, iolyé meleg-
vízzel, kitint kenykávaL Polgári 

árak. T«L 1-204-15. 

Fovâras! Peoziú. B s f s : 
T. 1-488-98, modern, kényel-
mes családi otthon Elsőren-
dű házi és diétás konyha. 
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R JbÊi 

Rúzsa Penzió 
11., Tapolcsányi-u. 6. 
Telefonszám- 1-522-90 | 
a R ó z s a d o m b leg« 
s z e b b h e l y é n 

Ha Budapestre jön, a 

Fészek Penzióban 
szálljon mag. Szobái, 
kosztja minden igónyt ki-
elégítenek ás meglepően 
olcsó. Károly-körút 84. 

Telefon: 18-94 40. 

Stcaud ÖCMuá 
B a l a t o n z a m á r d i 
Saját fürdővel'és stianddal. 
Folyóvlzes szobák. Elsőrangú 

ellátás. Telefon: 1-826-17 
KOMLOSNÉ 

GYERMEK- (S DIÁKÜDÜLŐJE 
Visegrád, Fí-it 25. 15-éa meg-
nyílt 3aoldas traark, WráWz. Peda-
gágiai metál. OTTÓI! felagyelet. Úri 
elláiáz. SzülU meleg atlbaa. Egyéal 
aevriés. Német nyel». Korrepetálás. 
Legjobb * relereaeiák. Prospektus. 
MegtekinlketS : a helyszínen. Érdek-
Udás : VIII., Qyalai Pái-s.6. Tele-

iaai 5—8-ig: 1-291-18 

Elismerten a legjobb 
Kapható minden 
Jobb szaküzletben 

Szemölcsök, 
hajszálak, szeplők, szépségni-
ban végleges eliávolitasa 
garanciával. Külföldiek gyors 
kiképzése. KOVÁCS kozme-

tika. Terez-körút 1/c . 
T e l e f o n : 1-262-00 

S I N A I E D I T 
K O Z M E T I K A 

Frzsébet-körút 35. T. 1-446-33 
Kfil- és belföldi tanítványok 

kiképzése 
R o y a l k o z m e t i k a 
Budapest, IV., Váczl-utca 21. 
Tel.: 18-60-38. Meilktcslnyités, 
alakbeismosítás. Minden szép-

séghiba Hkezelése 
D É V A " 

szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. -
Kozmetikai különlegessé-
gek. Hungária-középkörút 
116. földszint 2., TWköly-

út meillett. 
szőrtelenítésben, 
szemölcsirtásban, 

tartós szépítésben, ránc-
kezelésben Lérándné elek-
trokozmetika. Andrássy-út 
51. utólérhetetlen. TanÜ-
ványkiképzés. T. 1-204-63. 

(iYOCiYKOZMETIKA 
VAJDA ZSIGMONDNÉ, 
orvos özvegye. V. Lipót-
körűt 6. I. 4. Tel- 1-27S-75. 
Balatoni DiáK- és 
Gyermeküdülő 
22-k nyara, lányok és fiik részé-
re. Saját straad, német társalgás. Fal-
Ttlágoiitást nyojt dr. Pásztoráé Buda-
pest, VI., Oélibáb-a. 25. T. 1-191-48 
Dr. R é v é s z M a r g l t 
Gyermekszanatórium 

Erdei tefcola. lipest, Zug-
liget, Remete-út 18. 81-es 
villamos végállomásnál. 

Telefon : 1640-96. 

Internátus, fiúnevelő-
Í n t á 7 d t bentlakóknak bejá-
IIIICLOI róknak. Prospektus-. 
Dr. Pásztorné Internátusa. 
VI., Dálíbáb-a. 25. Tel.: 11-91-48. 

TÄKflCS TÄHÁR MEKODCLÔJE8 

MÁRIABESNYŐ. Fenyvesi 
nag.vút 19. Komfort, sport, 
s t r a n d . K m e 11 y-u. 19. 

(Tel.: 11-47-17.) 



Hóhérsegédek (I—II.) (segédhóhérok beve-
zetik a főorvost). 

Főorvos (leborul, kony&rög): 
IM ein vagyok aa oka, a receptem jó volt. 
Benn© a holdsugár ezüst voit, vaio voit, 
Fris» volt a pipitér, a kankádingyökér, 
íavirózsa-hümport vettem bele ötért, 
Kankai in szára La fehéredett benne 1 
ö , lany, mosolyognál, hogyha szíved 

lenne! 
Mikán néni: Szerencsétlen felcser, hun-e, 

elfelejtetött bögrébe gyűjtött májusi csillag-
fényt belekeverni! Királ úr! Idehallgas-
son 1 

Fehér király: Csend! Hallod-e, 'bakó! Vé-
gezd a munkádat! 

Tőke (gyönyörködve, mélyen nevetve): 
Hajolj ide, szép fej, stzép .nyak, ó de vár-
lak! 

Főorvos menyasszony (úgy van öl-
tözve, mint egy ápolónő. De az ő fehér ru-
hája is arannyal szegélyezett. Zokogva sza-
lad be s leborul a fehér király elé). 

Uram, Isten tartsa hatalmad, erődet, 
Holnapra tűztük; ki boldog esküvőnket! 

(Katalinhoz könyörögve.) 
Nyílt az ön szivében szerelem virága. 
Madmoiselile, úgy-e nem könyörgök 

hiáiba! 
Fehér király (ellágyul, törülgeti a sze-

mét, mutogat a menyasszonyra): No, kis 
Katalinom! (Sír.) Mo-mo-mo-mosolyogjál! 

Katalin: 
Szomorú a lelkem, mint gyászba vont 

o l t á r . . . 
Fehér király (Törli az orrát egy picike 

zsebkendővel. Hirtelen): 
Micsodái Én síroikl Kutyák! Ti s í r ja tok! 

Bitó! 
Fel a pallost! Vége! Dolgozzatok! 

Hóhérsegéd (I—II.) (Megragadják a fő-
orvost és térdre kényszerítik a tönk előtt). 

Maigyar István (felkel a subáról, furu-
lyázni kezdi első éneke dallamát). 

Katalin (felfigyel. Szerelmes szíve meg-
érzi a furulyaszót. Elkezd mosolyogni). 

Fehér király (rámered Katalinra. Látja a 
mosolyt az arcán): KatlaHim! Egyetlen vi-
ruló virágom! 

Hóhér (áll felemelt bárddal). 
Menyasszony (Szerelmes szíve megérzi, 

hogy tűnik a veszedelem, felemelkedik, rá-
néz Katalinrß. Sikoltva): Mosolyog! Nézz 
oda, uram és királyom! 

Katailln (egészen előrejött, mosolyogva 
néz végtelen messzire). 

Fehér király: Nevet! Neveti Szeret! Bol-
dog leszek végre! 

Mikán néni: Attól flélöik, tlévedsa, királ, 
igön nagyon tévedsz! 

Fehér király (hóhérhoz): Engedd le a 
bárdot! Orvos, nézz az égre! 

Menyasszony (megcsókolja Katalin ruhá-
ját, vőlegényéhez rohan, felemeli.) 

Főorvos (tántorogva el menyasszonyával 
együtt). 

Hóhér (komoran, szótlan el). 
Hóhérsegéd (I—ÉL) (felemelik és kiviszik 

a nagy tőkét). 
Fehér király: Gyere a királyi karomba, 

galambom! 
Katalin (már megint komoly): Nem kell 

nekem király, parasztd a rangom! 
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Fehér király: Mit beszélsz 1 Jól hallökJl 
Katalin: 

Jól hallja f e l s éged . . . Szívem érintette 
csókkal egy kis ének. 

Azért mosolyogtam, bocsásson meg 
nekem! 

Fehér király: 
Jaj, én boldogtalan, hát nem szeretsz 

engem? 
Katalin: Nem kell énnékem trón, nem 

megyek én máshoz. 
Engedjenek engem a régi babámhoz! 

Magyar István (felordít): Az árgyélusát, 
itt vagyok! 

Fehér király (vad haragra gyúl): Igen? 
Nos hát akkor mostan te halsz itt megl 

Katalin (felsikolt): Pistám! Hol vagy. 
Pistám! Pistám! Saaibadíts meg! 

Magyar István: Itt vagyok, Katalin, itt 
vagyok, gyüvök már! (Felkapja a pásztor-
botját, megsuhogtatja, irtózatos ütést akar 
mérni a tükörre.) 

Mikán néni (odarohan, belekapaszkodik, 
kiáltva): Bolond vagy, hé! A ménkű üssön 
meg, be akarod törni a tükrömet! (Küzd 
vele.) 
(tizalatt a tükör lassan behomályosodik.) 

Magyar István (látja, hogy homályosul a 
tükör, megtorpan, rábámul): Nézze csak, 
vakul már! 

Mikán néni (odanéz): Hiát persze, hogy 
vakul. Habár már vakulhat. Azt már mög-
mutatta, hogy szegény Katalin nem boldog 
a fehérképű királ úr mellett. Mög köll 
nézni, fiam, mit mutat a szerecsön királ-
rul. Istenőm, de nagy is az aggódás a 
szülei szívemben, 

(A tüíkör egészen besötétedett.) 
Magyar István: Háti még az enyémbe! 

(Függöny.) 

2. KÉP. 
(Ugyanaz a tükörkeret-beállítás, mint az 
előző képben. A tükörkeret előtt ezúttal a 
jobboldalon üldögél M Után néni a sámed-

lin, báloldalt álldogál Magyar István.) 
Mikán néni: Nézd, te Pista, mosit is mög-

engedöm, hogy végignézd, nr* mutat a 
cBodatükrÖm. De fékezd, hallod, az indu-
latjaidat, mert ha betöröd a tiikröt, mög-
ötte a fene az egészet. 

Magyar István: Atffelől biztos lőhetők, 
hogy nem adja Katalint a fehér kínál-
nak? 

Mikán néni: Bolond vagy? Hát nem mög-
mutatta a tükör, hogy csak boldogtalan-
ság várna rát 

Magyar István: Szóval, most mögnézzük, 
miilen lönne a sorsa a szerecsönék orszá-
gában? 

Mikán néni: Helös. 
Magyar István: Ha azt mutiati, hogy bol-

dog lönne, férjhez adja a fekete királhoz? 
Mllcán néni: Mit tögyek? Nem viselhe-

tők háborúságot egy egész ország ellen? 
Magyar István: De a jó Isten áldja mög, 

fekete emlbör az. Akár a szurok. 
Mikán néni: Fekete, fekete! Mit töhet 

róla, Iha ollanmak születött. De mégis csak 
Sdrál! Aki egyszer királ, úr az, igön na-
gyon, feketébe is. Ha mög Katalin akarja, 
vöhet púdert a testire hordószámra! Kinek 



lögyön pénze, ,ha nem a királoknak. Mit 
búsongsz efölötti! 

Magyar István: Van. neköm búsulnivalóm 
ölég. Nem ér az én életöm haji tófűt se. 
Mar rég elhajítottam volna, ha nem önné 
a kíváncsiság a szivemet, vájjon mi lösz. 

Mlkán néni: Hé t csak tartsd a türelmedet, 
kiderül minggyár t . 

Magyar István: És ha azt mutatja a tü-
kör, hogy a szerecsönék mellett is boldog-
talan lösz Katalint 

Mikán néni: Akkor majd máskép cselek-
szóm. 

•Magyar István (felélénkülteit); Mik ép? 
Mikán néni: Ne faggass má annyit, hal-

lod-e! Ollan kíváncsi vagy, akár egy fehér-
személy. Mi a nyavala lössz a világbul, (ha 
a férfiak is mötgkíváncsiskodnak! Légy 
csöndbe, mert világosodik már, látod! 

Magyar István: Lám-e, fényösödik. Én 
Istenöm gondújj rám is. 
(A fokozatos világosságban a következő ké-
pet, illetve belső tszínt látjuk: A szerecsen 
király, nagy udvara. Olyan világ ez, hogy 
ami a fehér király világában fehér, az itt 
fekete. A tnap koromfekete. Az ég hófehér. 
A fák törzse fehér, a lomb fekete, stb. Ren-

dezés szerint.) 
Szerecsengyerek (pufókképű kisgyerek, 

dereka körül kötő. Két kis fekete malacot 
húz maga után pórázán. Balról jön). 

Kéményseprő (jobbról jön: hófehér ruhája, 
csak a képe, keze fekete. A cirokja is fehér. 
Fütyül). 

Szerecsengyerek (meglátja, izgatottan): 
Egy gombot kell megmarkolni, 
Hogyha kéményseprőt látok, — 

(Keres a testén egy gombot.) 
Jaj Istenem mit csinájjak, 
Egy fél gombot se találok! 

Mikán néni: ögyem mög a Ms fekete tes-
tödet, de édös vagy te fiacsúfság: Ni-ni. 
nincs neki gombja! 

Kéményseprő: 
Hogyha fehér gyermek lennél, rút, 

európai fajta. 
Megérteném, hogy babona sodor ilyen 

gondba, bajba, 
I De egy nemes, fiatal nép gyermekét 

babona ölyve 
Keringeti, nohát, hallod, szégyeld magad 

beste kölyke! 
(El.) 

Szerecsengyerek (kiölti rá a nyelvét, a 
nyelve fehér, (fehér selyemzacskót kell rá-
húzni) s elfut a malacaival együtt). 

Vénasszony (csúnya, öreg szerecsenasz-
szony, kis hófehér seprő a >kezében, kihajtja 
az udvarról a libákat és kacsákat, tyúkokat). 
Hess, szárnyasa, hes® kifelé! Ez ai király 
csodakertje! Li-li-li-li libuskáim! Kis puly-
káim, erre! Erre! (Kihajtja a fekete &a-
romfit.) 

Mikán néni: No, galambom, én se vagyok 
valami pünkösdi királmé féle, de te osztán 
ronda vagy. 

Magyar István: Nem vagyok ijedős lé'ök, 
de temetőbe, éjféilidőn nem igön szeretnék 
vele találkozni. 

Mlkán néni: Azt hiszöm a szellemek se, 
nem csak te. 

Fő-tam-tam-mester (szerecsen, udvari 
előkelőség. Nyakába dob. Voltakép főszer-
tartásféle, aki az udvari kopp autó helyett 
dobbal jelenti az érkezőket. Együtt jön be 
a Bolonddal. A Bolondhoz): Két hete, hogy 
itt kísért már a fehér lány halvány képe. 
Ezalatt a két hét alatt búskomor lett 
őfelsége. 

Bolond (most nem bolond. Egyenestartású, 
rendes beszédű, bár bolondruhában van most 
is): S nem sejti kegyelmes uram ennek a 
titoknak nyitját! 

Fő-tam-tam-mester: Szerelem ez monsieur 
Bolond, a legtöbben ezt gyanítj>ák... Szere-
lem, monsieur, szerelem. 

Bolond: Ma mutatja be a leányt szüleinek 
őfelsége! 

Fő-tam-tam-mester (egy nagy fügefaleve-
let húz elő, amely akár egy pergament, ösz-
sze van csatxerva. olvassa): Igen, így .'esz, 
készülhetünk a ragyogó ünnepségre. Tánc, 
fogadás, kihallgatás, biz ez nem vezethet 
jóra! Pontban hatkor kezdődik a céoó! 

Bolond: Uram! Már hat óra! (Megnézi a 
bokájára erősített karórát.) 

Fő-tam-tam-mester (üti a dobot): őfelsége 
az ég, a nap, folyók, tengerek királya. Né-
pek, hegyek, erdők, mezők halhatatlan nagy 
királyai 

Szerecsen király (nagy, fatrónuson ül, a 
trónus tetéje pár pálmafalevél. Exotikus 
díszben van, teljes fekete királyi pompában. 
Trónszékét, amely aféle fantasztikus gyalog-
hintóhoz hasonlít, négy hatalmas fekete 
szolga hozza. Szolgák mély meghajlással 
kiszaladnak, abban a pillanatban ahogy le-
tették trónust, szemben a nézőtérrel a szín 
közepén). 

Fő-tam-tam-mester (esetenként, ahogy 
jönnek be egymásután a vezérek, beleüt a 
dobba): A bús Észak, a forró Dél, Kelet 
és Nyugat vezére! 

Észak vezére, Kelet vezére, Nyugat ve-
zére, Dél vezére (egymásután jönnek, nagy 
erős öregek, teljes harci felszereléssel. Ket-
ten ß király baloldalán, ketten jobboldalt 
helyezkednek el.) 

Szerecsen király (bálra és jobbra mutat, 
kinyújtott karral, hogy üljenek le a vezé-
rek.) 

Bolond (megint bolond): Üljetek le, jó 
atyukák, ki-ki a m a g a helyére! 

Észak vezére, Kelet vezére, Nyugat ve-
zére, Dél vezére (leülnek törökülésben.) 

Fő-tam-taan-mester: 
Jö j j enek a karcsú szüzek, nap táneuka t 

szépen lejitsiék, 
Leáldozó napunk szívét fo r ró táncukkal 

megejtsék! 
Testük tüzén elpiruljon húnyó napunk 

arculatija, 
Hogy sugarát holnap reggel újból áldó 

fénnyel adja! 
(Beleüt a dobba. Táncosnők rendezés szerint 

belejtenek. Zene, tánc.) 
Valamennyien (gyönyörködve nézik a tü-

zes, gyönyörű, exotikus táncot). 
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Szerecsen király (hosszasan bámul maga 
elé. Hiába mosolyognak, rá a lányok,, hiáoa 
táncolnak neki, minden kéjes és vágytól 
átfűtött mozdulatuk hiába sejteti szerelmü-
ket, a király komor, merengő). 

Bolond (bolond módra táncol a szín sar-
kán). 

Mikán néni (nevet a bolondon): Ennek 
van valaiki a testibe, aki rángatja a lábait! 
Bolond, te! Juj neköm, ne nevettes már, 
no! 
(Közben a szín jobb- és baloldalára egy 
csapat fekete férfi és fekete nő érkezett, 
villogó fogsorukat mutogatva nézik a tán-
cot és tenyerükkel verik ki az ütemet, mi-
kor a fekete napból kialszik a fény és le-
fut az égről, a tátiénak és zenének is vége. 
Az »udvari ballerinák« mély hajlongással 
kivonunák, eltűnik a tömeg is. Szín besö-
tétül, helyesebben ettől a pillanattól kezd-
ve csak a Szerecsen király és a Négy Ve-
zér van megvilágítva. A Bolond se lát-
ható. A Fő-tam-tmn-mester se, A táncosnők 

is eltűnnek.) 
Szerecsen király: 

Híven, régi törvényekhez, Vezéreim, vé-
glgnézfvén 

Szép szüzeink esti táncát, ősök szellemét 
idézvén: 

Bölcs szavakkal, bölcs elmével mond-
játok el szépen, sorra, 

Milyen okiból jöttetek fel én királyi ud-
varomba!! 

Észak vezére (feláll, komor, fenséges a 
hangja): 

Hegyeimen a fehér hó- tiszta flényét el-
vesztette, 

Forrásaim dús ajakát ti t/kos kéz behe-
gesztette. 

Vadjaim a lábuk tőrük, tűhegyes lett 
minden szikla! 

Folyóimban, tavaimban döglik a hal és 
az ikra! 

En a nagy Észak vezére, íme sírva ro-
gyok térdre, 

Segíts rajtunk, ó királyunk, éhezik az 
Észak népe! 

Szerecsen király: 
Bús a szavad komor öreg. Dél vezére, 

mi baj nálad? 
Dél vezére (Szenvedélyesen, mint a for-

róság fiához illik): 
Nem érnek meg gyümölcseinkl Vihar 

veszejti a nyájat! 
Eltikkad minden oázist Sehol nem lelsz 

árnyas helyet! 
Forró sugár aipasztja ki, kókuszunkból 

a hűs tejet! 
Éhes hiénák ugatnak! Elpusztul vitéz 

és gyermek! 
Segíts uram Dél hü népén s haragoddal 

ó ne verj meg! 
Szerecsen király: 

Lesz-e hozzá elég erőm, hitem, szavam 
és hatalmam, 

Hogy segítsek. Nos, dus Kelet, most a 
te szavadat halljam! 

Kelet vezére (remegő öreg): 
Egy hete már, ó, királyom, fel sem kel 

a napunk reggel. 
Fáklya fénynél élűink, uram! Baj van 

tündér keleteddel. Lázad a nép! 
Szerecsen király (dühös): 

Láziadni mert! Kígyó szívja el a vérét! 
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Higyjen bennem! Ülj le! Halljam öreg 
Nyugat agg vezérét! 

Nyugat vezére (Kulturált aggastyán): 
Miielénk meg nincs éjszaka. Nem is 

tudunk lepihenni. 
Két hét óta égen a nap. üjsie nem akar 

lemenni 1 
Szerecsen király: 

Ki szórtia ránk e tengernyi átkot, bút 
és veszedelmet! 

Észak vezére (kissé meggörnyedten lep 
elő, sunyin): 

Az a fehér leány, uram, j a j megbocsáss, 
engedelmet, 

Kit pusztuló fehér honból elhozál 
menyasszonyodnak! 

Dél, Kelet, Nyugat vezérei: 
Úgy van! Ö a veszedelme e gyönyört 

kincses honnak! 
Szerecsen király: 

Ejnye, ejnye vén vitézek, vádotokat 
alig értem! 

Bátrak vagytok mint a farkas, izmaitok 
ahogy nézem, 

Csodálkozom, vén párducok, ti lettetek 
babonásak! 

Egy szomorú, szép fehér szűz a jósok-
nak hogyan árthat? 

Nyugat vezére: 
Európa jót nem adhat! Áldást ránk 

még sohse küldött! 
Népe mindig bűnbe, bajba, borba, pu-

haságba fürdött! 
Kelet vezére: 

Vigyorog is ott a halál, azért tombol-
nak, mert érzik 

Pusztulásuk! Tespedt népség, nem sok 
jót jósolok nékik! 

Dél vezére: 
Egy dermesztő szélű reggel kapuiknál 

majd mi állunk! 
Szerecsen király: 

Pszt! Egry hangos szót se többet! Ejró-
pát elbirja vállunk! 

De most másról folyik a szó! A leány-
nyal mit akartok! 

Tán szívemmel kezdenétek bolond vitát? 
Bomlott harcot? 

Észak vezére: 
A fehér lány zúdította ránk ezt a sok 

veszedelmet! 
Mikán néni: 

Fullassza kendbe a szót a hidegszél, mit 
fog kend az én ártatlan Katalinomra. 

Dél vezére: 
Hívd a Mágust! 

Nyugat vezére: 
Hivasd uram! 

Kelet vezére: 
ö nyújthat csak segedelmet! 

Szerecsen király: 
Gyermekekké váltatok ti öregjeim, 

immár látom! 
Hiszen ez a lány oly szelíd, akár csen-

des, békés álom, 
No, de ha ti akarjátok, hajJok im a 

szavatokra, 
E bús ügyben a® utolsó szót hát a bölcs 

Mágus mondja! 
Fő-tam-tam-mester (kirohan, szín egészen 

megvilágosodik). 
Bolond (a sarokban kuporog és figyel, 

mint egy ványadt hiúz): 
Jön a Má^rus, a szívétől Isten a szíve-

met óvja! 



Fő-tam-tam-mester (lihegve szalad be, 
dobjára ver négyszer): 

Itt a Mágus! A hatalmas! Minden tudo-
mány tudója! 

Mágus (mindentudó csillagász, varázsló-
hatalom. Fantasztikus öltözetben, álarccal. 
Szeme helyén lámpácskák villognak, öreg, 
de macskajárású ember. Olyan öreg, hogy 
ahányszor megmozdítja karját, lábát, nya-
kát, vagy derekát, karjatöve, dereka, lába-
töve, nyakcsigolyája nyikorog. Különösen 
akkor csikorog a vén dereka, mikor meg-
hajlik a Szerecsen király felé). 

Parancsodra megjelentem én uram és 
nagy királyom! 

Szerecsen király: 
Ború szállott országomra, a gyógyulást 

tőled várom! 
Mágus (meghajol, csikorog). 
Bolond: 

Jiaj, Fő-tam-tam-mester uram, csinál-
jon valamit vele! 

Úgy csikorog, bizony Isten, hogy meg-
süketülök bele! 

Mágus 
Mindent tudok ó királyom, mindent 

tudok vén vezérek! 
Szerecsen király: 

Beszélj papom és tudósom, tudhatod, 
hogy veled érzek! 

Mágus (gyűlölettel): 
Hozasd elő azt a fehér, azt az ország-

rontó szüzet! 
Bolond (Fö-tam-tam-mesterhez): 

Kegyelmes uram! Esküszöm, a leány 
ellen szít majd tJüzet! 

Mikán néni: 
Szencségös Isten! Gondujja, Bolond úr? 

Szerecsen király (felállt, elgondolkodott, 
aztán hirtelen): 

Hozzátok a lányt gyorsan, de úgy vi-
gyázhatok rája, 

Meg ne görbüljön egyetlen selymesen 
szép haja szálat 

Fő-tam-tam-mester (elrohan). 
Bolond (nagy aggodalommal sétál fel 

s alá): 
Bolond vagyok, tehát hogyha ezt az 

igaiz tételt veszem: 
E hazában csupán nekem van normális 

fejem s eszem. 
Nem nehéz hát e helyzetet ezen percben 

megfejteni, 
E rút pockok azt a kislányt él akarják 

veszejteni! 
Tejtestvérem! Hallod? Bolond sohasem 

ad rossz tanácsot! 
Ne hallgass a csecsemőkre, én kérlek. 

ne hallgass rájok! 
Fő-tam-tam-mester (lihegve rohan be, 

igen gyengéden üt dobjára. De most dobszó 
helyett lágy muzsikás gongütés hallatszik): 

A fehér szűz . . . 
Magyar István: 

Katalinom! Be sasép királylányka lettél! 
Szerecsen király: 

Lelkem adnám, szívem adnám, ha iga-
zán megszeretnél! 

Katalin (Gyönyörű ruhában. Káprázato-
san szép. Más toalettet visel, mint az előző 
képben. Uszályát rabnők hozzák. Mélyen 
meghajol a király felé). 

Mikán néni: Angyalom de gyönyörű 
vagy! Hun varrták eet # szépséges tojalet-
tot? Fene gonduta, hogy Szerecsenországba 
is ekkora a pucc! 

Magyar István (nagyon izgatott. Bá-
mulva lép eiőre, megfeledkezve magáról s 
beüti homlokát a tükörbe. Nagy koppanás. 
A szín pillanatra behomályosul. Alakok 
pillanatra megmerevednek.) 

Mikán néni (odaszalad, hátra rántja 
kiáltva): Bolond vagy, hé! Nem tucc a he-
lediön maradni! 

(Szín világosodik.) 
Katal in: 

Ide hozattál királyom, mondjad, mit 
kívánsz szívemtői? 

Szerecsen király (forrón): 
Azt kívánom Katalinom, amit minden-

egy hívemtől: 
Stzeretetet, hű szerelmet. Amit csak a 

hü szív adhat. 
Vezérek (meglepetten bámulnak a ki-

rályra). 
Észak vezére (rámutat Katalinra): 

Észak gyönyörű vidékén a források ki-
apadtak! 

Dél vezére: 
Szörnyű számumot hozott ránk! 

Kelet vezére: 
Keleten a nap nem (kél fel! 

Nyugat vezére: 
ő az oka, hogy pusztulunk! Aludni se 

tudunk éjjel! 
Katalin (a király felé): 

Meg nem érthetem király úr, 
mórt bántanak, mért vádolnak? 

Szerecsen király: 
ó szerelmem, néha olyan bús udvara 

van a holdnak, 
Bánat szakadt országomra, arra kérlek 

ma borús ajkunk 
Én szerelmem, fénylő csillag, édes szív-

vel segíts rajtunk! 
Mikán néni (nagyon izgatott. Felkel a 

sámedliról. Égészen elfeledkezik arról, 
hogy ő csak néző): Hát beszéjjenek már, 
aranyiszíve van az én galambomnak, haj-
jáke! Nyújt ő segedelmet, ha szólnak, hogy 
mit üögyön! 

Szerecsen király: 
Mágusom! A törvényt mondjad, vájjon 

mint kell cselekednünk! 
Gyógyító ír csodamagját vájjon hova is 

kell vetnünk? 
Mágus (szertartásosan és titokzatosan): 

Súgja a fű fülembe, zúgja a szél fü-
lembe. Behasítja törvény szava az 

elmémbe, a szívembe. 
Ez a lány hozott ránk bajt, bánatot és 

nagy ínséget 
Tehát jóvá kell tennie mit mindnyá-

junk ellen vétett, 
Térdre rogyva, térdepelve, hogy új 

csapás ne jöhessen 
Sírjon, ríjon, vezekeljen, bocsájtató 

könnyet ejtsen! 
Könnyeit a föld beszívja, szellemei 

megnyugosznak, 
Forrásai megerednek, & fák új gyümöl-

csöt hoznak, 
Kivirulnak a virágok, odafenn a nao 

megbékél. 
Nyugodt lesz a dél, az este, álmot adó 

lesz az éjfél, 
Nem üvölt a szörnyű számum, nem 

szenvedünk soha többet. 
Sírjál leány, zokogj leány, fehér leány, 

hol a könnyed! 
Katal in: 

Mért akarjátok, hogy (sírjak? 



Hisz az nein megy olyan könnyein, 
Elsírtam én bánatomban, nincs már 

nékem egy szem könnyem . . . 
Szerecsen király: 

Szomorú azt sírni látni, kit az ember 
nagyon szeret, 

De amikor ez a. törvény, mit csináljak 
kedves veled! 

Katalin: 
Furcsa ország, furcsa törvény, s olyan 

furcsa a királya, 
Azt akarja, boldog legyek s mégis 

könnyeimet várja. 
Bolond (énekel Katalinnak): 

ö , de furcsa ez a világ 
Mert erre este virul 
És este nyílik & v i r á g . . . 
0 , itt sohsem esik a hé 
Itt minden szomorú, csúf 
Az élet, csúf a. dal, a s z é . . . 
Ám, de íme itt is ég a szerelem, I 
Jöjj, és mondd urunknak 
Azt, hogy »szeretem!« 
O, de furcsa ez a világ, 
Mert erre este virít 
És este nyílik a v i r á g . . . 

Katalin (énekel): 
Ô, dd furcsa ez a világ, 
Mert nálunik reggel viirít 
Es reggel nyílik a v i r á g . . . 
ó , ott sokat esik a hó 
Ott olyan szép a mező 
És sziép a dal, a csók, a s z ó . . . 
Ám, de nálunik mégis más a szerelem, 
Én már régen másnak adtam a kezem, 
ö, de furcsa ez a világ, 
Mert nálunk reggel virul 
És reggel nyílik a v i rág . . . 

Bolond (előre ugrik): 
Uram hívd a hárfásokat! Minden szívet 

megsirattad! 
Nem emlékszel! Törvényedbe nagy 

betűkkel beírattad 
Hogy ki gyászban nem tud sírni csak 

ti te hárfásod hallja! 
Könnye indul, szíve reszket, megvonag-

lik síró ajka! 
Én gondoskodjam helyetted! Mit töröd 

a fejed sokat! 
Fő-tamtam-mester : 

Hívjam uram hárfásodat! 
Szerecsen király (Fő-tamtam-mesterhez, 

csendesen): 
Hivassátok hárfásómat! 

Fő-tamtam-mester (különös ütemmel do-
bol a dobján kétszer s utána mély csend. 
Egyszerre csak hárfán játszott skála vála-
szol kintről). 
(Szín megint elsötétül, csak a belépő hár-

fás alakját követi reflektor.) 
Hárfás (Mikor beért s leült a szín köze-

pére, fényt kap Katalin is. Hárfás merőn 
nézi Katalint, ujjai végigszántják a hang-
szer húrjait s énekel). 

Vezérek (az ének alatt lehajtott fejlel 
állnak, könnyeiket törölgetik, nagy fekete 
zsebkendőkkel, amelyek fehér szegélyűek). 

Mágus (a földre borulva veri a mellét). 
Bolond (szipogva sír is, nevet is). 
Szerecsen király (Katalin arcát lesi, hogy 

sir-ef Katalin nem sír.) 
Nézd szerelmem, mindenkinek hull a 

könnye. Mi van véled! 
Mért nem indul zokogásod, bús sírásod 

könyörgésed! 

Magyar István: 
Hát mért gyötrik kendtek így az ón 

galambomat! 
Hát nem láttyák hoigy nem tud 

pityörögui! 
Bolond (könyörögve énekel Katalinnak). 
Katalin (énekel). 
Magyar István: 

Hát nem hallják, hogy haza akar 
jönni! 

Szerecsen király (vad haraggal nézi a 
hárfást. Hirtelen): 

Most bukott meg tudományod, mikor 
szükség vagyon rája! 

Hó dárdások! 
Dárdás (hatalmas, fekete harcos rohan 

be, dobásra emelt dárdával megáll s 
várja a parancsot). 

Szerecsen király (a hárfásra mutat): 
A dárdádat hajítsd bele a kutyába! 

Katalin (a dárdás elé szalad, testével fe-
dezi): 

Kegyelmezz meg királ uram! 
(Kintről sikoltás.) 

Menyasszony (Hárfás menyasszonya, Ka-
talin elé megy): Mentsd meg leány a jö-
vőnket, a Hárfás a vőlegényem, holnap 
tartjuk esküvőnket! 

Magyar István (előveszi furulyáját, ját-
szik, aztán ugyanazt énekli, mint az első 
felvonás végén). 

Katalin (felfigyel, először mosolyog, 
aztán előre jön, hallgatja a szomorú dalt, 
énekel s aztán egyszerre kezébe temeti az 
arcát. Zokogni kezd). 

Mágus: 
Végre hát sír! Meg van mentve biro-

dalmunk ó királyom! 
Szerecsen király (átöleli Katalint, fehér 

selyemzsebkendőt vesz elő, amelynek fekete 
szegélye van. Megtörli Katalin szemét, 
diadallal): 

Hullik végre gyöngyszemkönnye, Kata-
linom, drága párom! 

(ügy tesz, mintha lepergetné a könnye-
ket a földre. Ebben a pillanatban Magyar 
István természetesen már elhallgatott, — 
forráscsobogás, víg madárdal hallik, a nap 
aranyragyogással megy vissza az égre, bol-
dog nevetések hallatszanak kívülről.) 

Mikán néni: 
No, hála Isten! 

Dárdás (el). 
Hárfás, Menyasszonya (egymást átölelve 

gyorsan el). 
Mágus (Összékwporodik, gonosz és felel-

metes)). 
Nincs már átok, apály, árvíz, veszede-

lem, éhség, örvény, 
Ám királyom ide hallgass, mostan így 

\ beszél a törvény, 
(Mivel hegyeik, erdők, folyók áldozatul 

nekünk szánták, 
Elhullajtott könnyeinél fel kell áldozni 

a lánykát! 
(Nagy dörgés, égzengés, villámlás.) 

Szerecsen király (a hirtelen támadó 
csendben): 

Istenem, hát ez a törvény ilyen vészes, 
ily kegyetlen! 

Meg akarjátok őt ölni!! S az én karom 
tehetetlen ! 

Bolond: 



Sokszor járnak így királyok, jégre rak a 
szívük tűzeti ! 

Szegény uram, Te is így vagy! 
Vezérek: 

Meg kell ölni ezt a szüzet! 
Magyar István (megforgatja feje felett a 

botját. Ordít): fenevadak! Megöllek én ben-
nötöket! (A tükör felé rohan.) 

Mikán néni (Magyar Istvánhoz): Ájj 
mög hé, mögájjü A tükröm! (Odarohan, le. 
fogja. Tükör elhomályosodik, a szín elsöté-
tedik.) Mindig ráfeledközöl, hogy ez csak a 
látomány. 

Magyar István (igen lassan nyugszik 
meg): Hát haj ja, kögyetlen egy látomány 
volt. Szögén angyalom, Katalinom, meny-
nyit szenvedőit eddig is. 

Mikán néni (leül, fáradt, elgondolkozik): 
Belefáradt a szívem abba, amit láttam. Pe-
dig még alkonyat előtt belenézök ta tükörbe 
harmadszor is. 

H A R M A D I K 
(Mikor a függöny felmegy, egyszeribe fel-
hangzik a zenekarból újból a Halál-dal. 
Akár a második felvonás második képének 
végén Mikán néni összerázkódik, hosszan 
néz a tükörre, amely mögött a szín még sö-
tét, látszik néma játékán, küszködik önma-
gával, megnézze-e, hogy mit fog mutatni 
a tükör, vagy sem. Egyszerre, — a zenét is 
mintha kettétépték volna, kiegyenesedik.) 

Mikán néni: Nem bánom, bármi történ jön 
is, belenézök a tükrömbe. Tudni akarok 
mindönt. (Leül a sámedlira. Monoton han-
gon mondja varázsló versecskéjét.) 
(A tükör mögötti szín lassan világosodik s 
a következőket látjuk: Barátságos fehérfalú 
ház udvara. Bálról tornácos ház, jobbról ke-
rítés, e kerítés mögött a gazdasági udvar, 
két nagy szénaboglyával, kwkorícagóréval, 
fitb. Az udvaron jobbsarokban kocsi áll. A 
Szekér mellett áll özvegy Magyar Istvánné, 
Mabyar István, édesanyja, tarisznyát, pár 
üveget és több apróságot rak fel a sarog-

Llyába. Idős asszonyság.) 
Mikán néni: Nini, hiszön ez a Lujza! Az 
j, ha jól látom! A falu meg a mi falunk, 

ssak ezt az új házat nem ismerőm. Lujza 
te! Hé Lujzikám! (Feláll, izgatott.) 

özv. Magyar Istvánné (természetesen nem 
hallja, amit Mikán néni kiabál és tovább 
*akosgat.) 

öregasszony (Az utca kerítés mögött 
negy. Amint feltűnik, harangszó hallat-
szik. Bekémlel az udvarra, meglátja özvegy 
Magyar Istvánnét. Megáll.) 

Mikán néni (megpillantja az öregasz-
rzonyt): Ez meg a Hertelend'iné! Jézusmár-
iám! Mög gyógyult? Tegnap még ollan hi-
•ök voltak, hogy cérnavékony miár a lélög-
íete! 

öreg asszony (beszól az udvarra): Adjon 
sten Lujza! 

özvegy Magyarné (felfigyel): Adjon 
sten! Hova tartasz Veron? 

öreg asszony: Litániára. Beharangoznak 
ppen. Hát te? 

Özvegy Magyarné: Lakodalomba mennek 
. fiatalok Gigére. A körösztlányom eskü-
!ött, ma este ülik a lakodalmat. Oda ké-
zítöm őket. 
öreg asszony: Aha. No akkor csak. hol-

ap vetődnek haza. Az unokáidat is viszik? 

Magyar István: Hát csak nézzön. Énné-
köm ölég vöt. Láthatta ebb ül a két vixsgá-
lódásbul, Ihogy az egyik királ se köll Ka-
talinnak. Ezök után mi a további szán-
déka velem? 

Mikán néni: Az, hogy eriggy 'az utadra, 
értőd? Megmondtam már egyszer, hogy 
semmi szükség terád. Mit öszöd a türelme-
met?! 

Magyar István: Mögyök, de találkozunk 
még, úgy érzőm. Csakhogy akkor későn 
lössz. (El.) 

Mikán néni (Ránéz a tükörre. Szaggatot-
tan): Édös tükröm, nincs más választás, 
mög köll mutatnod harmadszor is (fel-
hangzik dideregtetőn a halál dala. össze-
rázkódik, de kiegyenesedik) mög köll mu-
tatnod, M vei lössz boldog Katalin!! (Feláll. 
Zenekar harsogja a hálál dalát.) 1 

(Függöny) 

F E L V O N Á S 
özvegy Magyarné: Csak a kisebbiket. A 

nagyobb már tanul, röggel oskolába köll 
neki mönni. 

öreg asszony: Hej, halllod-e, ha a sze-
gény Mikánné megérhette volna, hogy lássa 
az unokáit! 

Mikán néni (felugrik): Tudom má, mit 
mutat a tükör. . . Az én unokáimról folyik 
a szó. (Keresztet vet.) De ezök szörint én 
már halott vagyok. (Megtapogatja magát.) 

özvegy Magyarné: Jobb neki a sírba, 
öreg asszony: Hát iszen ölég vén vó<t 

mán, ott a hele. 
özvegy Magyarné: Sose bocsájtom mög 

neki, hogy egyszerre csak úgy ellenözte a 
fiam, mög a Katalin házasságát 

öregasszony: Kutya egy boszorkányi ter-
mészete vót, bár az esze a heli'n maradt 
hótta napjáüg. De azért jobb, hogy nem ke-
veri idefön® a rántást. 

Mikán néni: Ejnye, a ménkű legyezges-
sön bennötöket kánikulában, né csak, mil-
ieu szemtelenül beszélgetnek rólam. 
(Kiáltva.) Élők én még, hé! 

özvegy Magyarné: Hagyjulb a hóttakat 
Veron, régen por lett mán belüle. Mondd 
csak, mit éröz a reumatikád, nem lösz eső? 

öregasszony: Tudom, halott vénasszonyt 
emlegetni nyárvasárnapi' napsütésben esőt 
jelent ugyan, de a derekam nem jelöz sem-
mit. 

özvegy Magyarné: Mert mondok, sajnál-
nám. ha eláznának. 

öregasszony: Belül áznak majd el, belül 
ám, mert hallom, nagy lakodalom lösz 
odaát. 

Mogyar István (Nagyobb a bajusza, lát-
szik, hogy hat-hét esztendő röppent el a 
feje fölött. Ahogy mondják: »beférfiaso-
dott«. Kijön a házból a tornácra. Szép suj-
tásos mellényt, hímzet inget, fekete csizma-
szárbafutó nadrágot visel. Rászól az any-
jára): Mama! 

özvegy Magyarné: Tessék, édös fiam. 
Magyar István: Szóljon hátra az istállóba, 

hogy csutakolja le János a lovakat és fog-
jon be! Indulni' itaöll! 

özvegy Magyarné (öregasszonyhoz): Bo-
csáss mög Veron, szerbuc! (Hátra, illetve 
jobbra megy a belsőudvarba.) 



Öregasszony (Magyar Istvánhoz): Huj, 
de déicög vagy, Pista! Hallom mulatozásba 
készülődtök, adj Isten! 

Magyar István: Adj Isten, Veron néni! 
Hat atkocsizunik Gigebe, ha má möghívtak 
bennünket, mér ne menjünk, igaz-et 

Öregasszony: ÍMőhettök, szép idő lössz. 
Bár halott vénasszonyt emlegettünk. 

Magyar István: Kicsodát* 
öregasszony: A kimúlt anyósodat, helye-

sebben, a kimúlt nagyanyásódat, a vén Mi-
kánnét. 

Mikán néni: Ejnye, a rosseb ögye ki a 
szömeíidet, mi az, hogy »Mmult«? A lovak 
szoktak kimmlni, mög a tehenek. 

Magyar István: Hagyja, ne rontsa el a 
napomat. 'Gondolni se szeretek rá- Haj-
nalba is megjelent álmomba, nem vagyok 
ijedős embör, de fölriadtam. Visszajár az 
még a főd alul is, de ha sok pénzöm lesz, 
becementeztetem a sírját, akkor talán nyu-
godtan marad, 

öregasszony (Jót nevet). 
Mikán néni: No, nem nagy böcsületem 

iö^z, ha meghalok, úgy látom. 
Öregasszony: Ne bántsuk mán szegényt, 

mert amiillen jó füle vót, még meghajja. 
osztán kiabálni! kezd. Pedig ölég vót hall-
gatni a hangját, igaz-e? 

Magyar István: Igaz. 
öregasszony: Hát alkikor jó lakodalma-

zást. Isten áldjon, fiam. (El.) 
Magyar István: Adj Isten. (A kocsihoz 

megy, igazgatja az ülést.) 
Mikán néni (Ezalatt): Jól elintéztetök, 

szép kilátásaim vannak halálom utánra. 
Magyar István (kiáltozni kezd a kocsi 

mellől a ház felé): Katalin, Katalin te! 
Katalin (sietve jön ki a házból, a tornác 

szélére áll. Asszony már, helyesebben ün-
neplőbe öltözött menyecske. Tetőtől talpig 
gyönyörű, visontai (Somogy megye) me-

MEGHÍVÓ 
a Színházi Élet Részvénytársaság 1937. június 

hó ao-án, délelőtt 12 órafaor a társaság hivatalos 
helyiségében (Budapest, VII., Erzsébet-kőrút 7., 
II. em.) tartandó rendes közgyűlésére. — Tárgy-
sorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság 
jelentlése. 2. Az 1936. évi mérleg megállapítása ési 
határozathozatal a nyereség felhasználása tárgyá-
ban. 3. Az igazgatóságnak és felügyelő bizottság-
nak adandó felmentvény tárgyában való határo-
zat. 4. Üj igazgatósági tagofc 'választásia. 5. Fel-
ügyelő bizottság választása. 6. Esetleges indítvá-
nyok. Az Igazgatóság. 

MÉRLEGSZÁMI,A 1936. december 81-én: Va-
gyon: Pénztárkésalet és bankkövetelések : 39.068.32 
P. Adósok: 306.330-60 P. Berendezés; 32.766.64 P. 
Papirkészlet és könyvesbolt készlete; 42.121.11 P. 
Szerzői jogdíjak: 4600— P. 1935. évi veszteségát-
hozat: 21.177.01 P, levonva 1936. évi nyereség: 
5.173.12 P. Veszteség: 16.003.89 P. összesen: 
440.890.56 P. — Teher: Részvénytőke: 58.825 P. 
Hitelezőik: 382.065.56 P. Összesen: 440.890.56. P. — 
EREDMÉNYSZÁMLA 1936. december 31-én, Vesz-
teség: Veszteségáthoj&at: 21.177.01 P. Nyo-mda- és 
fcliséköMség: 451.468.15 P. Vám é® fuvar; 45.553.40 
P, Lapszerkesztési ki a lá »«k 103.6Ő6.ÍW P. Általános 
költség 013.702.42 P. Adók, illetékek, betegsegély-
zök: 34.649.94 P. Kamat: 511.76 P. Értékcsökkenési 
leírás: S.277.02 P. Behajthatatlan követelések: 
14.657.12 P. összesen: 1,188.653Jl3 P. — Nyereség: 
Brutto bevétel; 1,172.649.24 P. Vesizteségáthozat: 
21.1177.01 P. l,p 1936. évi nyereség: 5.173.12 P. "Vesz-
teség: 16.003.89 P. összesen; 1,188.653.13 P. 

Az igazgatóság. 
Megvizsgáltuk és rendhenlevőnak találtuk: 

A felügyelőbizottság. 

nyecskeviseletben): Itt vagyok, édös uram, 
mit akarsz tőlem? 

Magyar István (int, hogy mindjárt vá-
laszol, csak elrakosgat valamit az ülés 
al-utt. Behajlik a kocsiba). 

Mikán néni (ezalatt izgatottan): Ni-ni! 
Katalinom! Hát szóval ez lösiz a sorod? Me-
nyecsike vagy gyönyörűm? Jaj, mi lött ve-
ted, nem értőm 1 (Izgatott.) 

Magyar István (Katalinhoz): Felöltöz-
tetted már a kisgyerököt, galambom? Mer 
indulni köll! 

Katalin: Gyün már, csak egy kis alud-
tejet adtam neki. Hosszú lösz az út, félők, 
hogy mögéhezik. (Hátrafordul a lakás felé.) 
Csanám, te, hív az édesapád! Gyere! (Visz-
szamegy a házba.) 

Csana (kicsi gyerek, picike ruhában. 
Amolyan apró magyar, aHig látszik ki a 
földből. Totyogva jön ki a házból, kezében 
óriási bögre, kanalazza az aludttejet. Meg-
áll, kiáltva): Édösa,pám! Itt vadok! (Nevet.) 

Magyar István (odanéz. Nagyot nevet): 
Nécsak, aé! Nagyobb a bögre, milnt a ki-
ivója! Kis Csanám! Gyere ide, fölraklak a 
kocsira. 

Mikán néni (először nevet, hallatlanul 
gyönyörködik a gyerekben, aztán félig ne-
vetve, félig sírva): Kicsike kis bogajam! 
Jaj neköm! De édöa a kis életöd! Mi a ne-
ved? Csana? (Elfeledkezik s neki megy a 
tükörlapnak. Persze csak megjátssza. Hom-
loka nagyot koppan,) 

Csana (ezalatt fenn a tornácon még kana-
lazott egyszer-kétszer aztán nagy, gyerekes 
óvatossággal indul lefelé, de elesik. A 
bögre eltörik a földön, az aludttej kiömlik. 
Rettenetes sírásba kezd. Bömböl). 

Magyar István (felfigyel a rákosgatásból, 
látja, mi történt a gyerekkel. Odafut, fel-
emeli s jó katonásan talpraállítja. Mérges): 
Ejnye, az apád mindenit, mért nem nézel 
a l&bad elé! Oda a ítzép bögre! Ne bőgj! j 

Csana (még jobban sir). i 
Mikán néni: ÍMit kiabálsz véle, mint őr-

mestör a zsidókatonával, te vadállat! 
Magyar István: Katonadolog no. Möaj 

ütötted az orrod? Sebaj. Ebcsont befőni 
Nem ballgacc! (Megrázza.) 

Mikán néni: Hé te kétszörbo!ond! Eresz 
töd el azt a csöppségöt! 

özvegy Magyarné (jön a gazdasági udvar-
ból futva): Ejnye no. Mi történi! Kicsi an 
gyalkám! (Átöleli a gyereket.) 

Magyar István: Oda van a vásári bögre 
nézze e! Mibiil van a kezed te büdös kölök; 

özvegy Magyarné: Jó, jó, csak ne k iabál 
Pista, hát elesött szögén. No ne ríjj angya-
lom, ne ríjj. 

Magyar István: Gyünnek a lovaik? 
özvegy Magyarné: Hát persze, hogj 

gyümnek. Gondolod tán. hoigy díványon hoz 
záik őket? (A gyerekhez.) No, ne ríjj. 

Csana (sírva mutat az apjára): Mögrá 
zott! 

özvegy Magyarné: Mögrázott! Az apád' 
ö-ó-ó! Szélvész az, ha haragszik. 

Csana (az apja felé robbant): Széjvész! 
özvegy Magyarné: Az, az! Mondd osai 

vissza néki! Mondd néki. hogy agyon verőd 
Csana (az apja felé)): Agyonvejjöm! (Szi 

pog-) 
Magyar István (harsogva nevet): Hu 

apád ne lögyön, apagyilkos te! (Indul, s be 



megy a házba, nevetve.) Hallod Katalin! 
Agyon akar verni a gyerököd! No, jó ihelre 
ke verődtem apának! 

özvegy Magyarné (törölgeti a gyerek ar-
cát, aztán felrakja a kocsira. Ezalatt): 

Mikán néni: iügyetlen kis galambom! 
Mögéröm-e, 'hogy öleljelek! (Hirtelen kürt-
harsogás messziről. Falusiak futnak el az 
utcai kerítés mögött. Nagy kiabálás. A kürt-
szó ugyanaz, mint amikor az első felvonás-
ban érkezett a Fehér király.) 

Magyar István (kisiet a házból. Kikiált 
az utcán elsietökre): Mi van ott künn em-
berek? 

Egy falusi: Valami királyféle énközött a 
faluba. (Fut tovább bálra.) 

Katalin (kijön a házból, megáll Magyar 
István mellett a tornácon): Mi történt? 

Bolond (fehér lovaglóruhában, szamárhá-
ton jön az utcán, bekémlel a kapun. Meg-
pillantja Magyar Istvánt és Katalint. A 
szamárhoz) : Odanéza, fenség, odanézz. 
Látod? Tudod mért hívnak téged szamár-
nak! Mert nem tudod, hogy mi a szerelem! 
(Hátrakiált.) Felség! Le a lóról! Itt van-
nak. 

Katalin (megriadva Magyar István mögé 
bújik). 

Magyar István: Mit akar kend itt, hé! 
Bolond (bejön az udvarra szamárháton): 

Kezeit csókolom mademoiselle, pá parasz-
tom, pá, pá, csak semmi rebellió, jó szán-
dékkal jöttünk! Az, amiben egy bolond jtár 
o'ől, roesz dolog nem lehet. 

Fehér király (fekete bricsesszben, igen 
nagy csizmában, óriási sarkantyúkkal, de 
derékig érő kis palástban jön, fején pici 
korona): Hol van Katalin asszony? 

Dárdások (felsorakoznak a kerítés mögött 
s nem jönnek be az udvarba). 

Katalin: Ni-ni, a király! Jóniapot felsé-
ges úr, talán megint vadászni tetszik? 

Fehér király (szaporán nevet, mintha szé-
gyenlené magát): Jé-jó-jónapot édes Kata-

Ilin. Bocsánat, hogy zavarom. E-e-egy kis 
ajándékot hoztunk, ha nem terhelem vele. 

Bolond: Szép a szerelemből született há-
zasság, de a szegény lány olyan parti, ame-
lyiknek mindég csikorog a szekere kereke... 
Sohse árt, ha meg van kenve egy kis arany-
nyal, ezüsttel. 

Fehér király (a bolondjához, dadog): Int-
sél szolgáimnak, hogy ho-hozaák elő aján-
dékaimat! 

Falusaik (csapatostul lepik el az utcát). 
Bolond: Miért dadogsz, uram? Hogy las-

sabban mondd ki a parancsot, g ezzel húz-
zad az időt, avagy talán meghatódott az az 
elhasznált kis szíved? (A szamárhoz.) Hívd 
kegyelmesen « szolgákat! (Bőg a szamár 
helyett.) I-á, i-á! 

Két szolga (aranyszálakból font zsákot 
hoznak, Katalin lába elé teszik s kifutnak 
a színről). 

Magyar István: Hát igön széipön köszön-
jük a figyelmét, klrál úr, de mi azt el nem 
fogadihartduk. 

Mikán néni: Bolond ez? Osztán már mér 
ne? 

Fehér király: öreg szivem melege vain 
benne. (Búcsút int 8 pityeregve indul.) Pá! 
Legyetek boldogok továbbra is! (El kürthar-
sog ás közben.) Bolond (mintha sírna, a szamárhoz): No, vigyél, kegyelmes. . . Pá, kicsikék! (Csana felé.) Pá, (kicsikém! További kicsikéket ki-

váaök! (A szamárhoz.) Kicsiikiét gyorsab-
ban, kegyel mek! (Megfordítja szamarát 
és el.) 

Katalin (kibontja a zsákot, kiborítja a 
sok csillogó drágaságot): Idenézz, Pista! 
Arany, eaust, gyémánt! 

Magyar István: Mi ez ahihoz a kincshez 
•képest, aki te vagy nekem, egyetlen kis 
violám! Szeretsz-e? (Átölelik egymást.) 

Faluslak (a kerítésre támaszkodva bámul-
ják a kincseket. Egyszerre magas, vékony 
kacagás hallaszik bálról. Falusiak hátrahú-
zódnak ijedten). 

Bolond (fekete. Jobbról tűnik fel, a kerítés 
mögött. Bolondos vadászruhában van, egy fe-
kete récét hoz a hóna alatt. A récéhez): Lá-
tod? Háp-háp-háp! (Katalinra mutat j 

Magyar István, Katalin (riadtan válnak 
szét- Katalin felsikolt): Szent Ikten, ez a 
Szerecsen ikirály bolondja! 

Bolond: Csókolom a kisebbik kezét, csak-
ugyan az vagyok, de semmi rossz szándék 
a közeledéseimben. Kegyedet keressük, fen-
séges gazdámmal együtt, minthogy leleplez-
tük a vén Mágus csalafintaságát. Meg a 
Vezérekét is. Közönséges összeesküvés volt, 
egy szó se igaz az egész meséből, hogy ke-
gyednek meg kellett volna halni! (Rápillant 
Magyar Istvánra.) Tán a kedves férjura? 

Magyar István: En vónék, ha kifogása 
van ellene kendnek, akkor is! 

Bolond: Dehogy kifogásolom! Okos ember 
mindig annak a pártján van, aki győzött. 
(Nevet. Hátrakiált.) Uracskám! Itt vannak! 

Szerecsen király (ugyanúgy öltözve, mint 
az első felvonásban, jobbról jön, belép a ka-
pun, meghajol Katalin felé). 

Dárdások (nagy pálmalevelekbe burkolt 
csomagokat cipelnek. A király mögé állnak). 

Szerecsen király (a dárdásokhoz): Rakjá-
tok le a kincseket a fehér úrnő lábai elé! 

Dárdások (odaszaladnak, Katalin elé rak-
ják a csomagokat. Aztán szótlan kiszalad-
nak a színről). 

Szerecsen király: Kárpótlásul a szenvedé-
sekért, amiket országom hazug vénei okoz-
tok neked, fogadd e Tierény ajándékokat! 
Ha tehetném, legszívesebben kivenném a 
szívem és odatenném azt is lábaid elé! De 
szív nélkül nem élhet az ember, ha feihér, 
ha f eke te . . . Isten veled, élj boldogan! 
(Hosszan néz Katalinra s el, kürtharsogás 
közepette.) 

Bolond: Láb wohl! (El.) 
MagyaT István, Katalin (hosszan, szótlan 

néznek utánuk). 
Katalin: Gazdagok lettünk! (behajol a 

sok ajándékhoz.) 
Magyar István: Gazdag vagyok én enél-

kül is, hiszen ki a világ legnagyobb gyé-
mántja ? 

Katalin: Rám gondolsz? Ejnye, Pista, hát 
mióta jár a gyémánt két lábon? (Nevet.) 

Magyar István: No, (hagyd már azolkat a 
csecsebecséiket, oszrtán induljunk, mert ránk-
estelödik. • 

Katalin (özvegy Magyar Istvánné felé): 
Édös anyám! Hordja be ezt a sok kincset! 

Magyar István: Hová? 
Katalin: Hát be a házba. 
Magyar István: Az enyimibe? Osztán mi 

vagyok én? 
Faluslak (nagy csodálkozással és izgalom-

mal húzódnak egész közel a kerítéshez). 
Katalin: Hát mit akarsz? 
Magyar István: Csak nem gondolod, hogy 
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elfogadok; ajándékot ollanoktul, akik egykor 
rádvetötfcék a szemüket! Űgyis szögény a 
falu, hadd gazdagodjék! No, emhörök, lá-
nyok, legényük ! Ki az ügyes! (Kiszórja a 
kerítésen át a kincseket. Falusiak szétkap-
kodják és boldog nevetéssel futnak vele 
jobbra, balra s eltűnnek egyszeriben.) 

özv . Magyarné: Jézusmárjám! Kiszórtad 
a vagyont .az utcára! 

Mikán néni: Bolond ez! Mit töttél, te esz-
telen Magyar, te! 

Katalin: Pista! Mi van veled? (Bámul.) 
Magyar István: Csönd lögyön! Se (kárál, 

se kódis nem .adományozhat néköm a te lei-
ködön körösztül semmit! Mama! Szójjon 
még egyszer, hogy fogjanak már be! 

özv. Magyairné (a fejét fogja, hatrasiet). 
Magyar István (CsunáJioz megy): Me-

nyecskén át érkező ajándéknak fekete azi 
alja. Igaz-e, iki's fijam? 

Csana: ü g y van &! 
Magyar István (Katalinhoz): Hallod? A 

fiad is helyösli! 
Katalin: Akkor jól van. 
Magyar István: Indulunk, osztán mula-

tunk. Édesanyám! Hé! Mi van ia lovakkal! 
(Indul a gazdasági udvarba s két lovat ve-
zetve, befog.) 

özv. Magyarné (kinyitja a nagy utcai ka-
put). 

Katalin (feltelepedik a kocsira. Kocsi in-
dul, a tükör mögötti szín lassan sötétedik). 

özv. Magyarné: Hála Isten, igön boldo-
gok ezök! 

Halál (ugyanúgy öltözve, mint az első 
felvonásban. Énekelve jön fel Mikán néni-
hez): Adjon a jé Isten» öreganyám! Na. 
hogy szógál a becses egészsége? 

Mikán néni: Hát ha Ikend el nem rontja, 
igön jól. 

Halál: Mán pedig, haijja, akárhogy sajná-
lom, de most osztán vége! Gyün velem! 

Mikán néni (felugrik): Én-e? Mögbolon-
dult kend, vagy már így születött? 

Halál: Haj ja, ne gorombáskodjék, mert 
hasonlóval viszonzom. 

Mikán néni: Nem öl ég, hogy elviszi ezt 
a 'szegén Magyar Istvánt, aki most lött bol-
dog itt a szömörn előtt, még engöm is akar? 

Halál: Ama a jóképű magyar gyerökre 
gondol, aki múltkor, mikor mögjelöntek a 
tónál a királolk, osztán kimentötték Kata-
lint, neköm gyütt? 

Mikán néni: Arra én, szegénre. 
Halál: Bántsa a kórság, én ugyan nem ő 

érte gyüttem! 
Mikán néni: De hiszön rajta van Ä neve 

a maga listáján! 
Halál: Az nem ő! Hanem az apja! Mivel-

hogy az apját is úgy hívják, hogy Magyar 
István! Csak, tuggya, odaát nálunk is 
gyatra az adminisztráció, akárcsak mindön 
hivatalban. Osztán elfelejtötték a neve alá 
írni, hogy »idős« Magyar István. 

Mikán néni: Szóval, nem köll neki mög-
halni? 

Halál: Ráér még vagy hatvan esztendeig. 
Mikán néni (kitörő örömmel): Ejnye, hogy 

a. jó Isten álggya mög kendőt, mind <a két 
kezével! Szögénykéim! Hát akkor hadd él-

jenek boldogan, örömben, ahogy megmutatta 
a tükör is. 

Halál: Ippen ez a baj! 
Mikán néni Hogy boldogok lösznek? 
Halál: Az esze tokja! A tükör! 
Mikán néni: Nem értőm, hajja. 
Halál: Belenézett kend a tükőribe, kétsaör. 

Eddig röndbe i's vónánk. De belenézett har-
madszor is. Aki pedig — hiszön tuggya azt 
jól maga is — harmadszorra is kiolvassa a 
tükörből a látnivalót, annak mög köll halni. 

Mikán néni: Hát nézze, mögvallöm, tut-
tarn én azt, Dehát a szülei szív még a ha-
lálba is elmögy, csakhogy boldognak tugy-
gya a, gyerökét. Isten veletök, édös gyerö-
ikeim. Lögyetök boldogok! (Leül a sámedli-
ra.) No, fiam, cseleköggyön! Magyar asz-
szony vagyok én, ne féjjön! (Keresztet vet.) 

Mikán néni (elnéz messze, kicsit sírva): 
Isten veletök, édös gyerökeim. Lögyetök 
boldogok! (Leül a sámedlvra.) No, fiam, cse-
leköggyön! Magyar asszony vágyóik én. ne 
féjjön! (Keresztet vet.) 

Halál (leemeli válláról a kaszát. Elsuhint 
Mikán néni feje felett. A zenekar hangsze-
rein is egy hideg skála fut végig). 

Mikán néni (eldől). 
Halál (fölébe hajol, gyászzsebkendőt vesz 

elő. Kitörli a szeméből azt a két• könnyet, 
amit Mikán néni adott neki kölcsön az első 
felvonásban): Visszaadom a két kölcsön 
könnyet, amit Ikaptam szögénytői. (A zseb-
kendőjére törölt könnyeket lehullatja Mikán 
nénire. Elteszi a zsebkendőt, dalát dúdol-
va el.) 

Magyar István (balról jön, a ráma sarka 
felől. Meglátja Mikán nénit. Azt hiszi, 
hogy alszik. Hátra): Itt van a néni. Kata-
lin, gyere csak! 

Katalin (úgy öltözve, mint az első felvo-
násban. Bálról jön): Elnyomta az álom szö-
génkémefc. öreganyám! Itt vagyunlk! 

Magyar István : Mögkérlelöm, hogy ne ha" 
raguggyon Tám, hiszön csak miattad vclt,am 
ollan kegyetlen szavú az előbb. De most 
nuár, hogy neon köll neköd se a fehér, se a 
szurokképű királ, kérleljük szépön, hátha 
enged a szigorábul. 

Katalin (odamegy Mikán nénihez. Nézi): 
Ej, de mélyen alszik a ezögénykém. öreg-
anyám! Estelödiik már! Ébredözzön! 

Magyar István (elkomorult arccal hajol 
Mikán néni fölé. Emelgeti a karját. Nézi): 
Jézus Márjám. . . Te, Katalinom, mög ne 
ijedj édösöm, meghótt szögén. 

Katalin (rémülten mered az öreg asz-
szonyra, aztán letérdel mellé. Élesztgeti): 
öreganyám! Nem igaz, nem igaz, nem lőhet 
az igaz! (Ráborul, zokog.) Árva lőttem, 
árva! 

Magyar István (felemeli Katalint): Ne 
sírj, édös párom1, nem lőttél te olyan árva! 
öreg vót, a hervadt levélnek le köll hullni 
e g y s z e r . . . Itt maradok én veled, mert már 
nincs hatalom, ami elválasszon tőled. (Át-
öleli.) Egyik élet elmögy, másik kettő egy-
beölelkezik, hogy újabb szülessön a helyébe, 
í g y röindölte Isten, nyugodjunk mög benne. 
(Leveszi a kalapját.) Dicsértessek. 
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IRTA' . 

(Ii. folytatás.) 

fCMtOtwlo* 

EGY PÁHOLY 

Ê8 ECY EMBER ÉLETE 

R E G É N Y 

Somlotgyi Nuisi Szentkirályi-utcai baifcszolbás földszinti lakása volt Beöthy 
egyik ibévóhelye a kommün alatt. Ebiben a lakásban csak kedveltjeivel 
találkozott. Nus it értékelte és szerette. Hollósi Somog-yi Aninuskából ő 
csinált Somogyi Nusit. Annakidején egy este bevetődött a Jardinbe Molnár 
és Csontos társaságában. Ott látta ímeg az ifjú művésznőt, akit Molnár 
Ferenc azctonal elnevezett a legszebb csúnya nőnek. A kezdő színésznőnek 
odaadta a Sybillben Lábass Juci szerepét, Saralh-t. 

A legsötétebb kom münnapokban egy estém nagy társasági ült össze 
. Somogyi Nusi lakásán. Nusi a margitszigeti szánpadon játsziott. A Gésák 

felújítására készült, amelyben Rolly-Pollyt fogja játszani. Szerepét Fe-
dákikial vette át, iak'i valamikor a anéigii Magyar iSzín háziban játszotta ezt a 
szerepet. Talán haragosak voltak, az ablakok ds világosak, holott a Tanács-
köztársaság rendelete szerint ebben az időben már sötétet kellett csinálni. 

'Egy imopszüképű katonia ólálkodott a 'ház ellőtt. Puska tussal kezdte 
verni az ábíakot. A vendégek kinéztek:, látták a vörös kialtonát, kinyitot-
ták az ablakot 

— Hé, elvtársak... Ne olyan hangosan... Oltsák el a villanyi 
Beöthy kihajolt és rekedten, a dühtől lángoló arccal lekiaibált. 
— Nem oltjuk el a villanyt.. 
— Ne ellenkezzék, mert bekísérem! 
— Azt megteheti, de a villanyt nem oltjuk el. Kultúremiberefc vagyunk, 

nem ülünk sötétben, aimiükor a vállilaimosságiot már oly régen kitalálták... 
Hátulról húzták vissza Beötihyt, rángatták a kabátját, de ő csak tovább 

vitatkozott. 
A vörös katona megmérgesedett. 
— Lehúzom onnan az elvtársat, ha. sokiat karattyol. 
Beöthynek villogott, a -szeme. 
— Elvtárs az öregapád, én nagyságos úr vagyolk. A villain y t nean oltjuk 

el, mert itt egy művésznő tanulja a szerepét, hogy titeket, ronda elvtársakat 
szórakoztasson. Fogd 'be a pofádat és kotródj el innen. 

Azzal becsapta az ablakot^ 
Izgiaknias, Ijesztő félóra következett. Minden percben attól féltek, hogy 

felnyílik az ajtó, belépnek a vörös kiatonák és elhurcolják Beöthy Lászlót, 
ö nem félt. Lórumot proponált, játszott, vidámam diskurált és konyakozott. 
így telt az ide. Aztán bazamentek. Otthon azt mondta a feleségének. 

— Giza, megyünk Lantóra. 
— Nem jutunk oda. 
— Mindegy . . . Elindulunk . . . Talán megérkezünk. De ezt a levegőt 

mór nemi birotm. Megfulladok. 
— Én is . . . 
— Akkor csomagoljunk! 
így utaztak el Lontóra, körülményesen, a 'határnál vesztegelve, veszé-

lyekkel játszva, végül mégis csak megérkeztek . . . 
Beöthy leült a kastélyban, olvasott, vadászott és élvezte isteni magá-

nyát. Várta a híreket. Már úgyilátszott, hogy a pesti kamjniü'nnek soha 
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nein lesz véig». Akikor egy este, csiajpzottari éhesen megérkezett Baskó Géz.a. 
Szobig: vonaton, a határtól Vámosmikoláig kocsin, onnan nyolc óra hosz-
szat étlen-azomjan gyalogolt a kastélyig. Leült a szalonban, éppen csak-
hogy lenyelte a konyakot, amit eléje tettek és így szólt: 

— Megbukott a proletárdiktatúra! 
Beöthy ránézett a feleségére. Az arca mosolyban fürdött. 
— Csomagolunk. 
így,jötteik vissza Pestre. Beöthy már másnap tudtia, hogy a sainiiáz 

vagyonállománya csonkítaitflain. Lázár, gazdája rendelkezését követve, végig 
kitartott és megvédte a gazdag díszlet- éa jellimeznaktárt, a teljes beren-
dezést. Beöthy szorongatta helyettesének kéziét. Ismét lehet dolgozni. Az 
élet és a munka mámoros imádata hatalmába kerítette. Kedve, amely már 
évek óta eliLamyhult, megint fellángolt. Terveket kovácsolt, ötleteiket me-
sélt, Ibuzidított, vitatkozott, rajongott és> csepült. Ismét taktív volt, duzzadt 
benne a tmrunikiaéhség. . . De akik közelében élteik, kétkedő mosollyal figyel-
ték felbuzdulását, ügy érezték, hogy már nem sokáig lesz fiatal és tett-
erős. 

Talán csak néhány hónapig . . . 

XXX. 
Beöthy László ismét csörgethette kulcsait. 
Akik tegnap teli torokkal kiabáltak, ma már lakat alatt ültek, erdő 

sűrűjében bujdostak, vagy idegenben éhes gyomorral csavarogtak nagy-
városi utcákon, hátha a jószerencse segít és eléjük vet valami hazai 
embeirt, akit le lehet vágni egy vacsora erejéig. 

A Vezér életélvező ínyenc módján kóstolgatta és ízlelgette a kábult-
ságából ébredő város minden csemegéjét, örákig ácsorgott a teli kirakatok 
előtt. Bámulta a szép holmikat. Imádta a város lármáját, amely édes 
melódiának tűnt a kommün-napok dermedt némasága után. A kommunis-
ták kitakarodása után minden áru előkerült rejtekhelyéről. De Beöthy 
öröme mégsem volt hiánytalanul teljes. Belekötöttek Fedák Sáriba. 

Beöthy megkérte Friedrich miniszterelnököt, indítsanak a megrágal-
mazott művésznő ellen szigorú vizsgálatot. Majd az tisztázza a művész-
nőt . . . A rendőrségi vizsgálat mellett, összeült a zsűri is, amely átnézte 
Fedák Sári »kommunista« aktáit. A művésznőt a zsűri és a «rendőrségi 
vizsgálat igazolta-

Ezek után Leöthyt megfenyegették, hogy összetörik színházát, ha fel-
lépteti Fedák Sárit. Akárcsak a Vidor-eset után.. . 

Beöthy felajzva a többhetes tétlenség után, erélyesen takarított. Min-
den papírszeletet, ami a rémnapokra emlékeztette, szemétkosárba dobott. 
Kegyetlenül ajtót mutatott a diktatúrában hatalmi és szadista mámorukat 
kéjjel kielégítő színészeknek. Éjjel-nappal darabot olvasott, szerződtetett, 
tárgyalt A Vezéri mindig kezdeni szeretett. Most ismét elkezdett valamit 
és ez szórakoztatta, öt már igen régen nem izgatta a folytonosság, a ki-
taposott út, a bevégzettség. Csak a kezdés! Megint elemében volt, forrt, 
fülledt benne a mtunikamámoil. Most százas égők világítottak ibenne. 

Hozzászólt ahhoz is, hogy az Andrássy-úti Színházban a zsöllye negye-
dik sorban, balról a harmadik és negyedik szék bársonya szétfoszlott és 
melyik iparoshoz kell küldeni javításra. De azzal is törődött, hogy a kar-
hölgyeket új táncfigurákra kell betanítani a Király Színház friss ope-
rettjében. 

(Kidobta az Unió-színházak kommunistáit és fellélegzett. Igazságos 
volt. 0 csak visszaütött, de soha nem bántott ok nélkül senkit. 

Küldöttség jelentkezett nála. Hangzatos címen egyesületet alakítottak 
azoik a színészek, akik a feltámadt nemzeti öntudat parazsán kis pecsenyé-
jüket akarták megsütni. Vezetőik Bakó László és Gere Zsiga volt. A depu-
táció szónoka, Gere Zsiga felszólította Beöthy Lászlót, hogy a »történtek« 
után ne szerződtessen többé zsidó színészt az Unióhoz. A vezérigazgató úr 
beláthatja, hogy ez a kérés jogos és indokolt. De ha a vezérigazgató úr 
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netán habozna, ők, a nemzeti érzésű színészek, majd kivívják követelé-
süket. 

Beöthy figyelmesen meghallgatta a szónokló Gere Zsigát. 
1919 augusztus 16-án volt ez. Az igazgató a kábítóan forró délelőtt szé-

lesre tárt ablakok mellett dolgozott. Felhallatszott a rikkancsok lármás 
kiabálása: »Kivégzik Csernyt és a többi elfogott terroristát.« A levegőben 
a bosszúállás dühe remegett. A jelszavakat felkapták, mert mindenki szen-
vedett a kommünben. Nem volt tanácsos szembeszállni a hangulattal. 

A küldöttség várakozással nézett Beöthyre. 
A Vezér, mint minden fontos percében, most is fütyült. Majd kis szü-

net után csendesen így szólt: 
— Nem értem az urakat. Egy csomó zsidó színészem van, aki példásan 

viselkedett a kommün alatt. Aki az -akkori uralomhoz csatlakozott, azt ki-
dobtam, akár zsidó volt, akár keresztény. Önök azt óhajtanák, váljak meg 
tőlük pusztán azért, mert zsidó vallásban születtek! 

— Igen. 
Erre a válaszra Beöthy László emelt 'hangon így szólt: 
— Uraim, nem teljesítem a kívánságukat. 
— Retoirzióval fogunk élni — jegyezte meg Bakó László. 
Beöthy szeme felvillant. 
— Az urak ne fenyegessenek! Nem ismerek magamnál jobb hazafit. 

Pályámon az volt az elvem, hogy a színész vallása a tehetsége. Azt fogom 
szerződtetni a jövőben is, akit tehetségesnek tartok. Több szavam nincs. 

A színészküldöttség tagjai bólintottak és az ajtó felé tartottak. 
Utoljára maradt Gere Zsiga, aki a diktatúra előtt az Unió színésze volt. 
— Gere úir, — szólt utána a Vezér — szabad egy pillanatra... 
A színész megfordult. 
— Csak azt akarom mondani, hogy önt nem fogom szerződtetni. Alá-

szolgája. 
Beöthy pedig tovább kilincselt» sugdosott, magyarázott és rábeszélt 

Fedák érdekében. Mert hiába tisztázták a művésznőt, a szélsőséges elemek 
fenyegetőztek. Beöthy Ibeült kocsijába és elment a rendőrségre Fedák Sári 
ügyében. A rendőrségi sajtóirodában, amely akkor a főkapitányság 
Zrinyi-utcai bejárata mellett volt, az egyik hírlapíró az ablakból meglátta 
a Vezért, kijött és szolgálatkészen felajánlotta, hogy kalauzolja az épü-
letben. A Vezérnek ugyanis több szobában volt dolga. A hírlapíró el-
kísérte. 

Beléptek a második emeleten egy sivár terembe, úgynevezett »detektív-
szobába.« Az asztalnál bajuszos detektívfelügyelő ült. Háttal az ajtónak, 
megbilincselt férfi állt. Ebben a teremben a kommunista bűnösöket hall-
gatták ki. A gallértalan férfi, aki bilincset hordott a kezén, az ajtónyí-
lásra visszafordult. 

Beöthy, auláikor a letartóztatott emberrel összeért a tekintete, meg-
hökkent. 

Lipthay Károly volt, az a 'hírlapíró, aki Beöthy László ellen egykor a 
nagy hajszát elindította. Hirtelen, a pillanat tizedrésze alatt, képek villan-
tak fel a színigazgatóban. Látta a törvényszéki tárgyalást, a nagy hangon 
vádló Lipthay Károlyt, az elkeseredetten harcoló ügyvédeket, a zsibongó 
hallgatóságot. Hallotta Zsitvay elnök világos, mindig tisztázásra törő 
hangját. Maga elé idézte a képet, amikor a törvényszéki tárgyalás szüne-
tében baráti társaságban ebédel az Erdélyi borozóban. Az éjszakai ítélet-
hirdetést a gázlámpa fényében. Lipthay Károlyt felmentették. Az az este, 
a Bákosi Jenő szobájában . . . Amikor reszkető kézzel írja, hogy lemond 
tiszti rangjáról, kilép az Országos Kaszinóiból, leköszön a Nemzeti Színiház 

KÜLFÖLDI HÖLGYEK TÖKÉLETES KOZME-
TIVAI IHVËD7ÉCC » legrövidebb ldö alatt IIA Al MKurlLOL KOrnap kozmetika 

Teróz-körút l |a. Telefoni lt-40-18. 
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megakadályozza a szőrzet visszanövését. Készlet 
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igazgatói tisztségéről. A reménytelenség, ami rászakadt. A párizsi napok 
siralinassága. A hazatérés . . . Es most itt áll vádlója, élete megkeserítője, 
nyitott inggel, cipőjében nincs fűző. . . 

A detektívfelügyelő felpillantott. 
Észrevette a Vezér meghökkenését. Érdeklődve kérdezte Beöthy tői, 

akit ismert. 
— Vezérigazgató úr — kérdezte és rámutatott Lipthay Károlyra. — 

ismerte ezt az embert? 
Beöthy László végignézte Lipthay Károlyt. Az igazság egykori Ibaj-

noka, a kérlelhetetlen purifikátor szánalmasan, görnyedten állt a vallató 
detektívfelügyelő simára politúrozott asztala előtt. Es most csüggedten le-
hajtotta a fejét. 

Beöthy csendesen megszólalt: 
— Ezt az embert? Nem ismerem . . . Nem emlékszem . . . 
Nem akart ellenségének ártani . . . Sarkonfordult és eltávozott . . . 

Egyébként Lipthay tisztázta magát és néhány nap múlva már kiszabadult. 
* 

Elhatáro^a, hogy fellépteti Fedák Sárit, akárhogy is fenyegetőznek... 
Barátai figyelmeztették, legyen óvatos. 

— Egyszer már visszavittem Fedákot a színpadra. Amikor a Vidor-
eset után úgy látszott, soha többé nem léphet fel. A közhangulatot akkor 
is alaposan megdolgozták ellene, akárcsak most. Akkor is össze akarták 
törni a színházamat, most is. Akkor sem féltem, most sem félek. 

— Es miiben lépteted fel? 
— Itt van a jó öreg, elnyűhetetlen János vitéz. A Vidor-botrány után 

is azt játszotta... Most iis ő lesz Jániots vitéz.. . 
A nagy este 1919 december 19-én volt. Ekkor játszották négyszáz-

hatvanötödiször a János vitézt. Fedák Sári a János vitéz, de hol voltak 
már ekkor a régá partnereik? Elszéledtek, megíhalitaik. Medgyiaszay Vilma 
szerepét most Tóth Böske alakította. Gsatai Janka helyett Tárnoki Gizi 
játszott. Rátkai Márton volt a francia király, Nádor Jenő pedig Bagó. 

Beöthy László arca viaszsárga volt. Ott állt frakkban a függöny 
mögött és rendelkezett. A színház megtelt. Fedák felküldte Menner Ernőt, 
a mindenest, kérje meg a Vezért, jöjjön le hozzá az öltözőbe. 

Amikor Zsazsa megpillantotta Beöthyt, elszorult a szíve. 
— Milyen fehér vagy, Laci! 
— Kipúdereztem magam, — Beöthy f-_ rcsán nevetett — szép akarok 

lenni a rivalda fényében. 
Fedák kutatóan végignézett Beöthyn. 
— Mondd, Laci? Csak nem akarsz kimenni a színpadra? Ebbe nem 

egyezem bele! 
— Ugyan Zsazsa- — Beöthy rekedten nevetett és megsimogatta pri-

madonnája haját — valamit mégis csak ^ mondanom ke l l . . . Olyan egy-
szerűen nem eresztelek ki à farkasok közé . . . 

Megszólalt az előadás kezdetét jelző csengetés. Beöthy indult a szín-
padra. / • 

— Ne menj, Laci, — fogta meg Zsazsa — maradj! 
— Kimegyek a színpadra. Hátha lesz egy revolvergolyó, amely téged 

akart célibavenni. Inkább engem találjon.... 
Nem volt revolvergolyó. A publikum ünnepelte Beöthyt és amikor 

Fedák Sári kilépett a színpadra, tizenegy percig zúgott a taps. Az elő-
adás simán lepergett. 

Ez volt a második eset, amikor Beöthy megmentette Fedák Sárit a 
magyar színjátszás számára. 

* 
Buttykayék közül a férfit szerette. Beöthy rábeszélőképességében, meg-

vesztegető egyéniségében volt valami elektromos varázs. Ha megnyomott egy 
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gombot, az, akit nie« akart főzni, kigyulladt. De Kosáry Emimre nem 
hatott. Vele nem is azon a pajtási-testvéri (hangon ibeszélt, mint többi 
primadonnájával. Beöthy nagy titka volt az a bizalmas hang, aihogyan 
környezetével érintkezett, az, hogy félszavakkal, utalásokkal, ahogy a 
francia mondja, »demi vox:c«-kal érttette uneg magát. Kosáry Emmi körül 
mindig ott volt a férje, Buttykay Ákos és partnere, Király Ernő. A Vezér 
talán so»hia nem beszélt intim-kettesiben a művésznővel. Még szerződést 
sem úgy kötöttek, ahogy addig a Beöthy (színházainál szokás volt. Volt 
olyan szerződésük is, amely tizenhat sűríín gépírt oldal volt és minden 
eshetőséget és lehetőséget beiktattak a pontok közé. Kosáry Emmi az igaz-
gatót látta Beöthyben, nem a zseniális- színházi mestert, aki írónak és 
színésznek i® tökéletes lenne, ha írna, vagy ha játszanék. <5 nem. leste 
izgatottan <a próbán, bejön-e a Vezér és mit fog szólni? Egyszerűen nem 
került Beöthy varázssugarába. 

Egy reggel a Vezér kinyitotta az újságot és az első színházi hír, amit 
olvasott, az volt, hogy Faludiék Városi Színházában ,a legközelebbi újdon-
ság Buttykay Ákos Ezüst sirály című operettje lesz, a főszerepekben 
Kosáry Emmivel és Király Ernővel. 

Beöthy nem volt az a színigazgató, aki egy színészért skandalumot 
csinál. Mindenkit lehet pótolni., Nem is Kosáryért dühöngött. Elismerte, 
hogy a művésznő iszép és tud énekelni. De ha elment, elment. Petráss 
Sári éppen írt Hollandiából, hogy hazajönne, ha akadna jó szerep. Hát 
majd hazajön a Petráss. Ha nincs Kosáry, játszik ő. Beöthy Lászlót 
csak az bosszantotta, hogy Király Ernő otthagyta. Hiába magyarázták 
Beöthynek, hogy Király Ernő többé nem ura, akaratának. Ha Kosáry 
Emmi véletlenül Indokínába szerződne, utána menne. A Király Ernő 
távozása fájt neki. A bonvivánt egykor, a (kezdés idején visszauta-
sította a kiritika és a közönség. Beöthy emberfeletti módon harcolt 
érte. Akkoriban már kora délután megjelent a kaszinóban és tépte 
a száját Királyért. Külön-külön imiinden embert megfőzött, hogy majd 
meglátják, milyen remek színész és nagyszerű fiú. Valóban, Király Ernő, 
amíg nem ismerkedett meg Kosáry Emmával, a leghűségesebb embere volt 
Beöthynek. 

A Vezér felment a Fészelklbe és azonnal összehívta a Színigazgatók Szö-
vetségét. Magából ikitkelve magyarázta, hogy Király »zerzö désszegés t 
követett el. Faludi OáJbor, a Színigazgatók Szövetségének elnöke, — 
igazán nem járja, hogy leszerződtette a hűtlen bonvivánt. Amikor az 
igazgatók összeültek, hogy a szerződésszegés dolgában döntsenek, kitűnt, 
hogy Beöthynek nincs igaza. Király szerződése lejárt és az elmúlt héten 
amikor Beöthyvel tanácskozott, a Vezér könnyelműen azt mondta neki, 
hogy ha talál valami jó szerepet más színháznál, elvállalhatja. 

Király Ernő és Kosáry Emma eljátszották a Városi Színházban iaz 
Ezüst »sirályt. Beöthy pedig kijelentette, hogy Kosáry és Király soha 
töblbé nem léphetnek fel nála. Vérig volt sértve. Mániákusan ismételgette, 
hogy ezt taz eljárást .mindenkitől várta, csak Király Ernőtől neim. Sze-
gény Király.. .Rajongva imádta partnerét. lAmikor a szenvedélyes fel-
vonásvégek után visszavonult öltözőjébe, sírt ós némán epekedett a szí-
nésznő után, akinek később egész életét feláldozta. Nem látott és nem 
hallott. Talán már azt sem tudta, hogy van egy Beöthy László a vilá-
gon. Esténként Kosáry Emmiékkel vacsorázott, utána gyorsan hazament, 
.hogy az imádott nő fényképeit nézegesse egész a hajnali órákig, mert 
álom csiak akkor iborult a saetoére, ha porokkal viagy pajsztillákkaT elká-
bította magát. A színházak világában példátlan volt az a mélységes 

C I T R O M O S A R C Á P O L A S 
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bőrmdrigyek kiválasztását , ezáltal «a Ö-sszes börsnépsóghibák meg javu lnak . Megóvja az arcbőrt 
hidegtől , naptól , érdességtől . ráncosodástól . Az arcizom ruga lmas lesz. UDIT FRISSÍT. Törv. védve 
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remei) y telén szerelem, amely ebben a derék bomvivánb&n felparázslott. Az 
Ezüst sirály utáni Kosáry Emmi Bécsbe szerződött. Király utána ment és. 
bár neki ott nem volt szerződése, amíg Kosáry Emmi Bécsben játszott, hí-
ven kitartott mellette. 

Beöthy érezte, hogy pályája zsákuccába jutott. Az olyan színigajzgató, 
aki a szerzőnek »écá'kat« ad, aki ibeibamítja a hősnőt, alkíi Mreül a díszlet-
tervezővel, Ihogy pontról pontra megmagyarázza., imilyetn enteriőrt gondod 
a második feivoinás)bia>n — miiit kezdjen négy színházzal? Tudta, hogy négy 
színház »oiklkai kevesebfb, minit egy Színház. Négy színháziban nem liebet 
mindéin. felmerülő kérdéssel törődni, már pedig hány premier sorsa, dől ed 
apróságokon. Trösztvezér lett ő, akli egykor versisizövegeiket írt be kész 
operettekbe és .házi főpróbákon felvonások sorrendjét cserélte fel. Szám-
osz.opodcat toltak eléje délelőttönként, pedig igazán mindenhez értett, csak 
a számokhoz} nem konyított soha. A sok Ibába között élveszett a gyerek, 
a rengeteg igazgató és rendező koiniferenciáaása közben az Unió-színházak-
ban lassan és kínlódva haldokolt a művészet. A részvénytársaság közben 
terjeszkedett. Megvásárolta Wertheimerék Revűiszánliázát és átkeresztelte 
Blalha Lujza színházinak. Rovod ideiig -hatodik saíaiMm Isi vodt az Uniónak, 
a városligteti Scadia. Ebben iaz időben a szánházd. térképen új színiek kelet-
keztek és régiek eltűntek. FaludHék Vígszínházát egy amerikai úr, Ben 
Blumenthal megvásárolta, kinevezve Roboz Imrét és Jólb Dánielt igaz-
gatókül. Ez volt a nagy színházi esamény. A Vígszíniházat nemi lehetett 
elképzedmi az öreg Fadiudi Gábor nélkül, aki osiendben, íróasiztailia mellett 
üldögélve valóiban nagyot adkotott. A színiházjegyiroda intézményét ő 
találta ki 1887-lben. Az első modern, bérletrendszer szintén Faludi Gábor 
agyából pattant ki. Nagystídiusú színlháai üzdetetmlber volt. Miközben «szín-
padán a modern magyar színjátszás legragyogóbb alatkjaö. játszottak, ő 
fenn, az irodában az üzleti részt intézte tökéletesen. Most visszavonult. 
Blumenthal kibérelte a Fővárosi Orfeum épületét is és egyéves hare 
uitán, amely a színházmytitásd engedélyért folyt, megnyílt a Fővárosi Ope-
rettszínház. A Télikert színiházzá alakult: a Renaissance Színházat először 
Barna Károly, később Bárdos Artúr igazgatta. A Városi Színház az 
államé lett. 

Aki 1920-ban edialiudt és két évvel ikésőblb ébredt fel, dörzsölhette a 
szemét, ha körülnézett a pesti színháziak arcvonalán. Semmit nem talált 
a helyén. 

A Színházaik főibejáród előtt ismét ott fityegett hivalkodó önteltséggel 
a »Mai esti előadásra minden jegy elfogyott« szövegű tábla, de a csodá-
latos módion feltámadt színlháai konjunktúrán senkii neon gazdagodott meg, 
ellenkezően, minden szíházlban ott lappangott a válság néme. Hogy tör-
ténhetett ez? A pénz értéike veszedelme» inamban egyre romlott; tébolyo-
dott tőizsdéaési láz ragadott el mindenkit. Uj fogalmiak, míint kosztkamat, 
határnap és részvénynevek szerepeltek a társadgáa köznapi szavai között. 
Tízezreikben és százezrekben számoltak. Minden drágtult, csak a színház-
jegy nem. Bécsben tizenötször annyiba kerüllt egy zsöllye ária, mint 
Besten. Egy napon a Király Színháziban, a vezérigaagatói ilrodáiban pontos 
és az egész 'helyzetet tökéletesen jellemző bejelentést tettek Beöthy 
Lászlónak. 

E z p e d i g í g y h l a n g z o t t : 
— Vezérigazgató úr! Ha az Unió minden színházaiban minden este 

táblás ház vian — ráfizetünk. 
Ez így is volt. A színháziak a kiélesedett verseny következtéiben nem 

akarták emelni a helyárakat. Annikor az infláció gátakat törő, sziklákat 
elmosó, sebes áradátú folyama megindult, a színigazgatók hajója zátonyra 
jutott. A zátony egy szerencsétlen szerződés vodlt, amelyet iá Színigazgatók 
Szövetsége a Színészek Szövetségével kötött. Az volt a megállapodás, hogy 

H E L Y I F O G Y A S Z T Á S ^ U t v ő -
Schadek Antalné kozmetikai intézete, Budapest, IV., Váci-u. 9.1. (Corso rr.ozi ház) 
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a helyárak emelkedésiét (követi a szdnészgázsá. Nem voltt érdemes emelni 
a jegyek árát, mert ugyanann yá/vai többet kellett fiizeitni a színészeknek. Az 
igazgatók tanácstalanul álltak az általuk felidézett vihariban: találihattaik 
volna megoldást, iha egyszer összeülnek és őszintén meglbeszél'ik a kérdé-
seket. De kezdeményezni senkii nem laJkart és gyűlölték egymást. Az úgy-
nevezett »saínésziszipkáaások« napirenden voltak. Ekkor fejlődött kii az 
úgynevezett színiházpolitika Budapesten. Ez a szMházpolitíika a többi kö-
zött abibófll isi állt, hogy jóiban kell lenni a színpadi ügynökkel, mert m 
majd a forrósikerű külföldi újdonságot »a kezünkre játssza.« a konkurrens 
elől. Csábították a neveseíblb tszácriészéket, (aiklikrueik elbben az időiben alakult 
ki az árfolyamuk. Megkezdődött a »sztárrendszer«. Az igazgató egyszer 
csak körülnézett ésl azt látta, hogy van már tíz olyan színész, és színésznő 
Budapesten, ïaM nem vállal évesszerződést, csak fellépéseket. Színiház-
direktorok soiha nem imádják egymást. De ia régi időiben a versengésnek 
volt valami patriarchális jellege. A Faludiak és Beöthy nem r a j o n g t a k 
egymásért. Konkiurreneiájuk annakidején untèg sem fajuUhabott el, mert 
becsülték egymást és a Iharc nem ment vérre; kevés színház, volt és mind-
együknek külön közönsége. Amikor ibékéiben a Vígszínház ekzerződ tette 
Csprtosit Beöthytől, az komoly (társadalmi esemény volt, amellyel 'hetekig 
foglalkoztak a lapok. Most, a húszas években, vezető színészek miinden 
két hónapiban színházat cseréltek, és ezekndk az átszerződéseknek már 
napilhírérdeíkességük is aliig volt. 

A Faludi-fiiúk, Jenő és Sándor, 1873jban születtek, ugyanabban az év-
ben, amikor Beöthy László. Egy városban nevelkedtek; egyért hevültek; 
egyet tanultak; nagyjában ugyanaz volt a környezetük; egy klulbba jártak, 
együtt kártyáztak és gyakran együtt ittak. Az egyik levette a nőt a másik 
kezéről, miire az elíhalászfott egy darabolt ennek az orra elől: de soiha nem 
tegeződtek. Ellenfeleik voltak, akik mindig méregették egymás izmait, de 
nem ellenségek. Bandázs nélkül vívtak, de a »zárás nem volt megengedve. 

A szúrást a ihuszas évek kezdetén sorozták ibe a párbaj feltétetek közé. 
Talán nem véletlen, 'hogy éppen akkor, amikor az öreg Falud! Gábor nem 
volt töiblbé igazgató . . . és amikor imár sok színház volt . . . 

Békéiben, ha Beöthy idegen színiháziban (beült a premierre, mindent 
dicsért. Gyakran meggyőződése ellenére is. Ügy érezte, hogy ez lovagias 
kötelessége. A húszas évekiben már ő Is alkalmazkodott 'az új harcmodor-
hoz. A Vígszáníháziban bemutató volt, a színészek (hasztalanul erőlködtek, 
a silány újdonságot nem tudták tmtegmenteni. Ekkor morogta Beötihy a 
bajusiza -alatt ezt az* epés, de klasszikus megtjegyaését : 

— Azt még értem, hogy ezt a diaraíbot előadták; de azt nem, 'hogy el 
tudták olvasni . . . 

A finomérzékű, minden izéiben művészi ösatönű Koihner Jenő báró, 
az Unió elnöke meglhiait. A eég sziaíbadulni szeretett volna az Uniótól. Jenő 
báró halála után (hiányzott a vállalat vezetésében az a művészi (becsvágy, 
amely fiittyethány a ráfizetésnek. Beötihy ellen szakadatlanná folyt az 
intrika, ö pedig nem volt az az emlber, akii védekezik és Ibejár a Koihner 
cégihez, széptevő udvarlásokra. Koíhneréík nem merték kiikérdezni, fele-
lősségre vonni. így aztán a szakadék:,, az őszdmtesjég hijjián. egyre mélyült 
közöttük. Es elkövetkezett az az idő, amikor mindenki! elkedvetlenedett: 
Koihnerék, Beöthy, Lázár, az igazgatók, a rendezők, a színészek, min-
denki . . . 

De laaJért a közönség) járt a szánházaklba; ekkor még igen. 
* 

Harcoltak ellene olyan kíméletlen módszerekkel, amilyenek azelőtt isme-
retlenek voltak; Beötihy állta a sarait. Felvértezve védekezett és< támadott. 
De a ibajtársat ímegflbecsülte és támogatta, 

1920 elején történt a következő história. 
U j Ék 1 TP Ä • à \ végleges kiirtása ezidőszerint a legkomolyabb, 
• • * * ^ gyors, biztos eredménnyel. Angol módszerrel. 
S c h a d e k A n t a l n é kozmetikai Intézete, Budapest, IV., Vácí-u. 9. I. (Corso mozi ház) 
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Egy eiste Rákosii Szádi nagy kéréssel kereste fel fiát az irodájában. 
A nagyassizony elhatározta* hogy szí ni iskolája növendékeit sűrűbben fojda 
vizsgáztatni. Megkérte Lacit, engedje át a Király Színház színpadát (min-
den második szomlbat délutánra az iskolának. 

Beöthy kelletlenül mosolygott. 
— Édesanyám lkánoa helyzetbe hoz. A Király Színház az Unió tulaj-

dona. En csak vezérigazgató vagyok. . . Nem adlbatom oda a Király Szín-
hazat. Lehet hogy a jövőben szomibaton délutánonként is rendezünk elő-
adásokat. Akkor kilakoltassam az iskolát? Nem, nem tehetem. Ugy-e nem 
haragsaik édesanyám? 

Szlidi anlaima vállat vont. 
— Ha nem telheted . . . 
Sebestyén Géza, hűséges embere és egykori színésze már évek óta igaz-

gató volt. Az 1919—1920-as szezónlban a Várszínházban játszott. Kitűnő 
társulata volt és jó előadásokat rendezett. De a megközelíthetetlen és át-
fűthetetien Várszíniháziba nem ment fel a közönség. Beöthy (megnézett a 
Várban egy operettelőadást. Előadás után megdicsérte Sebestyént. 

— Kitűnő volt az élőadás! Gratulálok. Sajnálom, hogy ezen az elátko-
zott helyen játszák, ide, — úgylátjszák — nem lelhet feflosálbítani a pulb-
liikuonot. Kár, Géza . . . Tudja imát? Segítek magán. 

— Hogyan? 
— Jövő héttől kezdve minden csütörtökön és szombaton délután a maga 

társulata a Király Színháziban játsizhiaitik. Bért nem kell fizetnie, a faisebíb 
kiadásokat majd én fedezem, De segíteni kell magán . . . Disznóság, hogy 
maga elpusztuljon elblben az elátkozott hodálytban. 

— De Vezérem . . Nem ÍJSI tudom, Ihogy elfogadhatom-e? Hiszen Ve-
zérem saját előadásainak esiinál konkurrenciát. HaJllom, hogy senkinek 
nem adta ki délutáni előadásra a Király Színiházat. Még édesanyjá-
nak sem... 

Beöthy idegesen közbevágott. 
— Ne papoljon Seíbikém. A imaga társulata minden csütörtökön és 

szombaton délután a Király Színházban játszik. Punktum. 
* 

Beöthy tudta, hogy nem érdemtelenre pazarolja barátságát. Sebestyén 
Géza mindig hűséges embere maradt. Géza társulata nyáron a Budai Szín-
körben játsizott. Egy délelőtt (bement a Szíinkörlbe, lalhol valami próba folyt. 
Nem érdekelte, hogy micsoda próba, tudta, hogy hétfőn este egy 
fiatal színésznő fog bemutatkozni. Ahogy végigment a nézőtéren, hirtelen 
megállt. Fe1 nézett a színpadra, ahol egy fiatal lány Júlia szavait recitálta. 
Sebestyén Gézának olyan füle volt, hogy a tehetséget tízezer méterről is 
meghallotta. Hát imég harminc méterről . . . 

— Kisasszony, maga fogja Júliát játszani hétfőn este? 
— En ! 
— Hagyja ab'ba a piróíbát. Felviszem Beöthyfhezw 
A lány Ibólántott. Akkor az igazgató megkérdezte. 
— Tulajdonképpen hogy hívják? 
— Darvas Lili vagyok. 
A fiatal lány felöltözött, aztán jelentkezett az igazgatói irodáiban. 

Sebestyén Géza jól végignézte. Kikérdezte, Ihány éves? Játszott-e rniár va-
lahol? Kitűnt, hogy a lány tizenhat esztendős múlt. Doktor Darvas nő-
orvos az apja. Gótíhék növendéke. Vasárnap délután akar bemutatkozni. 

Géza bólintott és így szólt: 
— Maga olyan nagy tehetség, hogy nem az én tán&ullatamlba való . . . 
Rekedten nevetett. 
— Mit kezdjek egy kis Dúséval? Felviszem Beöthyhez, az majd »meg-

csinálja magát«. Az lenne a maga szerencséje, ha Beöthyneflc iisi úgy meg-
tetszenék, mint nekem. 

(Folytatjuk.) 
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VÍZSZINTES: 
IDÉZET A VERSBŐL 
Méltatlan 
Római >92« 
Szlblnyáini . . . . (Arany János) 
Az írott szellemi termékek ösz-
szessége 
Vigyázás a dolga 
Katód — ellentéte 
Tiltakozás Joga (ék. hiba) 
A sajt készítésénél a tejből 
visszamaradt folyadék 
M. É. A. 
M. Ö. Z. 
Asztalban van 
Könnyen megszúrhatja magát 
vele az ember • 
Aratta vala 
Párbajozni akar 
Nagyobbodik 
Angol prepozíció 
A Vörös-tenger bejáratának 
kulcsa Arábia délnyugati ré-
szén (ék. hiba) 
Bankmegrohan ás 

35. Korjelzö rövidítés 
36. Kegyedé 
37. Ipari növény 
38. Híres magyar politikus a mull 

században 
39. Az Alföld ilyen 
40. Micsodától? 
42. Fűszer 
43. Lap van ilyen 
44. Ibsen »Peer Gynt.-jónek női 

főalakja 
45. Mutatószó 
46. E napon 
49. Magas tudomány 

FÜGGŐLEGES: 
1. EGY MÁSIK IDÉZET A VERS-

BŐL 
2. Letarol 
3. Kiepura keresztneve 
4. A. L. K. 
5. Vissza: keresztül 
6. Szellemi munkás 
7. Világhírű komikuspár — ma 

már kihúnyó csillagzattal 
8. Halál — németül 

9. Régi német tánc 
10. Csajkovszkij zenekari szvitje 
11. Szép virág 
13 . lefut a nyilt utca so-

rán (Arany: Tetemrehívás) 
14. Rossz vajban képződik 
18. Minden idők legnagyobb film-

amorozója 
22. Törvénykönyv — rövidítve 
23. Evangélikus 
25. Oktat 
29.Tied — németül 
31. Mesterséges nyelv 
32. Előde 
34. H. L. R. 
35. Fogyasztasz 
38. A kvintett áll ennyi tagbél 
39. K. K. K. K. K. K. 
41. A. M. J. 
42. Főalak a »Zalán futásá«-ban 
43. Ember — angolul 
45. Vissza: növény 
46. Francia vlsszahaténévmás 
47. I. Ê. 
48. Atlan kan 
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Utazás a föld körül (XIV.) 
t kell bekii 

mm 
(Afrika 2.) 

Megfejtésül a képekkel meghatározott földrajzi neveket kell beküldeni. 
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15. Forró angol szeszesital 
16. Itt — németül 
17. Napszak 
IS. Szerv 

20. Fohász 
21. TUtószó 
23. Az orosz petróleumtennelés 

főhely« 
24. Egyiptomi napisten 
23. A maláji államszövetség egyik 

szultánság* 
28. Női név 
27. Növény 
38. Kétes 
23. Győztes követeli 
30. Vissza: ernyőfajta 
31. Balog — mássalhangzói 
32. Hajó része 
33. Lajhár 
M. 

P 



37. Romantikus regények 
szava 

38. R. N. A. 
38. Festékanyag 

kedvelt 3. A Holló költője 
4. fin — latinul 
5. Germán vezér, aki 476-ban vé-

get vetett a nyugatrómai biro-
dalomnak 

6. Többször miniszter volt, poli-
tikus 

7. Állati és növényi eredetfi 
anyag 

8. A legfelső nyakcsigolya 
0. Vissza: ipari növény 

10. Kör része 
11. 

43. Bot — mássalhangzói 
44. Sértetlen 
45. Mutatószó 
46. Mi (!) 
48. Germán Isten 
50. fipUlet maradvány« 
51. Nevetés kezdete 
52. Vissza: virág 
54. Számok előti rövidítés 
55. Kezdettől fogva 
57. Rossz tojás 
58. Vájat 

28. Bigin része 
29. Vissza: a Halotti Beszédben 

előforduló szó 
30. A diákélet legkellemetlenebb 

órái 
31. D i e « . . . . (napja Isten haragjá-

nak . . . ) 
32. Állati eledel 
33. Sporteszköz 
35. Indulatszó 
36. Nehéz felmászni -ri 
38. Kriemhilda anyja 

Allai 
Olasz névelő 
Vetkőzés része 
Magyar tenger 
A köztársasági Róma hires és 
nagy tudósa és írója (Kr. e. 
16—27) 
Valaminek a fénypontja (fon.) 
ExotikuR hangszer 
5 centimes francia rézpén* 
Bibliai hegv 
Olasz város ^ 
Bizmut Jsle / 
Morvaországi város 
Philemon hitvese 

FÜGGŐLEGES^ 
Étlen cég 
örmény születésű angol re-
gényíró 

13. Ellenhatá« 
14. Kerevet része 
16. P. B. 
17. 

18. Repedésben van 
19. Gyerekes 
20. Frakk 
22. Asszonyok 
23. Követségi tisztviselő 
24. Ezt teszi az, akinek könyv van 

a kezében 
25. Erög hangjáról hires görög 

harcos Homerosnál 

52. O. A. 
43. Művelet 
4». Az istenek hírnöke 
47. Női ruhaanyag 
48. Kottán látható rövidítés 
49. 

. , társa 
52. Valamely állam által 

lyozott pénzrendszer 
53. Fúvós hangszer 
56. Állat 
57. Foglalatban van 
60. Nemzeti Egység Pártja 
61. Ras — mássalhangzói 
66. Lajhár 
67. Szibériai folyó 
68. Gyutacs része 

szabé-
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EGYENLŐ. 
öt meg egy az hat, kettő meg- négy az is hat. Tehát öt meg egy egyenlő 

kettő meg néggyel. Rakjuk ki ezt az egyenlőséget római számokkal, gyufából: 

VI+|I = I+V 
A feladat a következő: tegyünk egy gyufát más helyre, úgy, hogy egy 

ujabb egyenlőséget kapjunk. Vigyázat: gyufát elvenni, vagy hozzátenni nem 
szabad és csupán ahhoz az egy gyufához szabad hozzányúlni, amelyet más 
helyre tesizünk. A többi még a helyzetét sem változtathatja meg. 

Felhasználhatjuk ezt a kedves feladatot társaság mulattatására is úgy, 
hogy versenyt rendezünk: ki találja meg a megoldást a legrövidebb idő alatt. 
MÁSSALHANGZÓK ELŐNYBEN 

B L K L T T 
P N K S D R Z S 
K Z D G Y K C S T 
F 8 L N B M B J 
K K S Z M L Y N Y 
V L G T B L L 
K S Z B N K 
H L N P S K V R 

A fenti betűk egy Arany-ballada első 
szakaszának a mássalhangzói. 

Mi a címe a versnek! 
a, . SZÓTAGPÓTLÓREJTVÉNY 
' -JfrlLA = a Fülöp-szigetek fővárosa. 
M-l NI VE = Az Asszír birodalom fővárosa. 
• O LEDO = Spanyol város. 

- - HAMA = Angol szigetcsoport Florida 
és Haiti közt. 

A hiányzó első szótagok gabonájáról hi-
res kanadai tartomány nevét adják meg. 

BUDAPEST—BOMBAY 
Bo — kar — la — les — li — mo — na — 
ne — pa — phok — ra — sa — so — vál. 
1. Leonardo da Vinci világhírű festménye-
2. Mértani fogalom. 
3. ókori görög bölcs. 
4. Farsangkor aktuális. 

Fenti meghatározások alapján négy szót 
állíthatunk a szórészekből össze. E négy szó 
mindegyikében megtaláljuk az abc egyik 
betűjét. Számoljuk meg, hányadik betűje 
a szónak ez a fogalmak mindegyikében 
előforduló betű. A négy szám a definíciók 
sorrendjében összeolvasva adja kilomé-
terekben kifejezve a Budapest—Bombay 
távolságot. 

NÉVJEGY 

BALTA GY. ÁRON 
Ha a névjegy összes betűit átcsoporto-

sítjuk, megkapjuk, hogy- a fenti úr milyen 
rangot visel a hadseregben. 

SZÁMREJTVÉNY 
12, 2, 14, 20, 28, 24 Tetszetős 
7, 11, 21, 25, 9 ördögök 'birodalma 

18, 8, 4, 3 Fiú név 
34, 35, 30, 36, 37, 22 Bilincs 
1, 13, 16, 26, 27 Kutya szereti rágni 

39, 31, 10, 38 Hagymatermelésé-
ről híres város 

23, 29, 5, 15, 33, 30 Vízi jármű 
17, 19, 32, 5, 6 Harapom 
l—39 Híres katonanóta két első sora. 

A SZÍNPAD VILÁGÁBÓL 
1. Erkély-jelenet. 
2. Kisfaludy K. leghíresebb tragédiája. 
3. »Nincs a teremtésben vesztes csak én!« 
4. Desdemona. 
5. Levélária. 

Fent öt, mindenki által Ismert darabot 
jellemeztünk röviden úgy, hogy mindenki 
könnyen ráismerhet a művekre. A szín-
darabok kezdőbetűi egymás alá írva egy 
francia bölcsész nevét adják. 

MAGÁNHANGZÓK ELŐNYBEN 
(Bársony János) 

Ü A I Á A A A A Á O 
I E A I Á O Á O Á O 
E E Á O É E E A Á O 
A E Ó É E Ö É O Á O 

A fenti betűk egy magyar népdal k a -
détének a magánhangzói. 

Melyik ez a népdal! 

MÁS SZÓVAL 
Község 
Fog 
Keret 
Vigéc 
Masszív 

A fenti szavak szinonimáinak kezdő-
betűi, felülről lefelé, Eigyiptom uralkodó-
jának nevét adja meg. 
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CLUaíáímúnifaá 
i. 

Villamos, mely ellenkező irány-
ban közlekedik. 

2. 
Minden gomb alá egy zacskó var-

randó, hogy abba essen bele a 
gomb, ha leszakad. 

3. 
Kályha, mely nyáron jobban fűt-

hető, mint télen. 
4. 

Olyan ceruza, amelyiknek a túlsó 
végét hegyezhetjük csak meg. 

5. 
óra, melyen a mutatók nem moz-

dulnak. Csak a két számlap. Az 
egyik a nagymutató körül, a másik 
a kismutató körül mozog. 

6. 
Könnyen elszakítható nadrág. 

RÁDIÓ. 
(Jellinelk Miklós) 

Szellemes egy szerkezet ez 
Ember mellett lett helye, 
Melyben rezeg elemeknek 
Rettenetes ereje. 
Jelentkezhet Pest, Velence, 
Keresheted Keletet, 
Megszereztem, de szerencse, 
Meg sàm lelem helyemet; 
De melyet meglelsz e helyen, 
Hely legszebben zengedez, 
Megveheted, elteheted, 
Kedved kellemesebb lesz. 
Mely tekercselt szerkezeted 
Felteheted, leteheted, 
Elteheted, bet eheted, 
Belerezeg elemeknek ereje, 
Zene, mese, egyveleg, 
S elmerengve dzseszbendeken. 
Szenderegve kerevetbe 
Beverheted fejedet. 

MipwfiazuQMÍgaá 
Egy francia, egy angol s egy ame-

rikai dicséri saját hónát. 
A francia: Nálunk olyan gyorsan 

mennek a vonatok, hogy mikor leg-
utóbb Párizsból Lyonba utaztam és 
induláskor kinyújtottam a keze-
met, hogy kísérőmtől elbúcsúzzak, 
a vonat megindult s a következő 
pillanatban pofonvágtam a kinyúj-
tott kezemmel a lyoni állomásfőnö-
köt. 

Az angol: Nálunk meg akkora 
hajók vannak, hogy a kapitánynak 
motorbiciklije van, mert gyalog 
legalább két napig tartana, amíg a 
hajó elejéről a végére jutna. 

Amerikai: No de ez mind semmi! 
Nálunk akkora hajók vannak, hogy 
a hajószakács tengeralattjárón száll 
a krumplilevesben föl-le, hogy meg-
állapítsa, megfőtt-e már a krumpli! 

Jjiiikk 
— Egy úr ajándékot keresgél az elő-

kelő üvegüzletben. Anyósa félreérthetet-
len módon tudtára adta, hogy vázát kí-
ván nevenapjára. De bizony ami szép 
vázát mutatnak, mind nagyon drága. Vé-
gül megakad a szeme egy pár feltűnően 
szépszínű üvegcserépen. »Ez mit* — 
kérdi. — »Oh, ez volt a ' legszebb vá*-
zánik, 150 pengő volt az ára, sninos. az 
előbb a kisasszony leejtette és össze-
tört/« — Az úrnak remek ötlete támadt. 
Néhány fillérért megveszi és becsoma-
goltatja a cserepeket, és elküldi egy 
hordárral az anyósnak. Az volt a meg-
állapodás a hordárral, hogy mikor át 
akarja adni a csomagot, megbotlik, el-
esik és így azt fogják hinni, hogy ak-
kor tört össze a váza. Az anyós jószívű 
hölgy lévén, nem fogja a szegény öreg 
hordártól a váza árát követelni. Sajnos, 
a szép terv felborult azon, hogy — a 
gondos kereskedő minden cserepet 
egyenkint papírral körülcsavart. így 
nyilvánvaló volt, hogy már mikor be-
csomagolták, törött volt a váza. 

Tanulság: légy ott a csomagolásnál! 



K I S K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Beküldendő: vízszintes 1. és fiiggőlege« 1. 

l. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
21. 
24. 
25. 
26. 
27. 

VÍZSZINTES: 
Erich Moria Remarqua könyve 
Mivel? 
Az üzlet dísze 
Visszaható francia 
személynévmás 
Ők megnézhetik a borzalom* 
filmeket 
Étlen név 
N. T. 
Német prepozíció 
Visszaád 
Enni adok neki 
Kivégzi a királyt! 
Idomoknak valamely felületeken 
bizonyos szabályok szerint ké-
szült képei 
Pont, dobás (játókban) — 
franciául 
Megtestesités 
Makap — vége 
L. a. 
Azonos betűk 
Súlyrővidités 
Zamat 

35. A ház legfelső része 8. 
36. A magasba 9. 
37. Ellentétes kötőszó 10. 
39. Kis vizecske 11. 
40. Pl. a leves 12. 
42. Kétféle van: vörös és fehér 14. 
43. K. M. I. 10. 
44. Szóharc 20. 
4)84. Amivel nagyon veszélyes 21. 

játszani! 22. 
46. Hires »bán« 23. 
47. El az útból! 24. 
48. Nátrium vegyjele 26. 

FÜGGŐLEGES: 29. 
33 

1. Petőfi Sándor »Az én 34] 
Pegazusom« c. verséből idézet 36. 

2. Tipikus párizsi lánynév 37. 
3. Vissza: francia magazin 38. 
4. G. E. F. 40. 
5. »A« postás táskájában 4L 

fellelhetők 42. 
6 mentlka 44. 
7. Művészi alkotás 45. 

Bizodalmam 
Falevélnek van 
Ismert magyar iró 
Egyke — része 
Világhírű zeneszerző 
Kiben? 
ősmagyar név 
Autódudát basznál 
M. E. V. 
Vissza: Miklós — Angliában 
Aki a kenyeret süti (névelővel) 
Te meg ő 
A bibliában részletesen olvas-
ható 
Népcsalád 
Kereskedelmi ügylet 
Ruha 
Tizenkét hónap 
Vissza: világmindenség 
Német egyetemi város 
A Buna mellékfolyója 
Ifjúsági — becézve 
Női énekhang 
Kicsinyítőképző 
Igekötő 
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SAKK 

Wk^Wt 

Matt 3 lépésben. 
A BUNDA 

őnagysága házvezetőnőt alkalma-
zott és úgy állapodott meg vele, hogy 
nem kap fizetést, hanem egy évi szol-
gálat után kap 600 pengőt és egy bun-
dát. A hetedik hónap végén elküldi 
a házvezetőnőt és 200 pengőt ad neki 
és a bundát. Ezzel pontosan kifizette, 
ami a megállapodás szerint neki járt. 

Hány pengőt ért a bundát 
KERESZTNEVEK 

An — ág — da — ira — »er — na — nés 
— ol — réz — te. 

Fenti szó tagokból 5 női nevet állítha-
tunk össze. Ezek kezdőbetűi helyes sor-
sendben összeolvasva egy hatodik nevet 
adnak. 

I l E O r C I T t S I H 
MEGFEJTÉSEK 

az 1987. 26. számból: 
Mosa ez?: Az elbeszélt 

jelemet szinlhelye a re-
mii »térről indoklatlanul 
a Méltóság«» úr szobá-
jába került át. 

Hozzátartozik: Ember, 
Rigó. Irigy. Kerék. 
Agyag = Erika. 

Sakk: 1. Hbő—c7. tet-
s®ésszertnt. 2. Hd6—e4. 

Sakk: 1. Bg4-«S. Kgi 
—<h2. 2. HgS—Í3+. 

Mondáiok (144): 
ÉNVAGYOKAZUT I 
T I E D ASOSA AG 
KOL IBR I AL IGA 
EBE ADONNA AZ 
ZEH L NOT KD 8 
E ESET TIRO A 
SÚGOK RÁ IREG 
K ITG KÉZ I ALÉ 
ö UGOD I ANŐS 
ZSALUK KAS VÉ 
BOG NT I NEVEL 
ELŐD É KÉTÉLE 
N IGYALKEVESET 

Új könyvek (141—142) : 
A K I N E M T U D O T T V A R N I 
R A D O I T T R E N I T E N S 

L E H A R A H N S I H I T 
A L Á Á S S Z Í R I A V E K A 
B O L D O G G A T E S Z L E K R 
A S Ó R I Á S S Z T Á L I N 
S E J K U A S Z Ü N L E U 
ADA A L Ü K T E T Ő T A L A J 
HEH I N I OLLŐS NARD 
U ETTAL? Ő GENT É 
BKS 0 LOG HÉLA AL 
L I ANYANYELVEKA w 

SŐZ EGYÉN I A GEA 
R A s s H ARN A N G Y A L 
A S Z E R E L H E S C S Ő K A E 

S O N N K N A Z R R A S 
Í Z L I K V Ő T S E S P 
T O ALTÖRT A R G I R U S 
A N G L I A Ü D E E R K E L 
L Y I S C H L S A L A S I N 

K S É T A S Z A H U H A A 
F I R E S Z A Z E A K G 
A R O H A A K I S A S S Z O N Y 
K A L B V I L L A H C S A P A S 
E L L E P I A H U S R O B I 
R Y R I V A L I S Ő D I N K 
É N A H A V A S O K K Ö N Y V E 
K Ö Z V E T Í T N Y A K A I R 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK 
(Postán küldjük ti.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
NAGY MIHÁLY, Bp., Lengyel-u. 41. 
E^y doboz RIGLER levélpapír (gróf Ti-

sza I.-u. 14.): * 
WILDNER ILDIKÓ, Nógrádveröce, Duua-penz ó. 
KALIMENT gyógycukorka (családi doboz): 
DR. VARGA FERENCNÉ, Okècske. 
1 díszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV: 
BIEDERMANN OLGA, Rbvárda. 
GALAMBOS (Ferenciek-tere 4.) női divat-

sál: 
LANGFELDER ZSUZSA, Bp., Vigszinbáz-u. &. 

111. 16. 
TURNLIGHT PA LAB A komplett zseb-

lámpa (Pála és tsa, Václ-út 66): 
SALZER MARCELL, Bp., Tátra-u. 14. I. 
1 pár GFB arany virág harisnya: 
KALDY JULIANNA, Nemeakócs. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
VAKAJ ANDRASNÉ, Törökbálint, gróf Apponyi-

utca. 
Egy nagy doboz VALERY pouder: 
NEMES TÓTH ISTVÂNNÉ, Kunazeaitmikló». 
dr. Noseda OSMO púder: 
FEKETE HANNA, Bp., Boráros-tór 3. 
GE-VI la azsúros selyembarisnya: 
8ZÜGS ERZSI, Bp., Podmaniczky-u. 43. 
10 GLADIATOR Super Fine penge: 
DR. VÉRTES PAL, Szolnok. 
VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-űt 

47.) Marvel-Chípre, Tuft-púder: 
FABOS IMRE, Bp., Jókai-u. 27. 
BOON's kakaóklllönlegesség, »/« kg: 
KISS LAJOS, Bp., Dob-u. 100. I. 8. 
2 DIANA sósbor szeszszappan és fogkrém: 
UNGHVARY GIZELLA, Tatabánya. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
PATZAY GYÖRGYNE, 'Balat on ed en i cs. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: OLAH ZOLTANNÉ, Bp., Rattenbiller-u. 40. II. 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKÂRTYA: 
FÜLÖP BÉLA, Bp., GyöngyhAz-u. 12. 
DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
KAJDY FERENC, Bp., Affg"teteki-u. 11. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
TAKÁCS MARIA, Csehszlovákia. 
BÁNKI ÍLYVIA, Románia. 
BERNARD JETTI, Jugoszlávia, 
VARKONYI HILDA, Románia. 
MOSONYI LILI, Románia. 
GROSZ PÉTER, Jugoszlávia. 

R E J T V É N Y Ü Z E N E T 
Az állandó heti jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Szinbázi Életnek az illető helyre 
érkezéaétől számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 
ráírandó: » FEJTORNA«. — Megfejtések a Szinházi 
Élet Bolt (Erzsébet-kőrút 7.) levélszekrényébe is 
bedobhatók. Már egy helyes megfejtéssel is lehet 
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb az esély. 
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C S A K »A« . . . 
Megfejtésül béküldinedő, hogy hány »a« betű van az ábrában. 

VÍZSZINTES: 
1. Misztikus tudomány 

11. Szobahatárok 
12. Török-tatár nóp 
13. Földpáttartalmú közetek 

elmállásakor keletkező 
víztartalmú aluminiumsziiikát 

14. Egyik U. S. A. állam 
hivatalos rövidítése 

15. Hindu eredetű játék 
16./ Edény 
17. Kardhüvelyben van 
1». Z. T. K. 
19. Feltételes kötőszó 
20j Francia város 
21. Juttasd 
22. Azonos betűk 
23. Tüzérségi löveg az ágyú és 

a mozsár közt 
26. Villamos — Angliában 
27. Sólyomféle ragadozó madár 
28. U. S. A. állam 
30. Vissza: bácsbodrogmegyei 

nagyközség 
31. Régi súlymérték 
32. Fordított gúlaalakú szekrény, 

«melybe malmoknál az 
örlendö gabonát öntik 

33. Mutatónévmás 
34. Német levél címzésében van 
35. Férfinév — mássalhangzói 
36. Tette 
39. Azonos betűk 
43. Vasút jelzés (ék. hiba)) 
44. R. G. 
45. Gyümölcs 
46. Ritka — németül 
47. Francia folyó 
48. Tanács — németül 
49. Sok nagy barátság vége 
50. Északamerikai félsziget — 

fővárosa — Juneau 

FÜGGŐLEGES: 
1. Mezőgazdasági szerszám 
2. Ninca tudomása valamiről 
3. Hazárdjáték 
4. B. R. K. 

5. Zár 
6. Török rang 

Savanykás 
8. Magamban van 
9. Csökken 

10. Fegyver 
11. Vissza: nemes fém 
17. Jó, ha erős 
19. A. A. B. 
20. Úhajt 
21. 0. V. A. 
23. Európai nemzet 
24. Buddhista pap vagy szerzetes 
25. Vissza: elme 

26. Riadó 
27. Spanyol város 
29. Sémita néptörzs 
30. Tantal jele 
33. Végtag 
35. Száraz falevél 
37. Irat 
38. Menyasszony 
40. Fejérmegyei nagyközség 
41. Vezérkari főnök volt 
42. Vissza: Kispesti Atlétikai Club 44. Rag 
45. Orvos írja a vényre azonos 

menyiség jelzésére 
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n w : Színházi Siet r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-kőrút 7 Tel : »1—419—50 Szín-

házi Élet Bolt, Erzsébet-kőrút 7. T.: '1-419—50. Postatakarékpénztári csekkszámla: 41.856. 
Felelős szerkesztő és kiadó: I N C Z E S Á N D O R Szerkesztő; L U K Á C S G Y U L A 
Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg a nem adunk vissza még akkor sem, ha arra bennünket 

külön felkérnek vagy viaszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget • 
HIRDETÉSEK millimétersora a színdarabban 80 f., mái elhelyezésben 1P, páratlan oldalon 1.20 P (Auslands-

tarif P 1.20 pro mm-Zeile). Hasábmagasság 200 mm. 
FÖBIZOMANYOSOK: Administration und Redaktion für Oesterreich: Paul Pereszlényi (Verantwortlicher 
Redakteur), Wien, II. Sberneekpllatz lt . Telephon: R. 46—580. — Románia: Journal Import Oradea-Nagy-
várad, Str. Regele Carol II. No. 26. Telefon 153. — Csehszlovákia: Novltas, Pozaony-Bratislava. 
Jugoszlávia: Avala, Beográd. — Milano: Franco di Coniio. — Newyork: Mr. Ernest Fófchy Fischer 
1. West 47th Sitreet (Room 1101). Newyork-Clty. — London: Mr«. G. Zoltán, 28. Torrlngton Square Lou-

don W. 0. 1. — Mexico: Mr. Andre Span, Calza-da Predad No. S8, Mexico D. F. 
(MINDEN KIFIZETÉS ÉS ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐ!) 

EGYES SZAM ARA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 dinár. 
— Csehszlovákia: 5 őK. — Románia: 20 leu. — Olaszország; 4 lira. ~ Anglia; 1 shilling. — Német-

ország: 70 pfennig. — Amerika: 25 cent. 
% EVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő). — Ausztria: 7.5 schilling. — 

Jugoszlávia: 120 lUttát^—Csehszlovákia: 60 ÍK. —Románia: 250 leu. — Olaszország: 45 Ura.— Anglia: 
^ ^ W W f n ' i r r f i F m® l o r«*ar: 8.— aranymárka — Amerika: 2.50 dollár. 

ATHE 

144 

., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 


