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Hatyty as<zi 
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a Földközi tengerre az 
»AUGUSTUS« óriásmotorossal 

Genovából-Corsica-Tunisi-
Tripoli—Malta—Sicilia— 
Napoli—vissza Genovába 
Október 24-től november l - i g 
már P 248-tól 
Egységes osztály — Lux us e l l á t á s 
A lehető legnagyobb kényelem a hajón 

Prospektus, felvilágosítás, jelentkezés: 

®CIT Compagnia 
Ita liana Turismo 

Az Olasz Államvasutak hlv. menetjegylrodája, 
Budapest, VI . , Andrássy-út 29 . Telefon: 127-070 
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VALUSKA JÁNOS 

első magyar aranykoszorús könyvkötömester 
ezt a szép kitüntelést a legutóbbi kézműipari 
tárlaton nyerte el. Kénít minden e szakmába 
vágó iparművészeti cikket és diszkötéseket. 

(VI., Rézsa-utca 57. Telefon; 124—096.) 
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Október 1-től kazdődöleg a KLM Hollandi 
Királyi Légiforgalmi Társaság: gépei az eddigi, 
heti kétszeri forgalom helyett, hetenként há-
romszor közlekednek Amsterdam és Batávia 
között, mindkét irányban, hogy a megnöveke-
dett forgalmat le tudják bonyolítani. Hogy a 
közönség kényelmét még fokozottabb mórték-
ben szolgálja, fenti társaság 12 stewardot szer-
ződtetett indiai vonalára, akik a napos úton 
gondoskodnak az utazóközönség tökéletes ki-
szolgálásáról. A fénykép ezeket a stewardokat 
ábrázolja az egyik India-járó, Douglas DC 3 
tipusú óriásgép előtt. Ezek a gépek a nyári 

évadban Budapesten is leszállnak. 

Egy 
munkában eltöltött 

emberélet legszebb jutalma 

a Hapag 
világkörüli 

utazása 
Indulás l < m 

január 26-án Nápolyból. 

\egy es íelhánapos élmény — és 
temérdek szép emlék egész életre. 

Prospektussal és felvilágosítással 
szolgálnak a 

H A M B U R G - A M E R I K A 
L I N I E 

magyarországi vezérképviseleté-
nek irodái 

V. Yörösmarty-ter 1 
VIII. Baross-tér 9. 

Mindi? jól utazik a 
H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 

hajóin 

3 \ í v t j e k w u x c w n g i Ufoba&idazáóxúnfí pwApe&tuAát! 

Ha karácsonykor Sestrières-ben kíván síelni, már most 
jelentkezzék! — E g y é n i u t a z á s o k o l c s ó n 
San Remo, Roma, Capri, Sorrento, Nápoly, Menton-ba. 

Kérjen költségvetést. Színházi Élet utazási iroda, I 
VII. kerület, Erzsébet-kőrút 7. — Telefon: 141-950 



XXVII. évfolyam Budapest, 1937 október ! 0-től 16-ig 42. szám 

SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

SZERKESZTI: INCZE SÁNDOR 

Timár József és Somogyi Erzsi 
Nemzeti Színház: »Jézusfaragró ember« (Foto Vajda M. Pál) 



PAP: Jól van, Kicsiandrás, neked is adok egy szép képet. N e s z e . . . 
Patórky, BerVty Lili, Forgács, Timár József, Somogyi Erzsi, Jakab Laci és 

Ungvár Gyuszi 
Nemzeti Sfcínház: »Jézusfaragó ember« (Foto Vajda M. Pál) 

M 
Hála Istennek, csupa jót mond-

hatok az elmúlt hét színházi ese-
ményeiről. Mert ha volt is egyik-
másik darabban egy és más kifo-
gásolnivaló — és hol nincsen, ha 
az ember lelkiismeretesen keres, 
— a plusz és mínuszból, ha össze-
adjuk, határozott értéktöbblet ke-
rül ki. 

Legelőször is Nyirő József da-
rabjáról akarok beszélni, melyet 
a Nemzeti Színház hozott ki, iga-
zán elismerésre méltó rendezéssel. 
A téma maga egyszerű, mint az 
emberek is, akik benne szerepel-
nek. Olyan egyenesek, egyszerűek 
és kemények ezek az emberek, 
mint a sudár fenyők, melyek kö-
zött és melyekből élnek. Termé-

szetesen vesznek mindent: az éle-
tet és a halált. Megbecsülik, de 
nem becsülik túl. Az Isten adta, 
az Isten elvette, történjék meg az 
ő akaratja. Nem haragusznak 
érte, nem jajgatnak fölötte, meg-
hajtják fejőket és tovább élnek. 
Erősek, megfoghatatlanul erősek 
és természetesek. Az egész, komor 
tónusú darabban ez a vigasztaló 
és felemelő. 

A darab meséje az, hogy Aj-
nádi Ferenc szobrász (Timár) his, 
havasi székely faluba menekült 
családjával, mivel Kolozsvárt 
nem tudott megélni és itt dolgo-
zik tovább. Az élet kegyetlenül 
bánt vele, elkeseredett a maga és 
népe sorsa fölött és ezt a kétség-

6 



beesést beledolgozta a 
Krisztus-szoborba, me-
lyen hosszú hónapokon 
át munkálkodott. Re-
mekműnek érzi, de a 
plébános, aki a tem-
plom számára meg 
akarná venni, megbor-
zad tőle. No, nem egé-
szen ok nélkül, alig 
hinném, hogy a falu 
népét ájtatosságra in-
gerelné ez a mű. Min-
denesetre rossz álmaik 
lennének tőle. Emlék-
szem, láttam egy 
ilyenfajta Krisztust 
Olaszországban, nem 
értettem, hogy meg-
tűrték a templomban. 
Egyszóval nem veszik 
meg Ajnádi művét és 
a szobrász, kinek csa-
ládja az éhhalál előtt 
áll, elfogadja Dávid 
(Lehotai) havasi favá-
gó ajánlatát, hogy jöj-
jön vele a havasra fa-
vágónak. 

Az Ötlet 7iem bizo-
nyul szerencsésnek, 
mert Ajnádi, kezdő lé-

AJNÁDI: Azért teritettem be a testet, hogy egyszerre 
kapjuk meg az összhatást . . . Kérem Főtisztelendő úr, ez a 
feszület úgy készült, hogy még a feleségem se látta. Nem 
Akartam, hogy bármi befolyásolja elképzelésemet. 

Forgács Antal és Timár József 
Nemzeti Színház: »Jézusfaragó ember« 

AUTÓ: Hát áldja meg az Isten tekintetes-úr. 
AJNÁDI: Hová megy Mihály? 
ARTÓ: Megyek a csendőrökhöz, tekintetes úr. 

Abonyi Géza, Timár József, Somogyi Erzsi 
Nemzeti Színház: »Jézusfaragó ember« (Vajda M. Pál fotók* 
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AJNÁDI: Mekkora szeretet s zü l t e . . . Ártatlan testecskéje finom, mint a harmat. Sohasem 
láttam még- ilyet. 

ÜDÖ: Csak faragja tekintetes úr. Faragja rá a kicsi Jézus-szivét. De úgy faragja, hogy az 
egész világ megláthassa! . . . 

Bodnár, Matány, Hosszú, Timár. Onody, Abonyi 
Nemzeti Színház: »Jézusfaragó ei 

vén még, oly ügyetle-
nül dönti a fát, hogy 
az Dávidra esik és ha-
lálosan megsebesíti. Es 
most jön a darab leg-
szebb része: Dávid ha-
láltusája a havason, 
amikor az összes favá-
gók köréje gyűlnek és 
egyszerűen, természe-
tesen, mintha csak 
hosszabb útra készül-
ne, búcsúznak tőle és 
izennek vele a másvi-
lágra. Megszűnik itt 
úgy a halál félelme, 
mint a halál irtózat a. A 
fa kidől, az ember meg-
hal, ennek ez a rendje, 
a havas és a rajta élő 

PAP: Csak most tudom, hogy 
nem szidnom, hanem annál 
jobban szeretnem kellett volna 
•önt. 

AJNÁDI: Mi elvétettük az 
útat Főtisztelendő úr. De visz-
.szatalálunk. Én már visszata-
láltam. 
Timár József és Forgács 

Antal 
Nemzeti Színház: Jézusfaragó 

ember 
(Foto Vajda M. Pál> 



emberek egyek és együtt éreznek. 
Amikor a beteg megszűnik léleg-
zeni, az egyik barátja felveszi a 
kürtöt és tudtára adja a minden-
ségnek: »Halljad havas, meghalt 
Eltes Dávid/« 

Az utolsó felvonásban a szobrász 
megbékül az élettel és elhatároz-
za, hogy kis, mosolygó Jézusokat 
farag ezentúl a kétségbeesett, 
agyonkínzott Krisztus helyett. 
Oly megkapó, szép, színes és ízes 
Nyirő József színdarabja, hogy 
nem is lehet kritizálni, csak szé-
pen megköszönni. Köszönjük szé-
pen. 

* 
A másik darab: »Az utolsó fó-

rum«. Fiatal írónak első műve. Üj 
színésznő, Raáb Vera mutatkozik 
be benne, még pedig igen sokat-
ígérő módon. Csinos, finom, tehet-
séges és azt hiszem, igen sokat 
fogjuk még nevét hallani. Mindig 
örülök, ha valamelyik színház új 
tehetséget fedez fel. No, nem mint-
ha régen megszokott kedvencein-
ket nélkülözni akarnám, csak ép 
hogy az idő vasfoga, stb. stb. 

Matolcsy Andor igen sok ötletes-
séggel rendelkező író. A darab úgy 
kezdődik, hogy az orvos (Főidé-
nyi) elmegy az ügyészhez (Törzs) 

PÉTER: Fáj? 
JUDIT: Egy csöppet sem! 

Főidényi László és Raáb Veronika 
Maevar Színház: »Az utolsó fórum« (Foto Angelo) 

PÉTER: Pécz8ly Juditot én öltem meg . . . 
Főidényi László és Törzs Jenő 

Magyar Színház: »Az utolsó fórum« 
(László foto) 



JUDIT: Szeretem az agglegény tempóit, a 
kopaszodó fejét, a duplatalpú félcipőjét . . . 

Főidényi László és Raáb Veronika 
Magyar Színház: »Az utolsó fórum« 

rehajtatni, hogy megszabaduljon 
az előbbi szerelem gyümölcsétől. 
Mindez előttünk folyik le, miután 
az orvos belekezdett az elbeszélés-
be. Most aztán megint az ügyész 
szobájában vagyunk, aki igen ba-
rátilag viselkedik, megnyugtatja a 
gyilkost, sőt útnak is bocsátja. 
Alig ment el, telefonbeszélgetés 
útján rájön az ügyész, hogy Judit 
még él, most fogják megoperálni, 

ERZSÉBET: Judit operációjánál én akarok 
asszisztálni. 

Keresztessy Mária és Pataky Miklós 
Magyar Szinház: »Az utolsó fórum« 

(Angelo fotók) 

és bevallja neki, hogy meggyil-
kolta Judithot (Raáb), még pedig 
operáció közben, úgyszólván aka-
ratlanul, belső kényszer következ-
tében, mivel a lány, aki az ő sze-
relme volt, előbb és időközben is, 
egy tizenkilencéves kis gróffal 
megcsalta. Judit ugyan esküdözik, 
hogy őt szereti csupán és a műté-
tet is csak azért akarja vele vég-

GRÓFNŐ: Ne haragudjon rám. Anya va-
gyok . . . 

Főidényi László és Báthory Giza 
Magyar Színház: »Az utolsó fórum« 



(Angeld fotói 

JUDIT* Én m e g h a l o k . . . Mondd meg Péternek, hogy nagyon szerettem . 
Raáb Veronika és Keresztessy Mária 

Magyar Színház: »Az utolsó fdrumc 



az orvos, úgy látszik 
csak félt, hogy el fogja 
követni azt, amit el-
mondott és freudista 
recept szerint, ki akar-
ta, magából beszélni 
vágyálmát. Esetleg ar-
ra is gondolhatott, 
hogy ily esetben le 
szokták tartóztatni a 

»Jaj de vicces egy spicces 
ember . . . 

Bársony Rózsi és Ráday 
Imre 

Royal Színház: Gyertyafénynél 
(Foto Angeloi 

delikvenst, ami szintén 
megoldás lett volna. 
Az ügyész a kórházba 
rohan, hogy megaka-
I dályozza a gyilkossá-
got, de későn érkezik, 
mert Judit időközben 
meghalt. Az ügyész 
megnyugtatja barát-
iját, hogy így volt ez 
\legjobban, az Úristen, 
\a legmagasabb fórum, 
nagyobb komplikációk 
elkerülése végett in-
tézte így el az ügyet. 

A darab színes és 
érdekes. Az olyan da-
rab, amelyikről vitat-
kozni és gondolkodni 
lehet, mindig jó darab. 
Azt hiszem, hogy Ma-
tolcsy Andortól még 
sok, értékes színdara-
bot fogunk végignézni. 
Idővel talán majd el-
nézőbb is lesz és egy 
kis hűtlenségért nem 
ítéli mindjárt halálra 
a hölgyeket. Irtózatos 
vérfürdő lenne abból, 
ha minden szerző ilyen 
szigorú lenne. 

Az előadás, díszletek 
és rendezés kifogásta-
lan volt. A grófné (Bá-
thory) kissé túlijedős 

GASTON: Báró úr! Rövid-
zárlat! Hova tehetem a gyer-
tyatartót? 

Kertész Dezső, Lengyel 
Gizi, Ráday Imre 

Royal Színház: Gyertyafénynél 
(Foto Angela) 



A NAGYSÁGOS ASSZ ONT: 
Mikor az uram látta, hogy nem 
vagyok magánál, megnyugo-
dott és elutazott Párizsba. 
Kertész Dezső és Székely 

Ibolya 
Royal Szinház: Gyertyafénynél 

anya. Ha minden fiú 
meghalna, aki flörtöt 
kezd egy kikapós kis-
lánnyal! Azt hiszem, 
nem sok anya dicse-
kedhetne felnőtt fiú-
val. En semmiesetre 
sem. 

* 
A harmadik premier 

a Royal Szinház meg-
nyitó előadása volt. 
Zenés vígjáték külföl-
di írótól, Geyer Sieg-
fried a neve. Zene: 

Katscher Róbert. 
Könnyű, bájos, nevet-
tető. Az ismert téma: 
inas és gazdája, szo-
balány és úrnője sze-
repet cserélnek, ami 
sok komplikációt, tán-
cot és szellemes dialó-
got eredményez. 

GASTON: Parancsoljon báró úr! 
MÁRIA: Parancsoljon nagyságos asszony. 

Kertész Dezső, Ráday Imre, Székely Ibolya, Bársony Rózsi 
Royal Színház: Gyertyafénynél (Foto An are loi 



A BÁRÓ: Báró úr! Rövidzárlat! Hova tehetem a gyertyatartót? 
Kertész Dezső, Ráday Imre, Bársony Rózsi 

Royal Színház: Gyertyafénynél (Fota Angelo) 

A vége, hogy minden zsák meg-
találja a maga foltját, a báró a 
nagyságát, az inas a szobalányt, 
mire a függöny szemérmesen és 
épp idejében legördül. 

Mulatságos, kedves, vidám este 
volt. Bársony Rózsi remekül tán-
colt, igen csinos és kedves volt, 
Ráday roppant szimpatikusán ad-
ta a haszontalan inas szerepét. 
Mint rendező is kitűnő. Kertész, 
Lengyel Gizi, Pártos, Egri, Szé-

kely Ibolya, mind vidámak, ara-
nyosak. 

A vezető motívum dallama: 
»Gyertyafénynél«, igen fülbemá-
szó. Félek, hogy rövid időn belül 
annyit fogjuk hallani, hogy majd 
a könyökünkön nő ki, akár a spa-
nyol háború. Hát... ez a híresség 
átka. A Royal Színháznak csak 
gratulálhatok hozzá. 

J V v \ 0 \ h j £ v t 



Kedves fiatal Barátom, szívből gra-
tulálok munkájához! Ha tudná, milyen 
retteneteden irigylem azért, hogy mind-
össze még csak huszonötéves jubileu-
mát ünnepli! 

3(dtai J W 

Párizsban az átutazók-
tól mindtől kérdeztem, mi 
lett a kis Kálmánból? Fo-
goly. Egyszer a>ztán hal-
lottam, hogy visszajöttél, 
remek iró lettél. Most ta-
lálkoztunk. Húsz év, vagy 
még több év után. 

Féltelek viszontlátni, 
most már megmondhatom. 
Ugy emlékeztem Rád, hogy 
csupa éjjelezéc voltál, 
csupa cigaretta, ráncos 
volt az arcod, egy kis 
öi'eg voltál. Nem merte-
lek viszontlátni. Orosz 
fogság, húsz év nikotinos 
fiatalság— ag<j^styánt fo-
gok látni, százéves öreg 
barátot. 

Gondolhatod, hogy azért 
bátorkodom mindezt nyil-
vánosan a szemedbe mon-
dani, mert íme a kelle-
mes meglepetés. Mokány 
kemény legény lett belő-
led, a tulajdon öcséd let-
tél, akit vidéken neveltek, 
míg te kávéházakban ron-
tottad a tüdődet. Jól em-
lékszem, piros volt a 
szemed környéke, mint a 
galamboké, most- meg úgy 
nézel, határozottan, mint a 
pilóták. Hogy csináltad? 
Te nem mondhatod y>a ré-
gi jó idők . . .«; Néked 
biztosan jobb mostan. 

Ennyi áradozás közepet-
te bevallhatom, hogy an-
nakidején seszínű • hajad 
volt. Nékem nem tetszett. 
Maf Olyan szép fehér, 
mint azoké a finom angol 
lordoké, akiknél ez a fe-
hér haj jelzi csak, hogy 
már nem gimnazisták. 

Ezeket láttam rajtad, 
mikor én húsz évvel öre-
gebb lettem. Ha te is 
olyan hiú lennél, mint én, 
akkor szebb jubileumi 
ajándékot nehezen adhat-
nék. 

Szerető barátod 
MARCI 

A Szín/házi Élet intim családi ünnepet ül ezen ia héten: a 
ves Kálmán Jenőnk, a humorista és regényíró, akinek bohém 
valaha legendák keringtek ebben a városban és akinek játékos ö f r 

letei, aperszüi szájr öl-szájra keringenek ma is, most töltötte be hu-
szonötödik évét a lap kötelékében. A magyar humoristáik és karrikatiuristák szin-
tén részt kérnek a Színházi Elet ünnepéiből: külön kis emlékkönyvet szerkesztettek 
»Az omszki randevú«, »Ez a kutya eladó«, »Mr. Bundash« népszerű írójának tisz-
teletére. íme: 

Slerger pezsgő 
Ûrta: ïNagy Gndre 

I f j ú újságíró koromban egy vendéglős-kongresz-
szusra küldtek ki riportra. Újságírónak ez olyan 
munka, mint vincellérnek a szüret. Bankett után 
néhány vendéglős elindult egy kis ráadásricsajra és 
én velük sodródtam. No ezek meghazudtolták a régi 
közmondást, hogy suszter lyukas cipőben jár. Göm-
bölyű alakúkkal, piros arcukkal, vidám tekintetük-
kel a vendéglősipar virító plakátjai voltak. Amint 
letelepedtünk a szeparéban, az egyik pezsgőt rendelt. 
De valami nagyon furcsa pezsgőmárkát rendelt, hí-
rét se hallottam sohase. Mintha azt mondta volna: 
Berger-pezsgő. Meg is hökkentem, de ő hunyorgatva. 
megnyugtatott: 

— Csak bízd, ránk magad nyugodtan, ecsém. 
Mi értünk a dologhoz! Ezt a pezsgőmárkát a közön-
ség nem ismeri, ez a mi titkunk. Igyál belőle, de ne-
hogy másoknak eláruld! 

Ez jutott eszembe most, hogy Kálmán Jenőt, a 
Színházi Élet a nyilvánosság előtt ünnepli. Valami 
szorongó érzésem van; ez az író eddig a mi céhbeli 
titkunk volt, zamatját, pezsgős szellemét mi tudtuk 
a legjobban élvezni, a mi írónk volt. Ejnye, talán 
mégsem kellett volna így elárulni a nagy nyilvános-
ságnak. Ámbár, belátom, nagyon bajos titokban tar-
tani egy embert, amikor olyan tehetséges, mint 
Kálmán Jenő. 

írta : Vértes Marcel 
Tudod-e Kálmán Jenő, • 

hogy mikor láttalak utol-
jára. Háborúba indultál, 
hosszú kardod volt, a 
New-York karzatán i kö-
szöntem el Tőled. Elmen-
tél és nem jöttél vissza, 
amikor már lehetett visz-
szajönni. (Major 



NURILLÓ ANGYALA 
A KÁVÉHÁZI ASZTALNÁL 

írta: Karinthy rrigyes 
Vannak írók, akikrő.1 

nem írnak tanulmányo-
kat, köteteket, divatos iro-
dalomtörténeteik élén nem 
szerepelnek, legfeljebb fel-
sorolásokban, irodalompo-
litikai hírek hőseiként 
nem fordulnak elő, irodal-
mi társaságok nem kérik 
fel őket díszelnökségre, a 
kávéház ifjú titánjai nem 
vitatkoznak róla hajnalig, 
kezdő esztétikusok nem őt 
választják kísérleti nyúl-
nak, hogy »a különleges 
egyéniségről« szóló kor-
szakalkotó elméleteiket 
igazolják. 

És mégis, a valódi szak-
értő, aki hosszan és csend-
ben gyűjti tanulságait ta-
pasztalat közegében, ép-
pen ezek között tud egy-
két igazán eredeti és ma-
gábanálló alakjáról a szel-
lemi kultúrának. Ez nem 
azt jelenti, hogy csak ő 
tud róluk, sőt: az a fur-
csa,, hogy még hozzá iga-
zán népszerűek!, de olyan-
formán, mini,1 a népdal 
költői — a dalt mindenki 
ismeri, de a szerző neve 
nem mindig jut eszébe. 

Ha Kálmán Jenő, aki-
nek 25 éves írói jubileu-

mát ünnepeljük, most is, 
mint annyiszor, ott ülne 
mellettem a Színházi Elet 
szerkesztőségébem, hogy 
csendesen és tűnődve fi-
gyelje kötéltáncomat az 
ötletcirkuszban, néha he-
lyeslően bólintson, néha 
meg a szakértő hunyorítá-
sával egy jobb fordulatot 
ajánljon — most e kerek-
ded bevezető mondatok 
után, csodálkozva nézne 
rám és azt kérdezné, kinek 
a nekrológját írod? — de-
rék fickó lehetett, de nem 
szerettem volna a bőriben 
élni. 

És én pirulva tagadnám 
le, hogy róla van szó, a 
kedves Kálmán Jenőről, 
alkit képtelen vagyok más-
képpen látni ma is, mint 
25 évvel ezelőtt, amii|köx 
először láttam a New-York 
egyik kis kerek asztalára 
könyökölve és meghök-
kenve dörgöltem meg a 
szemem, aninyira emlélkez-
tétett a Muriillo hírhedt 
két kis angyalkája közül 

az egyikre, arra amelyik 
egy kis kerek felhőre kö-
nyökölve nézi az alatta 
gömbölyödő pörgőcsigát, a 
földgolyót, tele kapkodó, 
veszekedő,- lármázó, ici-
pici felnőttekkel. 

Az első benyomás min-
dig az igazi és találó. Kál-
mán Jenőt ebben a beállí-
tásban rajzoltattam meg 
e cikk élére: tessék meg-
nézni. 

í gy nézi ez a csecsemő-
angyalka a mi felnőtt vi-
lágunkat — ami mondani-
valója van róla, ott mo-
solyog csodálkozó szemé-
ben. Kényelmes pózából 
látni, hogy épp olyan ke-
véssé hajlandó pörgetni 
ezt a csigát, amit nem ő 
indított el, mint ahogy 
nem hajlandó különbséget 
tenni a rajta bukdácsoló 
élőlények között, akár Na-
póleonnak hívják, akár 
Mukiinak, vagy Bundás-
nak, a négylábúak közül. 

Mit gondolsz, Jenő, jó 
csattanó volna, ha a kép 
kiegészítéseképpen odakí-
vánnám magam melléd, a 
másik Murillo-angyialká-
niak, amelyik kezére tá-
maszkodva, követi, vagy 
irányítja az első tekinte-
tét? 

Hiszen, ha úgy hason-
lítanék a másodikhoz» 
mint te> az elsőhöz. 

Statisztika 
Összeállította : 

Kálmán Jenő 25 év alatt 
82 ezer hasábot tömött tele 
viccel. 

Hasábonként 20 centimé-
ter, ez összesen 16 kilomé-
ter és 400 méter. Ha -ezt 
a hosszúságot ma valaki-
nek végig kellene .gurulni 
a kacagástól, a Berlini tér-
től Dunakesziig gurulhat-
na egyfolytában, mert ez 
a távolság pontt1 16 kiló-
méter és 400 méter. 

25 év alatt 1300 Színházi 
Élet jelent meg. Számon-
ként 10 olyan Kálmán-vic-
cet számítva, amely köny-
nyekig megnevettette a 
publikumod, s viccenikét 
4 könnycseppet számítva, 
az 13 ezer viccnél, egy-
egy olvasót számítva 52 
ezer, százezer olvasót szá-
mítva: 5 milliárd és 200 
millió könnycsepp, tehát 

térfogatilag épp elegendő 
lenne a városligeti tó 
nagyságának megfelelő új 
Sós Tó megtöltésére, mint-
hogy sós tavunk úgy 
sincs* 

Ha 13.000 Kálmán-vicc 
csattanó poéntjeit egyszer-

re sütnénk el, olyan ha-
talmas detonáció keletkez-
nék, mintha 16 hajóágyú, 

parti üteg, 157 gép-
fegyver és 3180 tűzijáték-
rakéta egyszerre dördülne 
el. Aki nem hiszi, számít-
sa utána . . . 
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3Lfférom ÜCálmán Jenövei 
írta : NÓTI KÁROLY 

Diákszab« a Szerb-utcában. Két ágy egymás-
mellen, egy mosdó, két szekrény, asztal és bá-
rom szék. Itt laktam annakidején. Bölcs előre-
látásból költöztem ide, mivelhogy a ház közel 
volt az egyetemhez. Ezáltal el is értem azt, 
hogy az elmaradt órák miatt nagyobb lelki-
ismeretfurdalásaim voltak, mintha messzebb 
laktam volna. 

Egy őszi reggel a kis parasztcseléd bekopo-
gott: 

— Két úr keresi Nóti urat. 
Kiugrattam az ágyból. Otthon hosszú háló-

ingeket pakkoltak be nekem, mikor Pestre jöt-
tem. A fehér hálóing leért a földig és úgy áll-
tam ott mezítelen lábbal, hosszú fehér köntös-
ben, kócos hajjal, mint egy állástalan próféta. 

A két úr bejött a szobába. A két úr feketébe 
volt öltözve, lehettek vagy tizenkilencévesek. 
Az arcuk nagyon komoly volt. Mind a ketten 
összevágták a bokájukat. A cipősarkok félel-
metesen koppantak. 

— Balázs vagyok! 
— Sarkadi vagyokl 
— Mivel szolgálhatok? — kérdeztem, miköz-

ben én is összevágtam meztelen sarkaimat a 
hosszú hálóing alatt. 

Az egyik, ha jól émlékszem, Sarkadi úr ün-
nepélyesen megszólalt: 

— Kálmán Jenő úr megbízásából vagyunk 
bátrak öntől lovagias elégtételt kérni és kérjük, 
szíveskedjék segédeit megnevezni. 

Bevallom, a helyzet egy kissé kinos volt. 
— Kérem — mondtam meglehetősen férfias 

elszántsággal, és egy hirtelen svunggal belép-
tem a cipőmbe, azzal a szándékkal, hogy az 
urak legalább a búcsúzásnál hallhassák, ha a 
bokámat összevágom. 

— Csak arra kérem az urakat, — mondtam 
— szíveskedjenek egynapi haladékot adni, mert 
ma el kell utaznom, 

A két úr összenézett. Azóta már nagyon sok-
szor kértem haladékot az életben, de ilyen nehe-
zen talán móg soha nem kaptam. 

— Kérem, mielőtt nyilatkoznánk, meg kell 
kérdeznünk Kálmán Jenő urat. 

— Hát tessék megkérdezni — ezzel odamen-
tem a másik ágyhoz és felrántottam a paplant. 

— Itt van a felük, tessék megkérdezni. 
Kálmán ijedten ült fel az ágyban és álmo-

san bámult a két segédre, akik csak most tud-
ták meg, hogy Kálmán Jenő már három hete 
a vendégem 

Most, huszonöt esztendő távlatából meg kell 
állapitanom, hogy Kálmán igazságtalan volt, 
amikor provokált. Részint nem volt nagyon 
súlyos a sértés, részint pedig kissé indokolt is 
volt. Az történt, hogy Kálmán egy szép napon 
így szólt hozzám: 

— Mennyi pénzed van? 
Én: — Húsz korona. 
0 : — Akarod megtízszerezni? 
Es itt kezdődött a lovagips ügy. 
Kálmán elmondta, biztos lóversenytipjei van-

nak. Ugyanis a Metropol-kávéházban látta Ja-
neket, a hires zsokét együtt ülni egy nagybaju-
8zú úrral. A zsoké és az úr hosszan suttogtak. 
A dolog tehát roppant egyszerű. Ez az ember 
egy kimondott nagy tutista. Kimegyünk Alagrá, 
ő a nyomába szegődik a nagybajuszú úrnak és 
amit a nagybajuszú fogad, azt fogjuk mi is 
fogadni. Itt csak nyerni lehet. Ez az ember egy 
tutista 1 

Ki is mentünk. Kálmán rögtön megismerte a 
nagybajuszú embert. 

— Ez az! Eriggy, ülj fel a tribünre, a többi 
az én dolgom — mondta Kálmán és a lóver-
senytér óriási forgatagában eltűnt. 

En izgatottan ültem a tribünön. Egy futam, 
két futam, három futam. Kálmán nem jelentke-
zett. 

Talán már gazdag emberek vagyunk — gon-
doltam magamban és leszaladtam megkeresni 
Kálmánt. Meg is találtam. A kassza előtt állt 
a nagy tömegben, közvetlenül a nagybajuszú 
tutista mögött. Egyszerre csak a nagybajuszú 
megfordul, meglátja Kálmánt és irtózatos düh-
vel ráordít: 

— Mondja, mit mászkál maga állandóan utá-
nam? 

Kálmán Jenő örök becsületére válik, hogy 
nem ijedt meg a hatalmas embertől. 

— Semmi köze hozzá! Oda megyek, ahová 
akarok! 

Itt már én is közbeszóltam, hogy a nagybaju-
szú ember lássa, hogy Kálmánnak barátjai van-
nak, akikre nyugodtan támaszkodhatik. 

— Igen! Ez az úr oda megy, ahová akar! 
— De énutánam ne járjon, kérem! Ez mégis 

hallatlan! Egész délután utánamjár és egész 
délután egy versenyt nem tudtam fogni! 

Mindent megértettem. Kálmán Jenő elpechelte 
a legnagyobb tutistát. 

Gyalog jöttünk haza Alagról és hát bizony 
egy ilyen bosszú úton mond az ember egy-két 
olyan mondatot a barátjának, amelyből lova-
gias ügy támadhat. 

Akarod te illusztrálni? 
Mi az, Jenőkém, már 

jubilálsz? Persze, persze, 
már mi isi Ez a mi (nagy-
szerű generációnk! Most 
eszmélek csak! 

Te mondtad, hogy a mi 
évfolyamunk olyan tehet-
séges, hogy teljesen mind-
egy, melyik művészetet 
(kezdték volna el, egyfor-
mán jól csinálták volna 
akármelyiket. Például : 
Karinthy nagyszerűen r a j -
zol, viszont Major jól ír. 
Korda Sándor remekül 
rendez, pedig újságíró. 

Ezennel én is tudomá-
sodra adom, hogy én meg 
í rni alkarok. Elárulom; 
már ír tam is egy srácre-
gényt. Nemsokára meg je 
lenik, persze sa já t ra j -% 
zaimmal . . . Vagy aka-
rod Te illusztrálni1? Meg-
jegyzem, én rosszul fize-
tek! 

Látod, nem is tudtad, 
mennyire igazad volt, mi-

kor ezt a múltkor ki jelen-
tetted. 

ígé rd meg öregem, hogy 
h a valakinek eszébe fog 
jutni az én jubileumom, 
Te majd rajzot küldesz 
nekem. Még pedig engem 
fogsz lerajzolni. De nem 
úgy, ahogy én szoktam 
magamat ábrázolni, ha-
nem szépen kiretusálod a 
jubileumi ráncokat és ke-
zembe adod regényem kéz-
iratát . I lyenformán: 

Kálmán Jenő Jubileumára 
Sjn.tx: SroiïÂal Jm^c 

Meglepő, merész 
Csalás az egész. 
Jár ezüst hajjal, 
Küzd tenger bajjal. 
így prima vista 
Nem hiûnéd róla, 
Hogy — humorista! 
Lírája zengő, 
Nőkhöz esengő, 
És problémája: 
Nincs elég pengő! 
Ha vom, dobálja, 
Mivel utálja 
így élnek vígan 
ö — s a kutyája! 
Jár komor arccal, 
Mint korunk bölcse 
Akinek rendben 
Van az erkölcse. 
Most jubilál ő — 
Huszonöt! Rémes! 
Talán még ő sitics 
Huszonöt éves. 

ölellek szeretettel1-' 
GEDÖ 



NYILT LEVEL 
a jubiláló Kálmán Jenő kutyájához 

1MIDDZ 
Tisztelt Uram! 
Alulirott Pipsy, 

TÖRÖK REZSÖÉK 
becsületben, őszült luxusebe, indí t ta tva érzem ma-
giam, hogy a kevesebb becsületben, de szintén meg-
őszült 

KÁLMÁN JENŐ 25 ÉVES JUBILEUMA 
alkalmából néhány sort intézzek önhöz, aki úgy-
nevezett Házi Bálvány-ként van alkalmazásban a 
fentemlített tótlábú jubiláns négyszobás, összkom-
fortos óljában. 

ön, Bundi úr, mint vidéki parasztosaiád neve-
letlen gyermeke, bizonyára nincs tisztában, sőt 
szobatisztában azzal, hogy 

GAZDÁJA MICSODA FONTOS SZEREPET JÁT-
SZIK A HAZAI EBTÁRSADALOM TERÉN. 

ö a humoristák között: kimondott nagy kutya, 
akinek a vakkantásait és kaparásai t százezrek kí-
sérik figyelemmel. Ez nagy szó, mert Kálmán Je-
nőnek tömérdek olyan kollégája van, akiknek mű-
veit a kutya se olvassia. önt persze nem érdeklik 
gazdája könyvei, mert önt csak a Törzskönyv ér-
dekli. De ha egyszer belepillantana például az ő 

•EZ A KUTYA ELADÓ« 
című regényébe, láthatná, mennyire szívén viseli 
a mi sorsunkat, mennyire egyívású velünk, sőt az 
élősdiek szempontjából is asszimilálódott hozr 
zánk. mert úgynevezett bogaras ember. Ez a hu-
szonöt esztendő pedig, melyet a Színházi Életnél 
eltöltött, mutat ja , hogy igenis a mi nyomdokain-
kon jár , mert hűségesen ki tar tot t örökösen .csa-
vargó gazdád^ mellét,t, méghozzá egy sereg i r igy 
kutya mérges viesorgásai ellenére. 

Ebből lá that ja Bunrii úr, hogy az ön gazdája 
derék jószág, hű pára , aMre nem lehet csak úgy 
lábat emelni, hanem tiszta szügyből el kell vak-
kantani : éljen! 

Megkülönböztetett farkcsóválással vagyok 
öreg kollégája 

Pipsy. 

31 szobatárs 
ürta: Stella ^Adorján 

A háború után Kálmán Jenő-
vel szobatársak voltunk egy 
Rákóczi-úti penzióban. Miután 
természetesen egyágyas szoba 
volt, betettek egy sezlont a 
számomra, de előzőleg kidobtak 
egy szekrényt. Harmadiknak 
bekérezkedett a szobába egy 
kedves bohém írótársunk, ő a 
földön aludt, az ágy és a mos-
dó között. így éldegéltünk hár-
masban és élveztük a magányt. 
A »kis Kálmán«, ahogy a 
szobatársamat hívták, Szibériá-
ban kétszázadmagával aludt 
együtt egy barakban, jómagam 
a harmincnyolc főből álló sza-
kasszal szívtam egy levegőt az 
Isonzónál és így ez az intim 
hármas együttlét bizony ma-
gánynak hatott. 

Szobatársam csakhamar be-
protezsált a Színházi Élethez, 
ahol ö már akkor a régi mun-
katársak közé számított. Ezen-
kívül mindketten bejutottunk 
Nagy Endréhez, aki akkor indí-
totta meg a hetilapját. A ki-
tűnő író lakásán volt a szer-
kesztőség és a kiadóhivatal, 
sőt a visszamaradt példányokat 
is az egyik szobában raktároz-
ták be. Két hónap alatt ez a 
szoba megtelt makulatúrával. 
A papír egy részét átvitték 
egy másik szobába. Nemsokára 
mind a ketten megkaptuk a fel-
mondást. 

— Nem vagyok berendezked-
ve hatszobás lapra — mondotta 
Nagy Endre fanyar mosollyal. 

Egyben közölte velünk, hogy 
végkielégítésképpen tud egyet-
len állást adni a számunkra: 
valamelyikünket odaveszi a ka-
baréba titkárnak. Döntsük mi 
el, hogy ki kapja az állást. 
Kálmán Jenő így szólt hozzám: 

— Te nagyon szeretsz kaba-
réba járni, jobb tehát, ha én 
kapom a titkári állást. 

— ? ? 
— Mert én mint titkár annyi 

szabadjegyet tudok neked adni, 
amennyit csak akarsz! 

Ez a logika győzött és Kál-
mán másnap átvette a titkári 
hivatalt a kabaréban. Működése 
a szabadjegyek osztogatásán 
kívül főképpen abból állott, 
hogy előlegcédulákat állított ki. 
Sok dolga volt, mert állandóan 
magának irta a cédulákat. Az-
tán karriert csinált: külön szo-
bába költözött. Egy darabig 
nem sok öröme volt ebben a 
kiváltságban, mert nem tudott 
aludni, ha a szobában senki 
s e m horkolt. Állítólag gramo-
fonnal pótolta a hiányt. 

Mit meséljek még a kis Kál-
mánról? Ö az egyetlen tehetsé-
ges ember Budapesten, akinek 
nincsen egy szál ellensége sem. 
Sokszor megkacagtatott a húsz 
esztendő alatt, amióta olvasom 
ragyogó írásait és bizony az 
»Omszki randevú«-val és »Ez a 
kutya eladó« című remekművel 
sokszor meg is ríkatott. 

Három hónapig volt a szoba-
társam, ezalatt igen megked-
veltem és az igaz baráti sze-
retet ma is kölcsönős. Végered-
ményben ez a három hónap 
adta meg a rokonszenv alapját. 
Hiába, mégis csak összefűzött 
bennünket, hogy három hóna-
pig minden éjszakát egy szobá-
ban töltöttünk. Ugyanis a ház-
ban, ahol laktunk, volt egy 
kártyakaszinó és estétől regge-
lig ott üldögéltünk. 

Byssz Róbert rajza Kálmánról 
— a sportemberről 

J ^ y híyz&Lvn 

a ju&iíeuvmt 
A négysoros versek írójának 
Babért, virágot hordanak 
S előtte négyes sorban állnak 
A tisztelői sorfalat. 
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J Á R N I TANULOK« 
í r t a : László Aladár 

Azt hiszem, tizenhét év-
vel ezelőtt történt , hogy 
a Sz.nházi Élet szerkesz-
tőségébe beállított egy 
őszeshajú, nem túlságosan 
magas fiatalember, és 
egyszerűen azt mondta : 
»Itt vagyok, megjöttem«. 
Akik ott voltaik a szer-
kesztőségbein, felugrál tak 
az íróasztaloktól, örömmel 
ölelgették a messzá útról 
hazajöt t vándort. Kissé 
mindenki meg volt hatva, 
ami nem iss csoda, hiszen 
olyan régen lát ták ezt a 
rokonszenves, mindig ki-
csit bölcsen mosolygó ar-
cot. Amikor legutoljára 
lá t ták, valamivel f iatalabb 
volt, de akkor is ilyen, 
minden póz nélkül való, 
aki nem szereti a nagy 
szavakat. Most amikor 
megjöt t azt mondta: »Itt 
vagyok, megjöttem«. 
Evekkel ezelőtt, amikor 
elment, így szólt: » Hol-
nap megyek a harctérre«. 
És elment, mer t az olyan 
emberek, mint ez a mo-
solygószemű, vicces fiú, 
el szoktak menni. Aztán 
megnézte az íróasztalát és 
kiment a szobából. Ki-
ment a szobából egyene-
sen a harctérre. Az oro-
szok úgy látszik valami 
jól működő kémszervezet 
ú t j á n értesültek erről a 
fontos eseményről és ki-
adták a parancsot Brus-
silovnak, hogy Kálmán 
Jenőt — mert azt hiszem 
nem kell mondanom, hogy 

őróla van szó — azonnal 
kerítse be. Az orosz ár-
mádia pénzt és fáradságot 
nem kímélve elfogta a hu-
moristát , elvitte Szibériá-
ba és bizonyára nem cse-
rélte volna k i isemmi kim-
csért, mert egy humoris ta 
a hadbaszállt ország szem-
pontjából sokkal fonto-
saibb, min t öt generális. 
Sokévi szibériai levegővál-
tozás után kerül t haza, 
egy bocsánatkérő mosoly-
lyal leült a régi íróaszta-
lához és ú j ra dolgozni 
kezdett. Jómagam, akinek 
harctéri s apká ja akkor 
még szintén himbálódzott 
a fogason, rögtön szívem-
be zár tam és te l jes mér-
tékben megértettem, ami-
kor r ipvanwinklei álmá-
ból felébredve, gyerekes 
szemmel bámulta ezt a 
megváltozott világot. A 
szibériai évek alatt' so-
kan letörtek, sokan kar-
riert csináltak, intézmé-
nyek megszűntök; ú j a k 
keletkeztek, régi házakat 
lebontottak, moderneket 
építettek helyettük, kis 
színésznőkből nagy szí-
nésznők lettek, nagy szí-
nésznők nyugalomba, vo-
nul tak, szóval annyi, min-
den történt, hogy egy 
ilyen öreg szibériai cice-

rone nélkül ki sem is-
merhette magát. Kálmán 
Jenő ú j r a élőről kezdett 
mindent, s a megváltozott 
világ különös1 labirintusai-
ban észlelt tapasztalatai t 
és kalandja i t e lap ha-
sábjain í r ta meg »Járni 
tanulóik« címmel. Azóta 
vagy tizenhét év telt el, 
közbein regénysikerei vol-
tak, de én ma is, ha ta-
lálkozom vele és látom, 
mindig a »Járni tanulok« 
ju t az eszembe. Mert kü-
lönös ember ez a Kálmán 
Jenő, ,ez a mosolygó gye-
rek, aki ősz fejjel, ebben 
a mi tülekedő világunké 
ban még mindig olyan 
romlatlan és szerény, min.1: 
egy gyerek, aki járni ta-
nul. És most mondják, 
hogy jubilál. Huszonötéivé 
ül egyazon íróasztal előtt 
és humort ír. Kőtörő ba j -
társ, üdvözöllek! Mit le-
het kívánni- egy humoris-
tának ilyen alkalommal1? 
Bort, búzát, békességet, 
sok t réfát , ú j viccet, csat-
tanó poént, és rengeteg 
ötletet. De a jókívánságok 
fejében nyugtass meg, 
hogy nem komoly ez a 
huszonöt év. Mi már ilyen 
öreg vicces fiúk vagyunk? 
Kedves Kálmán Jenő, en-
nek a fele se t réfa! 

SKJAMMA, J < W UU j u í i t t A w J ^ 

A közömég csak annyit tud, Jenőkém, 
hogy eddig sok-sok ezer viccet írtál, 
de én azt is tudom, hogy közben mennyit, 
jaj, ée mennyit zokogtál, sírtál. 

&L<Mfaít -

Ez a kis történet Mukiról szól, Kál-
mán Jenő barátom azóta már irodalom-
történeti figurává vált kutyájáról. Ez a 

hűséges kis jószág mindenhová elkísérte 
gazdáját és idővel pontosam tudta, hogy 
hol miként kell viselkednie. Itt barát-
ságtalan lehet, ott közönyös, de olyan 
hely is akadt, ahol egy alig észrevehető 
farkcsóválásra ragadtatta el magát. 

Egy napon ott ültem az egyik legna-
gyobb fővárosi lap direktorának előszo-
bájában. Nyitott ajtó előtt vártam, hogy 
őméltósága befejezze telefonját és en-
gem fogadjon, Egyszer csak belöki az 
ajtót és megjelenik Muki, szó és beje-
lentés nélkül bekocog az igazgatói szo-
bába és ott hátsó lábaira ülve, tőle egé-
szen váratlan barátsággal pitizni kezd. 

Utána megérkezett Kálmán Jenő is. 
Megállt az igazgató szobájának nyitott 
ajtajában és csak annyit mondott: 

— Muki, szépen kérni! 
Es Muki egy perc múlva a szájában 

hozta ki az előlegkiutaló cédulát. 
GÖMÖRI IMRE 
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J t k o l o z s v á r i u e l i l a 
Pest éppen csak hogy beleízlelt az idei őszi Molnár-termés legpompásabb gyü-

mölcsébe és máris jön a bír, bogy a kolozsvári Magyar Színház szintén bemutatta 
a pestihez hasonló ünnepi sikerrel a Delilát. A remekbe sikerült kolozsvári elő-
adásról az alábbi képes riportunk^ számol be. 

Meg tudsz bocsátani a te szerencsétlen 
férjednek? 

Mészáros Béla ós Erényi Böske 
Szegény Virágom kiábrándult belőlem! 

Fényes Alice, Mészáros Béla 

- Ö engem selyemben és bársonyban képzelt el 
Erényi Böske, Fényes Alice, Mészáros Béla 

A Delila kolozsvári színpada 
Erényi, Fényes, Mészáros 

A főszereplök a premieren megköszönik a közönség tapsait 
Tompa, Fényes, Lantos, Erényi, Mészáros 

(Székely Iván felvételei) 



így kezdődik egy családi 
vihar.. 

végén. 
Mult héten valamennyi 

newyorki magyar büsz-
kén olvasta a lapolk film-
rovatát, ahol hasábos kri-
tikák számoltak be Hel-
tai Jenő Holly ivoodban 
készült új filmjének sike-
réről. 

»Escape from Love« 
(Menekülés a szerelemtől) 
a film címe* és az összes 
lapok megírják, hogy Hal-
tai Jenő: »Másodük fele-

.. az orr csavar még 
a svédcsavarnál 
is hatásosabb ... 



ségemt című regényéiből 
fcészülí- Tulajdonképpen 
ú j sztárokat is avat a 
film, bár a női főszereplő 
Gloria Stuart, már több 
filmen játszott vteető sze-
repet, de partnere, Mi-
chael Whalén élete első 
főszerepé^ játssza Heltai 
Jenő filmjében. K ajtaik 
kívül nagy szerepet ját-
szik még Cora Whiter-
Spoon (a »Mimi« nagy-
nénije) és Georg Sanders 
is. 

Heltai Jenő az Elnök 
úr, meg lehet elégedve 

filmet és a lapok kieme-
lilk, hogy olyan édes és 
vonzó családi háborúsko-
dás folyiík a filmen, hogy 
minden nézőben feltámad 
<a viágy a házasság után. 

a film sikerével, az »Escape 
from Love« annyi csillagot 
kapott a kritikusoktól, hogy 
a legnagyobb sarzsi az 
eddig bemutatott idei 
filmek között. 

Eugen Forde rendezte' a 

... és kijelenteni, hogy 
őnagysága álláspontja 

győzött 
Gloria Stuart és Michael Wha-
len, Heltai Jenő »Escape from 

Love« című új filmjében 
(Fox fotók) 23 

... ß férjnek nines más 
joga, csak megbocsátani... 



Herczeg Ferenc a kertjében 
(László foto) 

INTIM PISTA, mit árult el eddig Her-
czeg Ferenc az új darabjáról? 

— A magyar írók fejedelme, mint 
ahogy a művészet berkeiben Herczeg 
Ferencet nevezik, Badacsonyban fejezte 
be új darabját. A hetedük, X-et jóval be-
töltött költő fiatalon és frissen érkezett 
vissza nyári szabadságáról, ahol egy 
kezdő poéta lelkesedésével írta meg 
legújabb remekművét. 

— Mi a darab címe és miről szól? 
— Ideiglenes címe: »Utazás Szicíliá-

ban«. Ez a cím azonban nem tetszik az 
alkotónak és éppen azért meg fogja vál-
toztatni. Jó középpolgári miliőben ját-
szódik a darab, melynek hőse egy épí-
tész. Délután öt órától éjfélig történik 
a cselekmény, amely négy felvonás, 
illetve öt képre van osztva. 

— Hol fogják játszani és kivel? 
— Erre a kérdésre még senki sem tud 

válaszolni. Természetes, hogy minden 
színház vetélkedik az új Herczeg-da-

rabért. Az író kikötötte, hogy beleszól-
hat a szereposztásba és az óriási női 
főszerepre két jelöltje van. Az a szín-
ház, amelyük a két illusztris művésznő 
közül egyiket biztosítani tudja, elvitte 
a pálmát. Herczeg Ferenc egyébként 
részt vett a »Kék róka« utolsó próbáin. 

— Láttuk a mestert, igazán pompás 
színben van. Nem árulná el nekünk is, 
hogy mi az örök fiatalság titka? 

— Ne szerénykedjenelk, maguknak 
még nincs szükségük ilyesmire. Azon-
ikívül hiába árulnám el Herczeg Fe-
renc receptjét, úgyse követnék. A nagy 
író ugyanis negyven esztendő óta min-
den áldott este éjfél előtt lefekszik. Kö-
rülbelül akkor tér nyugovóra, mikor 
magutk leülnek a bridzs-asztalhoz. 

— Csak ne bántson bennünket, sze-
retünk mi is aludni, pláne ha nem kel-
tenek fel reggel. 

— Herczeg Ferenccel ez sem fordulhat 
elő. Életművészetéhez tartozik, hogy 
sohasem keltéti fel magát. Akkor ébred, 
amikor jólesik. 

Nyirö József a Nemzeti Színház vasfüggönye 
előtt a Jézusfaragó ember premierjén 

(László foto) 



— És ha lekési a vonatot? 
— Annyi vonat megy még az életben! 
— Ne filozofáljon, inkább meséljen, 

hogyan dolgozik Herczeg Ferenc? 
— ő maga árulta el, hogy legújabb 

művét először vázlatban írta meg ceru-
zával, Aztán leült az írógép mellé és 
saját maga lekopogta a darabot. Rap-
szodikusan dolgozik, néha csak perce-
ket, néha meg órákat is eltölt a munka 
mellett. A gépelt példányt még egyszer 
lediktálja és ez nála a legfontosabb fi-
nomító munka, mert ilyenkor hallja az 
élő szót és impresszióinak megfelelően 
változtat a darabon. 

— Alig várjuk az új Herczeg-bemu-
tatót. Nyirő Józsefet látta Budapesten? 

— A Nemzeti Színház új, nagysikerű 
szerzője október 10-ig marad nálunk, 
akkor visszautazik Erdélybe. 

— Hogy jutott eszébe a kiváló elbe-
szélőnek színdarabot írni? 

— Sokáig unszolták, hogy nagy re-
génysikerei után fogjon hozzá a dráma-
íráshoz. Patkós György, a Nemzeti Szín-
ház daramaturgja július közepén elláto-
gatott hozzá Székelyudvarhelyre. Már 
kész darabot talált Nyirőék úriházában. 
Négy napot töltött Patkós György az 
írónál, ezalatt megbeszélték az összes 
dramaturgiai változtatásokat, úgyhogy 
Nyirő három hét alatt befejezte a »Jé-
zusfaragó emberi-t. 

— Reméljük, hogy a siker után új da-
rabot ír. 

— De még mennyire! Két témát me- ' 
sélt el Németh Antalnak és megígérte, 
hogy mind a kettőt megírja a télen, 
amiikor kevesebb otthon a mezőgazda-
sági munka. Mert Nyirő József bizony 
nemcsak tollal dolgozik, hanem ásóval, 
kapával és gereblyével is. 

— Térjünk át egy kicsit a filmre. Me-
séljen arról, hogyan töltötte William 

Barsony Rózsi és Ráday Imre a Royal Színház 
premierjén a vasfüggöny előtt 

(Foto Pálházy) 

Powell Budapesten kéthetes szabadsá-
gát? 

— Eredetileg három napra jött hoz-
zánBc, így büszkén mondhatjuk, hogy a 
főváros idegenforgalmi varázsát emelte 
az a tény, hogy háromszor hosszabbí-
totta meg tartózkodását a Margitszige-
ten. Mint tudják, legközelebb Bus Fe-

A Magyar Színház premierjén is volt vasfüggöny. Az új szerző és az új színésznő: Matolcsy 
Andor és Raáb Veronika együtt köszönték meg a közönség tapsait 

(Foto László) 2 5 



Shirley Temple 
az angol hadsereg legfiatalabb önkéntese »In-
dia Lángokban« című új filmjében. Rudyard 
Kipling novelláj ábél készült a film és a >világ 
1. számú kedvencének« partnere Victor 

McLaglen 
26 <poto Pox> 

kete László »János« című darabjában 
fogja játszani az inast. Erre a filmsze-
repére is lázasan készült Budapesten. 

— Hogy-hogyt 
— Tanulmányozta a magyar kastélyok 

grófi inasainak életét. Széchenyi Károly 
gróf és Batthyány Gyula gróf hossjzabu 
előadásokat tartottak neki arról, hogy 
tulajdonképpen miiyen is a magyar 
arisztokrata inasa. Powell olyan lelki-
ismeretesen készül a szerepére, hogy 
Budapesten vásárolta meg az összes 
inasruhákat, nem is egyet, hanem egész 
garnitúrákat, hogy majd a hollywoodi 
rendező kiválassza a legmegfelelőbbet. 
Meglátogatta a parlamentet is, mert hi-
szen a filmváltozatban szerepelni fog az 
a frappáns jelenet, amikor az urasági 
inas az ülésteremben szemben áll a gaz-
dájával, a miniszterelnökkel. Holly-
woodban a magyar parlament üléster-
mét fogják felépíteni. 

— Miket vásárolt még Budapesten? 
— Rengeteg ajándékot vitt a fiának. 
— Fia is van? 
— Tizehiegyesztendös a kis Powell-

gyerék. A nagy színész versenyzett Al 
Kauf mannal, legjobb barátjával abban, 
hogy ki visz érdekesebb ajándékot haza 
a fiának. Kaufmannak is van egy ti-
zenkétesztendős gyermeke. Powell ta-
lált egy magyar bicskát, amelynek tizen-
kilenc része van. Kaufmann bejárta az 
összes üzleteket és másnap egy huszonöt 
részből álló bicskával ejtette kétségbe 
illusztris barátját. 

— Mondja el, ifci tetszett neki a leg-
jobban Budapestenf 

— Hatvany Lilinél volt vacsorán és 
mint mondotta, itt kapta európai útjá-
nak legremekebb ételeit. Ezekután kije-
lentette, hogy látatlanul beleszeretett 
abba a szakácsnéba, aki ezeket az éte-
leket költötte. 

— Történt vele valatni tréfás eseti 
— Legjobb barátjának, Al Kaufman-

nak volt a születésnapja és ebből az al-
kalomból amerikai szokás szerint, össze-
tört egy úgynévezett születésnapi poha-
rat. Ezt félreértették és azt hitték, hogy 
duhajkodik. Megmagyarázták aztán 
néki, hogy egyes vidékeken az a szo-
kás, hogy valaki jókedvében vagdos a 
földhöz poharakat. 

— Milyen darabokat, látott Budapes-
tenÎ 

— Úgyszólván végignézte az összes 
színházak műsorát. A Delila szünetében 
mulatságos eset történt vele. Elmon-
datta a szereplőikkel magának a darab 
tartalmát. Kiderült, hogy nálunk is 
úgy mesélik el a művészeik a szüzsét, 
mint Hollywoodban. Mindenki a saját 
szerepe szerint Tehát Muráti Lili így 
kezdte az elbeszélést: »Van egy vendég-
lőben egy kiszolgálókisasszony...« Mály: 
•»Van egy vendéglőben egy csapos, aki 
mindent tud...« 

— Reméljük, hogy maga is mindent 
tud és ezért kérjük, mondja el nekünk, 
mikor jön Powell vissza BudapestreÎ 

— Mégigérte, hogy tavaszra újból el-
látogat két napra. 



William Powell, aki legközelebb Bus Fekete 
»János« cimü filmjének főszerepét játssza, bu-
dapesti tanulmányútján meglátogatta a parla-
mentet is, ahová a filmszerep során mint kép-
viselő fog bevonulni. A képviselőház főbejá-
rata előtt külön öröm órte: azt hitte, hogy a 

IMetro-oroszlánnal találkozott 
(Foto László) 

— Szóval ismét itt tölt három-négy 
hetet. Ennek nagyon örülünk. 

— Tavaszra talán Gaál Franciska is 
hazajön, ha rövid időre is. Az eddigi 
kilátások szerint ugyanis az európai 
filmjátszás elvesztette a művésznőt. A 
»Hollywoodi Riporter« című lap vezér-
cikket közöl Wilkerson tollából. »Párizs-
ban láttam egy filmet, amelynek Gaál 
Francistka volt a sztárja) — írja a cikk 
— és Hollywoodba visszatérve, óriási 
reklámot csináltam <i színésznő mellett. 
Tegnap mégnéztem első itt készült film-
jének néhány koékáját és megállapí-
tottam, hogy ez a lány sokra fogja 
vinni. Szereplése óriási tömegeket visz 
majd a pénztárhoz.«. 

— Gratulálunk. 
— Azt is megállapítja a cikk, hogy 

Cecil B. de Mille ugyancsak a legna-
gyobb üzletet látja Gaál Franciskában. 
Wilkerson így fejezi be cikkét: -»Gaál 

Franciska nevét jól meg 
kell jegyezni, mert egy 
éven belül ő lesz a világ 
egyik legnagyobb sztárja. 
Egyike Hollywood leg-
misztikusabb titkainak, 
hogy miért nem vették 
előbb észre ezt a színész-
nőt?« 

— Mondjon valamit a< 
itthoniakról is. 

— A Royal Színházban 
sikerrel debütált magyar 
nyelven Székely Ibolya, az 
első pünkösdi királynő. 
Az i f j ú színésznő, aki 
egyébként Bárdos szín-
házainak tagja, csak a 
színpadon új jelenség, a 
filmen már szép sikereket 
aratott Berlinben. 

— Hisszük, hogy még 
sák szépet fogurtúc róla 
hallani! Valami vidám 
történetet! 

— Kedves tréfát csinál-
tak Szombathelyi Blanká-
val a filmgyárban. Zsi-
neggel az autója alá kö-
töttek két üres konzerv-
dobozt, A pléhdarabok 
óriási lármát csináltak. 
Az i f j ú művésznő kétség-
beesetten vizsgálta a ko-
csiját, nem tudott rájönni, 
hogy mi a baj. Végül is 
elvitte a garázsba, ahol 
alapos vizsgálat után rá-
jötték a műhibára. Szom-
bathelyi Blarúka viszont 
arra jött rá, hogy ki csi-
nálta a tréfát és most 
nemes bosszúra készül. 
Kezeiket csókolom. 

Székely Ibolya, aki most a Royal Szín-
házban szerepel sikerrel. Valamikor mint 
«Pünkösdi királynő« kezdte karrierjét. 
Ez a felvétel pünkösdi királynő korá-

ból való 
(Foto Halmi) 



Töröm a fejemet, hogyan fogjam fel ezt a szót: revü. Katonai, vagy színpadi 
értelemben? Gondolataim nagy katonai felvonulását rendezzem-e itt, vagy kompo-
náljak egy fesztelen, tarka, vidám látványosságot dalokból, táncokból, ötlet&bből? 
Kiadjam-e a parancsot, hogy vonuljon fel előttem agyaim egész hadserege, mint 
legfőbb hadúr előtti A napi munkát végző gyalogság. A kritikai szellem tüzérsége 
különböző [kaliberű ágyúival. A vágtató, könnyű huszárság, a mozgékony, tarka 
ötletek, amelyek heves vitában lerohanják az ellenfelet és megfutamítják annak 
ügyetlen hadoszlopait. A hidászok, az a fegyvernem, amely oly ügyesen tud áthi-
dalni helyzeteket, álláspontokat, amelyek Iközött pedig mély szakadékok tátonga-
nak. A repülők, ezek a könnyű, színes szárnyú röppenő gondolatok, hangulatok és 
érzések. Vonultassam-e fel ezt a hadsereget, amely láthatatlanul ott él s működik 
agyvelőmben erények, hibák, dkosság, ostobaság, tehetség, tehetségtelenség, tudás és 
tudatlanság címszavak mögötts mindig működve, vagy működésre készen. Az 
őszinteség szép parádét tudna rendezni, de mi értelme volnál 

A kis színpadon, amelyet itt kaptam, játsszunk el inkább egy kis látványos 
revűt. A szereplők eltáncolnak néhány, talpat csiklandozó, bokát vadító, vádlit 
feszítő táncot. Elcsoszognak, eldülöngnek egy-egy álmosan lassút, eldalolnak a 
torokból és szívből pár keserves és erotikus dallamot bo'rjúbuta szöveggel. Szép, 
bolondos kosztümöket ikap a kórus, s a szubrett isteni lába egymillió dollárra lesz 
biztosítva. A díszletéket boszorkányok és ördögök csinálták s mozgatják. Minden 
pillanatban változik a szín. Az autó átváltozik parfűmös üveggé, a mennyezetes 
ágyból lepke lesz, s a néger énekes torkából előtörő ténor színes szökőkúttá válik. 
A revü nem ismer lehetetlent, aranypadlón táncol és tükörmennyezetben nézi magát. 
A revű korunk nagy műfaja, minden érzékünket izgató művészeté, A gazdagságot, 
a szépséget, az egészséget, az ügyességet, a vad vidámságot s a szelíd érzelmességet 
szolgálja fel közönségének. Vágyait, álmait látja benne az ifjúság. 

A revű egyesíti magában mindazt, amit ennek a szegény, elfuserált világnak 
i f j ú nemzedéke a boldogságról álmodik. Bódító, kábító mutatvány, hatalmas erejű, 
édesen zsongító narkotikum. Egymaga tartalmazza a szesz, a kökain és a morfin 
alattomos, veszélyes, bűnös mámorát. 

Csak semmi komolyság, semmi bölcselkedő nagyképűség! A zenekarban a 
majomügyes zenészek már kezükbe vették ezüstből és rézből kalapált, ébenfából és 
rózsafából faragott hangszereiket. Rögtön megparacsolja nekik a karmester, hogy 
kezdjék. Es akkor elkezdik vegyíteni, keverni a hangokat, a dallam foszlányokat, a 
melódiarongyokat, s mint a bárban az italkeverő, a zenekarban kábító dalóikat 
ráznak össze, hogy a nézők vére pezsdül, pezseg, s a tánc vágyaival pattanásig 
megtelnek a>z idegek. Senki ne nézze le a revűt, mert ez az egyetlen műfaj, amely-
ben a mai kor tökéletesen ki tudja fejezni magát, 

1914 
Uta Gábor uram dél-

felé hazament az x-i 
városházáról, ahol es-
•kiidti min őségében volt 
dolga Nem vetette le 
tekintélyes, fekete es-
küdti ruháját, olyan ün-
neplősen maradt, sőt 
még egy szivarra is 
rágyújtott. Csodálato-
san szép március volt, 
pontosan március 18. 
Három fia a ház mö-
gött a kertben dolgo-
zott. Hátrakiabált ne-
kik: 

— Bálint, Lajos, Sán-
dor! 

Egyszeribe odasora-
kozott a három gyö-

nyörű fiú. Tizenhét-,, ti-
zenkilenc-, huszonegy-
esztendő volt a koruk. 

— Fogj he, Bálint 
fiam a könnyű kocsiba., 
kimegyünk a szilvásba. 

Kimentek. IIa Gábor 
titokzatosan mosoly-
gott a bajusza alatt, 
mint aki valami hun-
cutságra, vagy megle-
petésre készül. 

— No, nézzetek ikörül, 
láttok-e valami furcsát. 

A három fiú néz, 
vizsgálódik, de nem 
vesz észre semmi külö-
nöst. Akkor az öreg fel-
mutat a háztetőre. 

— Nézzétek-e, megjött 
a gólya. Március 14 óta 

itthon van. Ez valami 
különös jót, kedvezőt 
jelent. Azt hiszem, ál-
dott, emlékezetes lesz 
ez az esztendő. 

A fiúk bólogattak, az-
tán elmentek, hogy 
szemügyre vegyék >a 
gyönyörű hatholdas sző-
lőt Mikor visszamen-
tek a házhoz, apjuk va-
lami nagy méiszkővel 
bajlódott, amely a ház 
oldalát támogatta. Egy 
nagy gerendaszöggel 
karcolt Abele valamit. 
Ezt a számot: 1914. 

— Belekarcolom a kő-
be, nehogy ezt az esz-
tendőt valahogy elfe-
lejtsétek. 



(SZ. piaje títcizdc 
Végtelen vízre végtelen 

ég borul, A nap forralja a 
vazet, süti a levegőt. Im-
bolygó sós pára száll fel a 
vízből. Hadihajók, óceán-
járóik', kereskedelmi gőzö-
sök, yaehtoík, motorcsóna-
kok, kis vitorlások, apró 
evezős csónakok, szúnyog-
testű szandolinok és min-
denfa j tá jú stílust úszó 
emberek tömege a vizén 
a víziben. A part homok-
ján, a parti sziklákon, s 
mindenütt, ahol le lehet 
ülni és le lehet dőlni, 
embereik hevernek mindkét 
nemből és minden életkor-
ból. Olyan is akad, aki 
még csak útban van kö-
zénk. Ordítanak, kiabál-
nak, lármáznak, beszélget-
nék, csevegnek, sugdolódz-
nak, suttognak, dalolnak, 
dalolgatnak, énekelnek, dú-
dolnak, fütyülnek és fü-
työrésznek az emberek. 

— Na és maguk már 
kettőikor hazamentek1? 

— Szégyeljék magukat 
nyárspolgárok. Minket reg-
gel négykor söpörtek ki a 
»Kék csikó«-ból, a töb^i 
szeméttel, 

— Nézze, mit csináljak, 
ha ez az én uraim olyan 
rohadt, hogy még itt is 
szolidan a'kar élni;. 

Egy gyönyörű alak át-
kiált egy remek figurá-
nak. 

— Ki volt az a pofa, 
akivel holdvilágoztál az 
éjjel? 

— Ja, az a muki? Az a 
pasas egy iigen vicces pali. 
Valaki. Egy pofa. Egyéb-
ként elárulhatom neked 
édesem, leégett, mint a 
gyertya. 

Hármas csoport közele-
dik. Balról ruganyos, 
izmos, másfélszeres mell-
kas, tornász karok: jobb-
ról testesebb férfi, nem 
rom és nem rozosra, 
Kedély, jóindulat és jó-
mód sugárzik róla. Közé-
pen fiús alakú nagyságos-
asszomy, vicces, szép, ara-
nyos, züllött. A hármas 
megáll egy hölev előtt. 
Fiús nagy beszédbe ele-
pryedik a másik, höligervel. 
Egyszerre csak a combiára 
csap. mint aki va1amit#el-
feleiMt. de hirtelen eszé-
be' jutott. 

— Ejnye, hiszen ti nem 
is ismeritek egymást. 

Azzal jobbra multat: 
— A férjem! 
És halra mutat : 

— Az uram! 
A nyüzsgés, a zsongás, 

a kiabálás, a sikoltozás 
egyre fokozódik, Már egy 
gramofon is játszik. Idős 
lúdtalptulajdonosok., koros 
mészbányák és eleven c;u-
korraktárak elvették a 
gyerekek labdáját s ordít-
va játszanak vele. A gye-
rekek üvöltenek. 

— Anyúúú, a labdám!... 
Fájdalom, anyu nem 

hall ja a metsző sakálüvöl-
tést, mert éppen most ha-
zudja egy nagysádnak, 
hogy az ő panziójukban 
mindennap szkampit és 
homárt adnak előételnek. 

Egy józsefvárosi Gandhi 
— menekült szegény — 
izgatottan figyeli idős fe-
leségét, aki messze beme-
részkedett a vízbe. 

— Annyá, ánnyá, né 
olyán messze, még lényei 
á cápá. 

Aztán megnyugodva for-
dul a mellette heverésző 
úrhoz. 

— Tetszik látni-ie, ihogy 
milyen nyomorult a lá-
bam? Hát ez honnan, van? 
Onnan, hogy az én édes-
apámnaik, — nyugodjék — 
feltűnően, nőiesen kis lába 
volt. Olyan cipője volt an-
nak, hogy ön, uram, kesz-
tyűnek se tudta volna vi-
selni. Gyönyörű kis lába 
volt szegény apámnak, ö 
arról híres volt. Nagyon 
nagyon büszke volt atyám 
a kis lábaira. Azt akar ta , 
hogy ai fiának is olyan le-
gyen; ezért én mindig két 
számmal (kisebb cipőt kap-
tam. Hát így jutottam én 
ezekhez a nyomorék, lá-
bakhoz-e . . . ánnyá, ánnyá, 
gyere már ki a vízből, ki-
ázol . . . 

Még csalk néhány szót 
csípjünk el annak a két 
kisfiúnak a beszélgetésé-
ből, aki ott üldögél az 
uszoda lépcsőjén. 

— En kérlek, majd for-
dítva csinálom, minit a® 
apukám. Előbb válok el, 
aztán nősülök. 

A lárma és a tömeg 
egyre nő. Gyermekes szó-
rakozásokkal vannak el-
foglalva a felnőttek', a 
gyermekek nagy vilógüz-
letekről és más komoly 
dolgokról beszélgetnek. 

Napfény, víz, levegő. 
Tengerpart, édes könnyel-
műség, felelőtlenség, gond-
talanság, szépség, rútság, 
ízléstelenség, finomsásr, bu-
taság, okosság, x-lábak. 
ó-lábak, i-lábak, túltengő 

és tökéletes arányok, em-
berek, édes és mostoha 
testvéreink. ' 

EZ IS 1914 
Egyetlen fia volt a sze-

gény özvegyasszonynak. 
Zsigát, akit anyja fana-
tikus vad dühvel szeretett, 
elvitték a háborúba. A fiú, 
aki olyan sokat jelentett 
az anyjának, hogy azt ki 
sem lehet mondani, el-
esett. A csapás nem ölte 
meg az anyát, tovább élt, 
de akár egyedül, volt, akár 
ott volt valaki, utcán, üz-
letben, piacon: csak a fiá-
ról beszélt. Kis lakását 
maga takarította. Az egyik 
sarokban állványon gipsz-
ből öntött Napoleon-szobor 
állt. Amikor a hősi halott 
Zsiga édesanyja odaért, 
szembeköpte a szobrot. 

— Komisz gazember, te 
találtad ki a háborút! 

Aztán gondosan, kíméle-
tesen törülgetni kezdte. 
Minden nap így történt. 

Csalogány 
Ezen a napon éjfél után 

mentem haza. A kertekből 
békák és tücskök hangver-
senye kísért. Amikor be-
fordultam a mi utcánkba, 
megszólalt egy fülemüle. 
Leírhatatlanul előkelő és 
szép volt a hangja. Fel-
néztem a fára, amelyen a 
madarat sejtettem. A fa 
egyik ága úgy ért az égre, 
hogy a hegyén egy nagy 
csillag ragyogott. Mintha 
az lenne a madár, a költő, 
aki szüntelenül énekelt. 
Annak a csillagnak leg-
szebb sugara változott át 
hanggá, bizonyárai, Miért 
nem a mi kertünkben da-
lol ez a csalogány? Mint 
egy felbőszült gorilla, 
rámugrott az irigység. 
Ugy megmarkolta a szíve-
met, hogy a torkom is 
összeszorult. Könnyeket 
nyomott ki a szememből. 
A madár erről nem vett 
tudomást, csak dalolt ma-
gának, vagy a csillagos 
égnék, vagy a feketekék 
éjszakának, de az is lehet, 
hogy egy varangyosbéiká-
nak ott a kertben. Mind-
egy, mindegy, gondoltam, 
a mennyei madár nem a 
mi madarunk. Újra felbő-
szült benne az irigység 
és mert, most szenved-
tem el először ennek a 
förtelmes érzésnek pisz-
kát, fáradtan, m^galázot-
tan leültem a földre és 
ott szégyenkeztem hajnalig. 



Énekel a Vígszínház 
A Vígszínház különleges 'hagyományai közé tartozik, hogy időnként helyet ad 

műsorán a vandevillelel kacérkodó zené« vígjátéknak; is- Ezúttal szezon eleji cse-
megének kapjuk Arinont és Marchand »Szabó a kastélyban« cimű híres vígjáté-
kát Alexander Steinbrecher muzsikájával. A vidám újdonságot, — egyébként Che- 
valier parádés fi lmje volt két év előtt — Honthy Hanna, Páger Antal, Oárdonyi 
Lajos, Koanár Júlia, Medgyasway Vilma, Démos György saervirazzz/álk Szabolcs Ernő 
rendezésében. Itt) adunk egy kis ízelítőt a darabból. 

•A kastélyban mindenki kényeztetett, de visz 
srakivánlam az üzletemet« 

Páger Antal 

•Azt mondják, hogy ami flört, azt pompásan 
csinálják, kizárva nincs, de honnan tudjam én?« 

Honthy Hanhna 

»E házban szinte el sem fér a rettentően 
feudális atmoszféra« 

Solt h y György és Tolmiy Klári 
Vígszínház: Szabó a kastélyban 

VALENTINE: Bejött hozzám a kisértet. 
Páger Antal, Honthy Hanna és Ajtay 

Andor 
(László fotók) 



VALENTINE: Maga az asotorn, 'kimondom NADINE: Akar gombostűt? 
HORTIGAN: Köszönöm, van nálam. 

Páger Antal és Komár Julika Honthy Hanna és Páger Antal 

HORTIGAN: Már megmondtam, hogy ne szólítson főnök úrnak. 
Dénes György, Páger Antal, Peti Sándor 

Vígszínház: Szabó a kastélyban (László fotók) 



S Z Í N H Á Z I E L E T T O R V E N Y S Z E k E 
VÁDLOTT: J M O Ç V o 6 ï O U * W 

CSAK A TISZTA IGAZAT VALLJA! 
A mult évben vezényelt Dobrowen először a pesti Operaházban. 

Egyszerre olyan karmester-sztár lett, hogy most, amikor a szezon elején 
négy estén dirigál, , aranyért sem lehet az Operába jegyet kapni. Ezért 
került a Sziniházi Élet törvényszéke elé. A bíróság bevonul és megkezdő-
dik a tárgyalás: 

Neve; Issay Dobrowen. 
Foglalkozása: Vadász. Mellékfoglalko-

zásom: karmester. 
Született: 18Í4 február 27. 
Hol: Nlzsnij-Nowgorodban. 
Családi állapota: Nős. 
Gyerekeinek száma: Kettő. 
Milyen állampolgár: Norvég. Évekig 

Nansen-útlevéllel utaztam be a világot, 
állampolgárság nélkül. Sokat dirigál-
tam Norvégiában is, ahol egy szép na-
pon hivatott a király és sikereim jutal-
mául felajánlotta a norvég állampol-
gárságot. A megtisztelő és kedves 
ajánlatot örömmel elfogadtam és azóta 
Norvégiát tekintem otthonomnak. 

Mi a kedvenc magyar étele: Székely-
gulyás. 

Kedvenc itala: Nagyon prózai: a vö-
rös fröccs. 

Kedvenc sportja: A tenisz. 
Mikor szerepelt először a nyilvános-

ság előtt: Hétéves koromban, Moszkvá-
ban Nikisch vezénylete alatt Mozart-
zongoraversenyt játszottam. Utána 
Oroszországban különböző városokban 
sokat zongoráztam: úgynevezett csoda-
gyerek voltam. Később beírattak a kon-
zervatóriumba. Okos tanárom szeren-
csémre eltiltott a nyilvános szerepléstől 
és komoly munkára fogott. így lettem 
karmester. 

Mikor dirigált először: Tizenhat éves 
koromban, a moszkvai konzervatórium-
ban, a Hoffmann meséit. 

Miket komponált: Az »Universal« ka-
talógusában elolvashatja műveim jegy-
zéket. Zongorára, hegedűre, énekre és 
zenekarra komponáltam legtöbb műve-
met. Van egy operám is. 

Örökölték-e gyerekei zenei tehetségét: 
Űgylátszik, nem. Nagyon szeretik a ze-
nét, de különösebb tehetséget nem fe-
deztem fel náluk. Lányom 19 éves, egye-
temi hallgató és fiam 16 éves gimna-
zista. Mind a ketten Oslóban tanulnak. 

. Hol töltötte a nyarat: Egy hónapig 
Pusztakengyelen voltam fizetővendég 
családommal együtt: és fogoly vadászat-
tal töltöttem időmet. Utána Norvégiába, 
a hegyek közé utaztam, ahol hófajdra 
vadásztam. 

32 

Miért szeret annyira vadászni: Soha-
sem kerülök olyan közeli kapcsolatba a 
természettel, mint amikor vadászok. 
Ilyenkor elszakadok a világtól, csak a 
természetet figyelem, még zenére sem 
gondolok, holott különben szünet nél-
kül ez zakatol a fejemben. Azonkívül 
nagyon érdekel és meghat a vadászat-
nál a kutya munkája és csodával hatá-
ros ösztöne. 

Mit dirigál szívesebben, operát vagy 
hangversenyt: Szeretem a változatossá-
got. Ha sokáig csak operát dirigálok, 
akkor vágyódom a hangverseny után, 
ha pedig kizárólag hangversenyt ve-
zénylek, akkor opera után vágyódom. 

Ki a kedvenc zeneszerzője: Mindig az, 
akinek a művét vezénylem. 

Van-e hasonlatosság a magyar és az 
orosz népzene között: Óriási! Ezt az 
Igor hercegben hallják majd. Borodin 
ebben az operájában orosz népi motí-
vumokat és dalokat dolgoz fel és ezek 
döbbenetesen hasonlítanak a magyar 
népzenére. 

Beszéljen valamit gyerekkoráról: Szü-
leim szegény emberek voltak és ezért 
én nagyon szabadon éltem. Senkisem 
kérdezte, merre járok, mit csinálok és 
hol alszom az éjszaka. Egyszer egy 
kecskét kaptunk ajándékba és azt ne-
kem kellett őriznem. Kihajtottam a Vol-
ga partjára és amíg a kecske legelé-
szett, addig én a parasztok énekét hall-
gattam. Így ismerkedtem meg az orosz 
népdalokkal. 

Mikor volt először szerelmes: Hatéves 
koromban. Sok mesét hallottam az an-
gyalokról és amikor szép, fiatal nagy-
néném meglátogatott bennünket, azt 
hittem, ő az angyal személyesen. Heve-
sen beleszerettem, egész éjjel sírtam és 
reggelre magas lázam volt. Senkisem 
tudta, mi bajom. Angyali nagynéném 
ágyam szélére ült és megcsókolt. Ettől 
rögtön meggyógyultam. 

Hitelesítse vallomását aláírásával: 
Tessék! 

7 



„ D i b a r z o n i " 
í r t a : S t e l l a A d o r j á n 

Néhány esztendővel ezelőtt Bécs-
ben a hotélportástól kérdeztem meg-, 
hogy milyen darabot kell megnézni. 
Mert, kérem, színigazgató tévedhet, 
ha sízájnházról vian szó, [híre® kriti-
kus tévedlhiet, de hotelpcxrtási soha. 
ö haj szálpantosan tudja, hová kell 
elküldeni a vendéget, hogy aztán 
utólag ne kapjon szemrehányást 

— Jó a diarab? — kérdeztem kétke-
dően. 

— A darab nem a legjobb, — fe-
lelte — aber Dibairzoni spiel t . . . 

— Ki ez? Valami ú j olasz sízitár? 
— Dehogy, kérem! Magyar! Honfi-

társnője! Nem tetszik ismerni Dibar-
zonit? 

Megtmiutatta a pLaikátot, amely ha-
talmas betűkkel hirdette: ROSY 
BARSONY. Valódi bécsi kiejtéssel 
ő a Barzoni, előtte a rangot jelentő 
»die« névelővel, ami csiaik a nagyok-
nak jár ki. 

Ez a kis besiziélgetés 
eszembe, amikor levetí-
tették előttem Bársony 
Rózsi kétnyelvű ú j film-
jét, amelynek a címe: 
»3:1a szerelem javára.« 
A bécsiek és még sok 
németül beszélő állaim 
közönsége ismét el lesz 
ragadtatva ettől a ked-
ves színésznőtől, aki 
mindkét nyelven elbű-
völi a nézői A filmet 
nem- merem dicsérni, — 
pedig igazán illene, hi-
szen Bébeffi Istvánnal 
együtt írtuk — és érde-
kessége, ifrogy először 
szólaltatja imeg a vász-
non Dévies Osfzlkárt. 

Dénes Oszkár, Kiss Manyi és 
Halmay Tibor a »3:1 a szere-
lem javára« egyik jelenetében 
(H. T. film - Manninger fotók) 

jutott, az 

Fordított világ! 
Bársony Rózái éjjeli zenét ad Pálóczi László-
nak a »3:1 a szerelem javára« című filmben 

Zsoldos Andor, a film producere 
éppen most telefonált, hogy a filmet 
eladták Franciaországiba is. Mint-
hogy ezért, sajnos, nem kapunk már 
külön hanoráriuimiot, vigaszul csak 
az marad: ha majd Páriz&ban a 
»Hotel Cri Ilon« portása ajánlani fog 
egy igazi »Labarzonii« filmet, ón 
rögtön tudom, hogy »a Rózsiról« be-



— Mindjárt leszállhatunk a búvóhelyről, Mary... A hajó nem vet 
észre bennünket! (London Opinion, 

VACSORA NYOLCKOR 

A kövér Szenes vacsorán volt Ábraháméknál. 
Ügylátszik nagyon kitűnő lehetett a vacsora, mert 
hazafelé jövet Szenes így szólt a kalauzhoz: 

— Legyen szíves kérem, csípjen új lyukat a 
nadrágszíjamba... 

KÜLPOLITIKA 
AZ UTCÁN 

Az autós tilos 
helyen akar par-
kírozni. A rendőr 
rögtön odamegy és 
figyelmezteti: 

— It t nem lehet 
leállítani a kocsit! 

— De kérem, — 
tiltakozik az úrve-
zető — itt áll már 
egy másik kocsi 
is! 

— Az más! Az a 
belga követé! 

— Ügy? És ha 
azt mondanám, 
hogy én vagyok a 
kínai császár ? 

— Akkor pláne 
menjen innét, mert 
magának most ott-
hon van a helye! 

HAJÓTÖRÖTTEK 
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MÁR NEM 
AKTUÁLIS 

Móricka egy nap így 
szól a tanítójához: 

— Tanító úr kérem, 
édesapám kérdezteti, hogy 
tetszik-e szeretni a liba-

* pecsenyét? 
— Hogyne! — mondja 

örvendezve a tanító. 
Elmúlik pár nap, Mó-

ricka nem tér vissza a 
dologra. A tanító előveszi 
a gyereket* 

— No Móric, hát mi 
van azzal a libapecsenyé-
vel! 

— Már nem aktuális — 
feleli Móricka, — a liba 
közben meggyógyult. 

Beküldte: Kallner Imre 
Budapest. 

A JÖVENDŐ 
SARKUTAZÓ 

A vendég megkérdi 
Gyurikát: 

— Mi akarsz lenni, ha 
nagy leszel? 

— Sarkutazó. Es tessék 
adni nekem harminc fil-
lért. 

— Minek neked a har-
minc fillérf 

—« Fagylaltot veszek. 
Ki akarom próbálni, 
mennyi hideget birok ki. 

Beküldte: Kuthi Sári 
Budapest. 

MEGHÍVÁS 
SKÓCIÁBAN 

Mc. Cormick fölhívja 
telefonon a barátját: 

— Van valami progra-
mod hétfő estére? 

— Semmi! 
— Keddref 
— Semmi! 
— Szerdáral 
— Semmi! 
— És csütörtökre? 
— Csütörtökön este szín-

házba megyek. Már meg 
is váltottam a jegyemet. 

— Pech! — mondja Mc. 
Cormick. — Éppen csütör-
tök estére akartalak va-
csorára hívni. 

Betküldte: Fodor Tibor 
Arad. 

— Kémes, milyen szórakozott a feleségem! 
Elfelejtette a tr ikóját fe lvenni . . . (Esquire) 

UTOLSÓ NAP A FEGYHÁZBAN 

A NEWYORKI FEDETTBEN 

Missziós hölgy: ön holnap visszatérhet az életbe. 
Van már valami tervel 

Fegyenc: Még nem. De talán elmehetnénk egy 
W » i b a . . . ' (London Opinlön) 



TURFEMBEREK A SZÍNHÁZNÁL 

A Városi Színház igazgatója, 
Föld Aurél, egyben versenyistálló 
tulajdonos is. Unokaöccse és ren-
dezője, Fodor Artúr már családi 
hagyományból is turfrajongó. A 
napokban próba folyik a Városi 
Színház színpadán. Fodor Artúr, 
mint rendező a színpadon áll, Föld 

Aurél, mint igazgató a kulisszák 
mögül néz ki. A görlcsoport a tánc-
szám megkezdésére vár. 

— Kezdhetjükf — kérdi Fodor, 
— Igen! — mondja az igazgató. 
Mire a rendező a rivalda elé áll és 

harsányan elkiáltja magát: 
— Start! 

KRITIKUSOK 
EGYMÁS KÖZT 
Két kritikus ül 

egy író darabjá-
nak főpróbáján. 
Azt mondja az 
egyik: 

— No, mi ä véle-
ményed a darab-
ról? 

Mire a másik: 
— Nincs róla 

sok mondanivalóm, 
de tudom, hogy 
ha a darabot vé-
letlenül én ír-
tam volna, akkor 
te most nagyon 
örülnél . . . 

JÓNÁS ÉS A CETHAL 

Komfortos lakás 
nál... 

még tuss is van a ház-
(Marianne) 
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ÍJJMm II 
ATTÓL FÜGG 

— Kérem portás, ha csak számlákat hozott, 
akkor már régen elköltöztünk... (Esquire) 

BABONÁS EMBER A SZAHARÁBAN. 

A SZÍNHÁZI ÉLET 
VLADIVOSZTOKBAN 

Kálmán Jenő meséli a 
jubileum hangulatában: 

Ezerkilencszáztizenkilenc-
ben történt. Aféle alkal-
mi munkás voltam Vladi-
vosztokban. Az orosz szín-
ház theatre párét hirde-
tett: Lengyel Menyhért 
»Tájfun« című darabja 
került színre. Mindenáron 
ott akartam lenni a pre-
mieren. Rettentő szorga-
lommal Összeszedtem két 
és fél dollárt, ezen civil-
ruhát vásároltam magam-
nak a vladivosztoki Tele-
ki-téren, a Parachorkán. 
Ruhám már volt, színházi 
jegyre azonban nem tel-
lett és az előadáson min-
denképpen ott akartam 
lenni. Gondoltam, ha más-
képp nem megy, beszö-
köm. 

A premier estéjén az 
előcsarnokon át megindul-
tam a földszinti nézőtér 
felé. Előttem egy orosz 
fiatalember ment. Amikor 
a jegyszedőhöz ért, be-
mondta a »Novoje Wrem-
ja« című lap nevét. Been-
gedték. Ebben a pillanat-
ban elhatároztam,, hogy 
megjátszom az egyetlen 
sanszot. Amikor a jegy-
szedő kinyújtotta a kezét, 
hogy elkérje a jegyemet, 
büszkén ennyit mondtam : 

— Színházi Élet! 
— Pazsal szta! — vála-

szolta legnagyobb meg-
lepetésemre az ajtónálló 
és a nézőtér felé muta-
tott. 

Ettől kezdve minden 
este színházban voltam 
és kialakult bennem a 
hit, hogy a Színházi Élet 
időközben világlap lett, 
amelynek híre háborús 
világrészeken át is elha-
tolt Idáig. 

Csak hónapok múlva 
tudtam meg, hogy a szín-
házi jegyszedő szintén ha-
difogoly volt. 

SOfio 

— Hova szaladt Paul? 
— A legközelebbi oázishoz. Valamit 1® akart kopogni és 

elment fát keresni. (Rio et Rae) 



FOGYASZTÓ CSODATEA 

avagy azonnal mutaiKoziK a uaias 
ENYHE FÉLREÉRTÉS 

(Kölnische 111.) 

SALAMON 
ÉS A SZIVAR 

Salamon Béla egy sereg 
panasszal állított be a 
háziorvosához. A doktor 
megvizsgálta páciensét és 
sok mindentől eltiltotta, 
többek közt a szivartól is. 
Végül nagy könyörgésre 
napi egy szivart mégis 
engedélyezett. 

Valamelyik nap délelőtt 
találkozik a doktor Sala-
monnal. A komikus szájá-
ban szivar füstölgött. Dél-
után megint összehozta 
őket a véletlen. Salamon 
megint szivarozott. 

— Ugye megmondtam, 
— mondta a doktor, — 
hogy naponta csak egy 
szivart engedélyezek? 

— Engedelmet kérek, — 
válaszolta Salamon — 
nemcsak egy doktor van 
a világon l 

— Hát hány orvosnál 
járt! 

— Négynél . . . 
— Csak legalább arról tudnánk leszoktatni a kicsikét, 

hogy ne vegye folyton az ujjacskáit a szájába . . . 
(Everybody'« Weekly) 
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— Bemutathatom nagyságos úrnak városunk 
szépségeit Î 

— Rendben van! Mutassa be mindjárt azt a kis 
szőkét ott a kiskutyával. (Fliegende Blätter) 

POLIPÉK BÁNATA 





Basthy Lajos kiszolgálja Mu-rili I.llit a ntikrászlánvt 

Delila uzsonnát adott 
A mnlt vasárnapon, a délutáni és esti elő-

adás között Mály Gerő hívta meg uzsonnára 
a »Delila« szereplőit. Ezen a vasárnapon Dar-
vas Lili revanzsálta a csapos vendéglátását 
és ezúttal az ő vendégei voltak a tagok a Pesti 
Színház felvirágozott társalgójában^ 

Az uzsonna menüje: tea, kávé, csokoládé 
tetszés szerint, csokoládés kuglóf, szendvics, 
torták, apró sütemények és gyümölcs. A vé-
gén persze nem maradt el a pezsgő sem. A 
háziasszonyi tisztet Darvas Lili töltötte be, il-
letve ő töltötte ki a teát, kávét, csokoládét és 
pezsgőt.. A süteményeket Muráti Lili, a »cuk-
rászlány« hordta körül. Szóval minden stíl-
szerű volt, az uzsonna remekül sikerült, úgy-
annyira, hogy a jövő vasárnap Muráti lesz a 
háziasszony. Kár, hogy nincs sok szereplője 
a darabnak, mert a Delilának előreláthatólag 
annyi előadása lesz, hogy mindenkire többször 
rá fog kerülni a házigazdai tisztség. 

— Parancsoljon! — mondja 
Darvas a csaposnak 

Muráti, Darvas, Mály, Tarnay 

— Bocsánat, hogy csapos re-
petái . . . 

Mály Gerő ós Taraay Ernő 

Delila uzsonnája 
Köpeczy-Boócz, Somlay, Bástby, Muráti, Darvas, Mály 

Somlay Artúr kínálja Köpeczy-
Boócz Lajost és Bondy Istvánt 

(László és Pálházy fotók) 



VIDÉKI 
SZÍNHÁZI HÉT 
Debrecen: Október 

8-án mutatja be a Cso-
konai Színház a »Vihar 
az Egyenlítőn«-! Fe-
il ák Sári híres szerepét 
Halassy Mariska játsz-
sza. 

Miskolc: »A Csoda-
tükör« díszelőadásával 
nyílt meg a Nemzeti 
Színház. A legközelebbi 
bemutató az »Illat-
szertár«. 

Szeged: Október 13-án 
nyit a Szegedi Színliáa 
a »Szerelmes királynő«-
vel. Plaikós Irma játsz-
sza Alpár Gitta híres 
szerepét. 

Szombathely: Fodor 
Oszkár pécsi színtársu-
lata Szombathelyen 
vendégszerepel, a tava-
lyi pesti szezon legna-
gyobb sikereivel. A pé-
csi színház körülbelül 
október közepén nyílik. 

A jubiláló Forró Pál szerzői estját zsúfolt ház tapsolta végig 
a Zeneakadémia nagytermében. A szerzői-est szereplői: 
Honthy Hanna, Forró Pál, Walt®r Rózsi, Halász Gitta, 
Fleischer Antal, Dalnok? Viktor, Forró Márta, Sarkad! Ala-

dár, Aknay Margit, Pallós Tivadar és Szekeres Ferenc 
(Foto Kertész) 

Az Operaház évadnyitó előad,ása a »Hunyady László« volt 
Losonczy György és Osváth Julia Tutsek Piroska, Bodó Erzsi és Pilinszky 

Zsigmond 
(Vajda M. Pál fotók) 



T a r n a y V e r á t t a n d í j m e n t e s e n v e t t e f e l n ö v e n d é k n e k 
a p a p á j a 

Tarnay Vera, Tarnay Ernőnek, a Ez -meg is történt. Előadtam a 
Vígszínház! főrendezőjének ia lánya, Romeo és Júliából, a Fruskából 
színésznő lesiz. Az i f j 
jelölt első interjúját a 
Szánházi Életnek adta: 

— Már kiskorom óta 
színésznő szeretnék len-
nii, — mondta — de szól-
ni nem imlertem, mert a 
papa hallani semi akart 
róla. Érettségi után a 
mama segítségével, aki 
persizie aiz én pártomon 
volt, előálltam, azzal a 
kéréssel, hogy a papa 
vegyen fel növendékei 
fcözé. Ekkor már nem 
volt olyan hajthatatlan, 
de kijelentette, hogy fel-
vételi vizsgát kell ten-
nem. 

A mester és a tanítvány 
Tarnay Ernő és Tarnay Vera 

(Foto László) 

Szentivánéji álom Puck 
szerepéből egy-egy je-
lenetet Ezeket minden 
segítség nélkül tanul-
tam be. Ugylátszik, tet-
szettem apának, mert 
felvett, még ihozzá tan-
díjmentesen, ami bizony 
nagyon jó, mert a többi 
tanáraim éppen elég 
pénzeimbe kerülnek. Ta-
nulok ugyanis énekelni, 
táncolni, lamtgolul, fran-
ciául, zongorázni és 
vívni. 

Mondanom sem kell, 
hogy összes tanáraim 
közül a papa a legszi-
gorúbb. 

Jubilál a kis Rott. Ezen a hé-
ten játszotta a »Komódiá«-ban 
ezerhatszázadszor híres szere-

pét a Kalábriász-partit 
(Foto Pálházy) 

FEJES TERI ÉS DELL Y 
FERENC A TERÉZKÖR-

CTI SZÍNPADON 

Október végén mu-
tat ja be a Tietrézkörúti 
Színpad a »Miért jár-
kálsz meztelenül« c. bo-
hózatot. Fejes Teri elő-
ször lép fel a Teréa-
körútiban. Fellépésétnek 
másik érdekessége, hogy 
egy hangot sem énekel 
és egy lépést sem táncol 
a darabbam. A inuásik 
vendég Delly Ferenc, 
aki a képviselő férjet 
fogja alakítani. 

Aa előadás első ré-
szét kabaréműsor tölti 
ki; ebben a régi »ked-
vtanicek«, Salamon, Baj-
na, Gárdonyi és Peti 
játsszák a főszerepeket. Neogrády-Keleti Magda zongo-

raművésznő nagy sikerrel sze-
repelt a rádióban 

(Foto Angelo) 
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H A N G O S H E T I H Í R A D Ó 
Szerkeszti : K U T H Y G Y Ö R G Y 

Viktor Staat és Zarab 
Leander az »Uj élet 
felé« egyik jeleneté-

ben 
(Foto Ufa) 

Nem egészen egy esztendő alatt futotta be világkarrierjét Zar ah Leander, a svéd származású új 
filmsztár. Első szerepét bécsi operettszínházban játszotta. Második színpadi szereplése előtt elhó-
dította a film és »Uj élet felé« című filmjében Zarah Leander egyszerre befutott a* európai sztá-
rok első vonalába. Az »Uj élet felé« cimű filmben, — ameily után kritikusaitól »az európai 
Garbo« jelzőt kapta, — egyébként bebizonyítja Zarah Leander, hogy nemcsak színésznőnek ki-
túr de mint énekesnő, gyönyörű csengésű, mély színezetű althangjával a világ összes operaszín-

padain karriert csinálhatna 



Nagy Endre : 
„A férfi mind 

őrült"-ről Y^/ 
* u ^ 

Az embernek egyre 
jobban szélesedik az 
arca, aztán megköny-

j nyebbülten sóhajtja: 
— Na végre! Már az 
első jelenetek után 
érzi, hogy most aztán 
végleg sikerült kisza-
badulnia abból a szűk 
ketrecből, amelybe a 
magyar film önkéntes 
rabságra zárta el ma-
gát. És az új film óta 

! Török Rezső a daliás 
I /ovaggá magasodott 
előttem, aki vidám 
képzelőerejével köny-
nyedén tördelte szét 
a ketrec rácsait. Me-

I séje a szegény i f j ú 
I festőről, igazi pesti 
mese, amelyben a szél-
hámosság is aranyos 
ennivaló kedvesség és 
az éhes gyomor kor-
gása is az ifjúság vi-

\dám dala, És mert eny-
\ vyire végzetesen pesti, 
biztosra veszem, hogy 

! a külföldön épúgy ked-
velni fogják, mint a 
mi szép Budapestünk 
többi divatos világra-
szóló attrakcióját. Plá-

I ne Török Rezső mellett 
\ott volt Vitéz Miklós, 
I aki a csapongó bőség-
gel eregetett szálakat 
;szakavatott kézzel mar-

kolta össze é-s a válsá-
gos pillanatokban min-
dig oda tudta cöve-
kelni a reális élet szi-

li ár d talajába. Magya-
rán szólva: mindvégig 
hallatlanul mulatságos, 
vidám mese, amely leg-
vakmerőbb ötleteit is 
el tudja fogadtatni, 

\ anélkül. hogy a néző-
inek a feje tetejére kel-
\lene állania és le kel-
I lene mondania arról a 
I szolid logikáról, amely 
\eddig mindennapos éle-
it ében a világ dolgai 
Yközt eligazította. És 
\ez a magyarázata, hogy 
lebben a filmben^^mi-
I neszek vakt^^^^Li 

Ket jelenet "Az én leányom nem olyan« című uj 
magyar filmből 

A felsőn: Ráday Imre, Egry István és Tolnay Klári; az 
alsón: Tolnay Klári és Turay Ida 



egy-egy szenzációs re-
veláció újszerűségével 
pattannak a közönség 
elé. A rájuk kala/pált 
patronból kiszabadul-
va, önmagukra talál-
tak és e találkozóból a 
közönségnek van a leg-
nagyobb haszna. Most, 
hogy nem kell minden-
áron női szíveket ol-
vasztgatnia, most lát-
szik csak, hogy milyen 
kedves tud lenni Pá-
ger Antal remek köz-
vetlenségével és zölden 
foszforeszkáló gunyo-
ros okosságával. Es 
amikor Jávor Pálnak 
nem kell mint kard-
nyelő, tűzevő őserő-
nek produkálnia ma-
gát, most látszik csak, 
hogy mennyi igazi, 
őszinte jókedv és sihe-
deres temperamentum 
van benne. Lázár Má-
ria mint délamerikai 
özvegy hódítóan szép 
és kacagtatóan humo-
ros; a legritkább eset, 
amikor ez a két erény 
nőben találkozik össze. 
Vaszary Piri és Maály 
most is remekek. 
Dénes György a régi 
francia vígjátékok ele-
ganciáját csempészte 
e pesti darabba. Gert-
ler Viktor, a rendező e 
munkájával már a, 
magyar filmnek a vi-
lágpiachoz vezető útját 
egyengeti. 

A magyar »Noszty fiú« szerelmespárja: Szöré-
nyi Éva ós Jávor PáL 

Bubenyik (Pçul Kemp) 
és Kata (Lucie Englisch) a »Noszty fiú esete 

Tóth Marival« német változatában 
(Pictura film — Manninger fotók) 



II KÉT LAZAR Mill 
Irta: Székely M 

lúz/iótkieltő mindkét szerepben. Ez a 
kittűnő művésznő ta színészi skála két 
ellentétes pólusán is brillíroz. 

Mint Olga »A lll-es«-ben kultúrált, 
kifinomult idegiember, a nagyváros 
titokzatos nője, akit Mr. Selfridge, 
ez a zseniális kókler Svengáliként 
tar t a hatalmában. 

Mint Anna a »Piusiztai szél«-ben 
pompás, életerős, szerelemtől és bosz-
szútiól fűtött parasztdiámion, aki 
megszédíti a pusztai férf iakat. 

Bizony, nem tudtok megbirkózni 
ilyen nehéz problémával; nem tudok 
választani, hotgy melyik szerepében 
tetszik nekem jobban1? Döntse el ezt 
a ikérdést majd a publikum. Igaz, 
hogy meggyőződéseim szerint, egy-
forma sikere lesz mindkét filmben. 
Én, mint rendező előre bejelentetni), 
hogy ezzel a döntéssel matgyon meg 
leszek elégiedve. 

. . . és mint Anna, a »Pusztai szék-ben 
(Phöbus foto) 

Most tényleg úgy gon-
dolkozom, mint «a közis-
mert Pókayné: — Me-
lyiket szeressem, melyi-
ket válasszam? 

Nehéz dolog lenne 
nyilatkozni, hogy me-
lyik Lázár Mária tet-
szik jobban: Anna, a 
kocsmárosné a »Pusz-
tai szél«-ből, vagy Olga, 
»A lll-es«-ből? Egy biz-
tos és ezt mint a két 
film rendezője is állí-
tom, Lázár Mária egy-
formán tökéletes és il-

Lázár Mária, mint Olga, »A Ul-es«-ben . . . 
(Művészfilm foto) 



Greta Garbo válaszolt 
Deanna Durb in -aeH 

Deanna Durbin, — Joe 
Paszternák hollywoodi 
felfedezettje, — nagyon 
kíváncsi természetű, amin 
nem is lehet csodálkozni, 
hiszen még csak most 
tölti be a tizenötödik 
évét. Űj filmjében, a »100 
férfi és 1 kislány«-ban le-
gendás partnert kapott 
Stokowski, a világhírű 
karmester személyében, 
aki nemcsak Amerika 
zenei életében nevezetes 
tényező, de néhány hó-
napja a filmlapok hírro-
vatában is gyakran sze-
repel. Leopold Stokowskit 
ugyanis gyakran látják 
együtt Greta Garboval. 
A nagy filmsztár Sto-
kowski minden hangver-
senyén megjelenik, de 
ha éppen filmet forgat, 
akkor a műteremben hall-
gatja rádión Stokowski 
műsorát. A legendás kap-
csolatról senki sem tu-
dott hiteleset, amíg Dean-
na Durbin, a kislányok 
bátorságával meg nem 
kérdezte köfcös filmjük 
egyik felvétele alatt Sto-
kowskit, hogy feleségül 
veszi-e Garbotf Stokow-

nevetett, megcsó-
kolta Deaima-t, 

nem vála-
szolt. A 

Misha Auer, Leopold Stokowski, Deanna Ourbin és Adolph« 
Menj ou a »100 férfi és 1 kislány« felvételei alatt a z Uni-

versal műterme előtt 

közelebbi vasárnapra vi-
saont a kis Deanna 
meghívót kapott Garbo-
hoz ebédre. 

Stokowski helyett Greta 
Garbo válaszolt Deanna 
indiszkrét kérdésére, aki 

megmagyaráztaif jú kol-
léganőjének, hogy 

Stokowski és 
közte csak 

a ze-

ne képez összeköttetést. 
Garbo imádja a muzsikát, 
élete legfőbb szenvedélye 
a zene és Stokowskiban a 
nagy muzsikust és a jó 
barátot látja csak. 

í gy nyert választ Dean-
na Durbin egy kérdésre, 
amely minden moziláto-
gatót érdekel, viszont 
meg kellett ígérnie Gar-
bónak, hogyha az ő éle-
tében is felbukkan egy 

állítólagos vőlegény, ak-
kor hasonló őszinte-

séget fog tanú-
sítani. 

de 

leg 

Men Adolphe  
jou, Deanna Dur-
bin é> Misha Auer á> 
»100 férfi és 1 kislány« 

egyik Jelenetében 
versai fotók) 

»A klarinétos, a karmester, ax méfies nő és 
a trombitás« 



NYÍLT LEVÉL MURÁTI LILI-
H E Z . Kedves Művésznő! Most, hogy a 
»120-ßs tempód című színdarabunk film-
változata végre a közönteég elé került, 
most bevallhatjuk, hogy azon ia bizonyos 
koranyári délutánon nagyon-nagyon meg 
voltunk ijedve, amikor ön krémszínű 
autójával hazasoffírozott bennünket a 
Humviából. 

Emlékszik, Kedves Művésznői Június 
lH-a volt és — péntek! Lehet, hogy 

48 ön már elfelejtette ezt a napot, mi 

azonban soha nem fogjuk elfelejteni. 
Betyár meleg volt! Kint a Hunnüa ud-

varán még a madarak is ingujjra vet-
kőzve gubbasztottak a fákon. Bent a mű-
teremben lázfisan folytak a y>120-as tem-
pó« felvételei. Csak ilyen forró hangu-
latban vehettük magunknak a bátorsá-
got, hogy megjegyzést tegyünk az ön 
autóvezetésére. Mi portosan emlékszünk; 
csak annyit mondtunk, hogy az Ön 
»120-as tempó«-ja *a fii ' csigalassú-
nak tűnik. •m'ff 



Dehogy sejtettük mi azt kérem este, 
mikor Ön meginvitált bennünket a ko-
csijába, hogy valamit forral ellenünk. 
Bizorúy az út folyamán rájöttünk arra, 
hogy mi az 120-as temp&oßl száguldani 
be a városba. Rájöttünk, hogy miért bú-
csúzott oly bensőségesen tőlünk Mezey 
Mária, Vizváry Mariska, Mihályffy, Ka-
bos, Básthy Lajos, Köpeczi-Boocz, a 
film többi szereplői és Kardos László a 
rendező. 

Azóta hatto^^c, hogy ,a krémszínű 

kocsi, amíg ön Londonban volt, kicsit 
egy fának szaladt. 

Kedves Művésznő! Bocsánatot kérünjk 
most utólag, hogy kételkedtünk az ön 
gyorshajtásában. Viszont elárulunk ön-
nek valamit. Boldogfln írunk a Maga 
számára filmet vagy színdarabot, ahá-
nyat csak a producerek és a, színigazga-
tók óhajtanak. De a kocsijába egyikün\k 
sem ül be, többé. 

SZÁNTÓ ARMAND, SZÉCSÉN MIHÁLY. é9 

B á s t h y L a j o s és Murá t i Lili 
a »120-as tempó« főszerep lő i 

(Foto Mozgóképi^parilJ 
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A kis Sulyí (Ádám Klári) és Fücsök úr (Ka-
boa Gyula) ilyen díszkíséret mellett keresi a 
300.000 pengőt a pesti utcán a »300.000 pengő 

az utcán« című filmben 
(Kárpát film — Faludi foto) 

Ha meglepően hangzüc 
is: nagy izgalommal, sőt 
szorongva vártam új fil-
memnek, a Férfisors-nak 
pesti bemutatóját. Tulaj-
donképpen semmi sem fűz Budapesthez, 
sohasem jártam ebben a városban, de 
mindent tudok róla, amit színházi ember-
nek tudnia kell. Elsősorban, hogy kriti-
kusabb közönsége egyetlen világváros-
nak sincs és hogy amit a pesti publi-
kum fémjelez, az egyben világsikert je-
lent. Innét van valószínűleg az is, hogy 
a Pestről külföldre került írók és színé-
szek mindegyüke karriert csinál, a tehet-
séges írók ugyanis elkényeztették a kö-
zönséget és az igényes közönség nagyon 
megrostálja kedvenceit. 

De mindez, amit mondtam, csak álta-
lánosság, Vannak pozitív adataim is 
Budapestről Egy Szendrey nevű zse-
niális muzsikustól szereztem őket, aki 
a Férfisors testvérfilmjéneik, a Buda-
pesien nagy sikert aratott Örvénynek 
zenéjét írta. Nos, ez a Szendrey sokat 
mesélt nekem Pestről, annyit, hogy ha 
ma odakerülnék, szinte otthonosan mo-
zognék a F észékben (úgy-e így hívják 
az önök művészklubját) és az irodalmi 
kávéházakban. Amikor megtudtam, hogy 
a Fórum kitűzte a Férfisors premierjét, 
intézkedtem, hogy küldjék el címemre 

. az összes számbavehető pesti kritikákat. 
Egy Párizsban élő, magyar újságíró 
barátom aztán nekiült és lefordította 
valamennyit. 

Mondhatom, nagyon jól esett az egy-
hangú elismerés, mindenekelőtt, mert 
Budapest már az örvény után kegyeibe 
fogadott. Részemről igen nagy tét állt: 
az első siker népszerűségét kellett meg-
tartanom, sőt, amennyire lehet, fokoz-
nom. Igaz, hogy zseniális forgatókönyv, 
remek rendező és kitűnő partnerek se-
gítettek a nehéz feladat keresztülvitelé-
ben. De még így is túlsókat kockáztat-
tunk, amikor egy szándékosan elrontott 
filmrészt úgy kapcsoltunk a cselek-
ménybe, hogy éppen ezzel húzzuk alá a 
játék művészi teljességét. A budapesti 
közönség — mint a kritikákból látom — 
megértett bennünket, és —- ami talán túl-
zás — a film játszás új korszakának 
pionírjait ünnepli bennünk. 

A pesti kritikákat szokásom ellenére 
albumba köttettem és nagyon büszke 
vagyok rájuk. Ha lesz rá alkalmam, 
rövidesen személyesen ismeretséget kö-
tök a magyar főváros 4ddig is sze-
retéttel üdvözlöm Pest, 

ÜDVÖZLÖM PESTET! 
Jj^ta- : Je>om> ^jaiiavicl 



assois! 

»William Brown« személyszállító gőzös legszebb utas« és 
Frances Dee és Gary Cooper 

lázadók kapitánya 

Gary Coaper és Bing Crosby a legjobb 
barátok. Lehetőleg minden szabadidejü-
ket együtt töltik és mindkét sztár fele-
sége is barátkozik egymással. Néhány 
hónappal ezelőtt, amikor a hollywoodi 
fáma a Cooper és Crosby családok vár-
ható örvendetes eseményéről kezdett sut-
togni, a két filmszínész kedves megálla-
podást kötött. Elhatározták, hogy szüle-
tendő gyermekeiket egymásról fogják 
elnevezni. Bing Crosby-éknál pár héttel 
hamarabb kopogtatott be a gólya, egy 
pufók kis trónörökössel, akit a baráti 
szerződés értelmében Gary Crosby névre 
kereszteltek. 

Gary Cooper alig várta már, hogy ígé-
retét ő is beválthassa, de az örvendetes 

esemény csak egyre késett. Végre né-
hánynapos türelmetlen várakozás után, 
éppen új filmje, a »Lázadók kapitánya« 
díszbemutatóján kapta Gary Cooper a te-
lefonüzenetet, hogy a várva várt vendég 
megérkezett. A népszerű sztár nem törő-
dött az előkelő meghívott közönséggel, 
sikerrel, — megszökött a tapsok és a 
meghajlások elől, hogy gyermekét lát-
hassa. 

Minthogy azonban Gary CooperéknaK 
kislányuk született, annak mégsem ad-
hattak fiúnevet és így a Bing-et 
Bingsey-re lányosítva: Bingsey Cooper 
nevet kapta a kislány, a papa barátja, 
Bing Crosby tiszteletére. 

Az ügyész (Porter Hall) gyilkossággal vádolja Taylor kapitányt (Gary Cooper) a »Lázadók ka-
pitánya« bírósági jelenetében (Paramount fotók) 



... Vadnai László most 
írja új magyar filmjét, ame-
lyet személyesen fog ren-
dezni. . . a legfiatalabb 
producerről meselik, hogy 
mikor a legfiatalabb szín-
igazgatótól elkérte leg-
fiatalabb szerelmes színé-
szét, így érvelt: »Néz-
ze, direktor úr , maga is 
meg én is fiatalok va-
gyunk, támogassuk hát 
egymást.« Készben az ere-
deti ötlet, részben ezer 
pengő felajánlása a szín-
ház nyugdíjintézete javá-
ra — hatott és a producer 
leköthette a sz ínészt . . . 

Virginia Orey, a Metro fiatal színésznői« a legjobb holly-
woodi hőlgyatléták egyike. Négykilós golyóval kilenc mé-

t - r t doh_ 

Nagy Kató és Benj amino Gigh 
először játszanak »gyiitt a 
»Soiréntoi kaland« cimü film-

ben 
(Kárpát foto) 

amzsálnak a Hunnia 
táljai: Csepreghy Jenő 

ry állandó assziszr 
') rendezi a -»Hölgy a 

második emeletről« című 
új filmet. Csepreghy asz-
szisztense viszont a fiatal 
báró Podmaniczky Félix 
lesz... 

. . . Grace Moore ú j film-
jében, melynek címe: »I'll 
take romance«, kapott elő-
ször fiknszierepet a forgó-
színpad. A »Pillangó-
kisasszony« jelenetek meg-
oldásához használta fel a 
forgószínpadot E. H. Grif-
fith, a film rendezője . . . 
Simone Simon nagyon 
gyakran mutatkozik Gene 
Matrkey filmvállalkozóval. 
A hollywoodi pletyka kö-
zeli eljegyzést jósol... 
Vajda Ernő ú j , eredeti 
fiümszüzsét ír£ a Metros 
n a t . Címe: »The Way of 
All Music« . . . Margaret 
Sullaivan a »Stage Door« 
befejezése után néhány 
hónapra visszavonult a 
filmezéstől. Anyaszerepre 
készül — az életben... 



Csupa 
virágszál 

A derb ymérk ő zésen 
volt a premierje a fii-
nom, sportszerű játék-
nak. Egész héten más-
ról sem beszéltek, mint 
hogy abiba kell hagyni 
a durvaságokat ® a já-
tékosok legyenek előzé-
kenyek egymással. 

Lang f elder Ferenc, az 
Újpest igazgatója jubi-
lált: immár századszor 
mondta ©1 a derbymér-
kőzésiek előtti beharan-
gozó jában: »Legyen ez 
a meccs lovagi torna, 
amelyen 22 gentleman 
játszik.« A ímeocs előtt 
Usetty futbiallelnök in-
tézett szózatot a játéko-
sokhoz, a közöinségíhez 
és a futballibirákihoz. 

így történt, hogy a 
derby első félidejében 
megboldogult Dienzl 
Oszkár kedves dala, a 
»Liliomszál« melódiái 
keringtek a levegőben. 
Csupa liliomszál volt a 
pályán! Atmiikoir Toldi 

A derby első gólja: Toldi fejelte, Sziklai nem órte el 

I 
m I n M ' j i w í ^ - ^ . - • 

Újpest kiegyenlített. A tizenegyest Kocsis lövi a kapu sarkába 
(Fálbázy fotók) 



felemelte Vinczét, majd Futó felse-
gítette Sárosit, valaki elkiáltotta 
magát a tribünön: »Taylor for 
Gentleman!« Mások azt hajtogatták: 
»Győztél LangfelderU 

Mindenki előzékeny volt. Szűcs 
azt mondatta: »Parancsoljon, Toldi 
úr!« Tátrai így szólt Tóthhoz: »Mél-
tóztassál, kérlek alásan.« Háda 
azonban udvariatlan volt: c&ak a 
11-est engedte (be, ezzel szemben 
Sziklai Mangold Béla Kolos-i ele-
iganciávial engedte be ia gólokat. 
Háda udvariasságot mehetne tanulni 
Sziklaihoz! A B-közép Baloghot 
szépségkirálynővé kiáltotta ki. Tol-
dat leszerződtették naivának. A Lilio-

moik között az egyetlen rózsaszál 
Kocsis volt. Korányi és Lázár érez-
ték, hogy nincsen rózsa tövis nél-
kül! 

* 
A Ferencvárois—Újpest derbymér-

kőzést Bornemisza Géza kereskedel-
mi és iparügyi miniszter, Aschner 
Lipót vezérigazgató, az Újpest el-
nöke és Arányi Árpád társelnök tár-
saságában nézte végig. A mináiszter 
a Ferencvárosalak drukkolt, Asch-
ner és Arányi természetszerűen az 
Újpestnek. A végén mind a hárman 
megegyeztek abban, hogy a Ferenc-
város megérdemeltén nyerte a der-

Bornemisza Géza örült, az uj-

Ar újpesti vádelem rémülten nézi, amint Toldi gótba fejelt« a 

Zsengellér bombáját Háda ugorva fogta el 



Bornemisza Géza miniszter, Aschner Lipót és 
felesége, Arányi Árpád, vitéz Bánsághy György 

pesti vezéreik szomorkodtak. A mi-
niszter vigasztalta Aschnert és Ará-
nyit, hogy majd legközelebb ők lesz-
nek a vigasztalók. Ez a futbal l . . . 
A mérkőzés után megkértük a mi-
nisztert, mondja el a kritikáját. Bor-
nemisza Géza a denbymérkiőzés 
résztvevőiről a következő »bizonyít-
ványt« állította lka: 

— A Ferencváros szépen, megérde-
melten győzött! Ez alkalommal a 
védelem j obb volt, amint a 'csatársor. 
No, de a csatársor is formába jött 
az utolsó félórában. Osztályzat: 

így fejelte Sárosi a harmadik gólt 
(Pálházy fotók) 

Sziklai bravúros védése. Kiss, Joos és Futó 

Háda 1, Tátrai 1, Korányi 1, Magda 
1, Polgár 1, Lázár 2, Táncos 3, Kis 
2, Sárosi 2, Toldi 2, Kemény 2. Meg-
jegyzés: a Középeurópai Kupa meg-
nyerése után a bajnoki címre jogo-
sult. 

— Az Újpestnek pompás akciód 
voltak. I t t is a védelem játszott 
jiolbban, Quint a csatársor. Újpest is 
igen telhetséges játékosokból áll. 
Osztályzat: Sziklai 1, Futó 2, Joós 
2, S zalai 1, Szűcs 2, Balogh 2, Ko-
csis 2, Vincze 3, Zsengellér 3, Kállai 
3, Tóth 4. 



A z o l d b o y evezőversenyen a Neptun csapata áíszakállal indult 

Hautzinger Sándor bajnoknak, a nagypapának gratulál az unokája. Mellette a fia 

(Pálbázy fotók) 
A Pannónia nyerta az öregfiúk versenyét 



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

mi újság az őszi csendben? 
— Hát, bizony, aránylag elég nagy 

a csend, de egyet-mást mégis lehet 
látni és hallani, bár a szezon még 
alszik. Kis élénkség fedezhető fel a 
svábhegyi golfpályán, a szombat— 
vasárnapi lóversenyeken is várat-
lanul előkelő közönség verődött ösz-
sze és nagyon látogatott volt az 
Osztrák-Magyar Társaság csü-
törtöki évadnyitó vacsorája s 
ugyanakkor a MAC hagyományos 
csütörtöki összejövetele a Margit-
szigeten. Szombaton viszont a 
BE AC szezonnyitó vacsoráján jelene-
tek meg sokan és pompásan sikerült 
a Sycambria táncos-teaestély, renge-
teg szép lányt toborzott össze az agi-
lis rendezőség és még több táncost, 
úgyhogy valóságos kis 
őszi bál lett a táncos 
teának hirdetett össze-
jövetelből. Pénteken 
bridzs-tea volt Ditróy 
Katánál s nagy trai-
ning folyt egész héten 
a Zugiigéti Tenisz 
Klub pályáin, sőt várat-
lanul megélénkült a 
margitszigeti golf-pálya 
is, egypár tündériesen 
szép angol leány folyta-
tott kitartó játékot na-
pokig, akik miatt külön-
ben néhány ifjú magyar 
szív — közöttük az is-
mert fiatal gyáros szí-
ve is — összetörten he-
vert mindaddig, míg a 
cserepeket a hazai höl-
gyek összedrótozták. 

— No éS Hymen ber-
keiben mi zajlott á hé-
ten? 

— Felvinczi Takács 
Marianne és dr. Mészá-
ros László építészmér-
nök, műegyetemi ad-
junktus esküvőjén gyűlt 
össze nagy közönség 
szombaton este és rend-
kívül sokan voltak je-
len a Hüttl—Móra eskü-
Dr. Czájlik Ferenc, a gróf 
MFádasdy-huszárok ezredorvosa 
és Pöttschachen Gréte, há-

zasságot kötöttek 
(Foto Fehér, Sopron) 

vőn, amelynek színhelye a Szent 
István Bazilika volt. Hüttl Frigyes 
kereskedelmi tanácsos és felesége, 
néhai Hüttl Margit leánya, Margit 
esküdött itt örök hűséget nemes dr. 
Móra Mihály budapesti törvényszéki 
jegyzőnek, nemes Móra Mihály ítélő-
táblai tanácselnök és felesége, Kiri-
dusz Mária fiának. Az esketési szer-
tartást Baranyay Jusztin végezte, 
tanúk voltak Hüttl Gusztáv ny. tá-
bornok-hadbíró és dr. Szentiványi 
Ede közigazgatási bíró. Az említette-
ken kívül még egy külföldön lezaj-
lott esküvőről kell megemlékeznünk: 
ifjabb Perényi Zsigmond báró — 
báró Perényi Zsigmond és felesége 
szentkatolnai Cseh Etelka fia — Ve-
lencében házasságot kötött Stone 
Eleanorral, Ellis Stone és Grace 
Zarin g Stone leányával. 

— Gratulálunk! És ha már meg-

S Z E R K E S Z T I S E N D ß Q D Y B E L A 
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Reisz Ibolya és Gerle 
Jenő házasságot kötöt-

tek 

Bakos Géza és Sándor Gizella meg-
esküdtek 

(Foto Kossak u. Komáromi) 

Dr. Szepessy József »és 
neje 

(Foto Kossak 
u. Komáromi 

Zemianszky Krompaszky Judit ós csicsopotyáni dr. Steer 
György házasságot kötöttek 

(Foto Liebmann, Szeged) 

emlékezünk azokról, akik összekerül-
tek, tálán áruld el, angyalom, azt 
is, hogy kik mentek szét? 

— Szerencsére a szétmewési statisz-
tika csak egyetlen adattal szolgál e 
héten: Tolnay Edith felbontotta az 

eljegyzését — mint hiva-
talosan közlik velünk — 
és hosszabb tartózko-
dásra Londonba utazott. 

— Beméljük, felejtést 
fog találni és új vőle-
gényt. Londonban 
egyébként — úgy tud-
juk — már sírdogál egy 
másik magyar kislány, 
helyesebben »király-
lány«, — mint ahogy an-
nak idején a budapesti 
ifjúság becézte illető 
tündért — a bizonyosra 
vett házassági terv 
füstbe ment s a hűtlen 
lord, a hírek szerint, 
rendkívül rosszul visel-
te magát. 

— Majd akad egy 
szebb is, jobb is lord, 
ha, már a régiben csa-
lódni kellett. Nem félt-
jük a királylányt. 

— Mit tudsz még, an-
gyalom? 

— A gazdag, fiatal 
textiles már hosszú hó-

napok óta sok reménnyel udvarol 
a baronessznek. Most végre el-
érkezettnek látta az idejét annak, 
hogy eljegyezze, azonban hoppon 
maradt. Párizsból három csodála-
tos ruhaanyagot hozott szerel-



mének, ezekbe a fáty-
lakba és selymekbe cso-
magolta a jegygyűrűt s 
azt írta a küldemény 
mellé »saját gyártmá-
nyú anyagaimat méltat-
lannak tartom arra, 
hogy jegygyűrűnket be-
léjük pakkoljam«. Posta-
fordultával visszaérke-
zett a jegygyűrű rövid 
levélkével, amely úgy 
szólt: »Hogy bízzak én 
egy olyan emberben} 
aki nem bízik saját 
gyártmányaiban«. Az if-
jú textiles most búsko- |u 
mor s közben 'észre sem 
vette, hogy a jegygyűrű 
visszajött, de a párizsi 
ruhaanyagok nemi 

- No és? 
— A közgazdasági ki- £ 

tűnőség leánya, aki évek 
óta orvostanhallgató/nő, §P 
levizsgázott, doktorrá 
avatták s a papája há-
zára kifüggesztette a 
táblát: »Dr. X. Y., rendel ekkor és 
ekkor«. Eayik nap, késő éjjel tele-
fonhoz hívták az új doktorkisasz-
szonyt, a szomszéd utcából egy vak-
bélgyanús beteg kérette. A lány ösz-
szepakkolt s indulni készült, az elő-
szobában azonban megállította a 
mamája: — Hová mégy ilyen későn? 

Hofer Máté és felesége Telepy Kató 
(Foto Aiigelo) 

— Beteghez hívtak — válaszolt a 
lány: — És te garde nélkül akarsz 
mermi? — álmélkodott a méltóságos 
asszony. Azóta anya és lánya együtt 
látogatják a betegeket, az orvosi 
vizitek gardedám kíséretében zajla-
nak le. így praktizál egy modern 
doktorlány 1937-ben, — adieu! 

Dr. Bauö Kálmán és 
Leitgéb Mária házassá-

got kötöttek 
(Foto Rozgonyi) 

Alvinczy Miklós és Be-
réoyi Kornélia meges-

küdtek 59 
(Foto RozaronV 

Mártonffy Zoltán és felesége Jőrös 
Hedvig 

(Vajda fotó) 



ábrámat és filmet Galilei 
életéről! 

í r t a : BEKE MANÓ 

Harsányt Zsolt ú j könyvet írt. Meg-
írta Galilei életét. Életregényei sorában 
ez már a hetedik. Sokan csodálkoznak 
azon, hogy újabban a külföldön is, ná-
lunk is elterjed a regényírásnak ez az 
ú j f a j t á j a . Pedig ez természetes fejlő-
dése az irodalomnak, ia regényirodalom-
nak éppen úgy, mint a drámának, a 
filmnek. Ügy vagyunk ezzel, mint aho-
gyan Poincaré egyik tanulmányában a 
matematikát jellemezte: »Bármilyen vál-
tozatos legyen is az ember képzelete, 
amely a matematikai problémákat te-
remti, a természet még ezerszerte gazda-
gabb.« A természeti jelenségek kutatása 
és magyarázata veti (fel a (legérdekesebb, 
és ia matematika fejlődésére is legtermé-
kenyebb problémákat. Éppen így va-
gyunk az irodalommal is. Bármilyen 
változatos az író képzelő ereje, sokkal 
változatosabb, érdekesebb az élet nyúj-
totta hatalmas probléma. 

Alig találhatott volna Harsányi az 
ember szellemi fejlődésében érdekesebb, 
megráz,óbb tárgyat, mint Galilei életét. 
Ez a szellemóriás, a mai esakt termé-
szettudomány megteremtője, az ú j koz-
mikus világfelfogás megalkotója és el-
szánt hirdetője, gigászi harcot folytat a 
megrögzöttség, a maradiság, a megkö-
vesedett laristotelesi világnézet eitlem és 
bár fizikailag majdnem teljesen meg-
semmisül, szelleme győzedelmeskedik és 
ú j tudományában nemcsak a természet-
tudományt, de a gondolatot is kiszaba-
dítja béklyóiból. Mint Harsányi mon-
da t ja a hőssel élete vége felé: »Az új tu-
dományok könyve megtanítja a világot 
máskép gondolkozni. Eddig merev, kővé 
vált tételekből vonták le a skolasztiku-
sok a jelenségeket. Ezentúl a tudomány 
a jelenségekből fog kiindulni ... hogyan 
is fejezzem ki magam: empirikusan. És 
azokat majd megmagyarázza a tiszta 
ész törvényei szerint. A tudomány 2000 
évig állt egy helyen. Én elindítottam. 
Én, Galilei Galileo megváltoztattam a 
világot/« 

!Rég nem olvastam ilyen érdekfeszítő 
könyvet. A szerző bámulatos munkát 
végzett. Teljesen elmerült a hős életébe, 
ismeri e csodálatos élet minden részletét 
és mélységes áhítattal tölti el az olva-

sót, mikor a szeíllemi alkotások hatalmas 
sorozatát ismerteti könnyen érthető'mó-
don. 

Galilei egész élete küzdelem az igaz-
ság elismeréseért. Már kora ifjúságéiban 
támad! fel Aristoteles iránti bizalmat-
lalnsága és ellenszenve mindazok iránt , 
akik az ő szavára esküsznek. Éilete célja: 
megszabadítani a tudományt minden 
előítélettől, minden megkötöttségtől. Rá-
jön, hogy a testek esését Aristoteles 
egészen hamisan magyarázza. Ez volt az 
első lökés, mely a régi felfogások elilen 
harcra sarkalja. Kutató elméje számos 
természeti jelenség igazi magyarázatát 
találja meg. Felismeri az inga mozgá-
sának törvényszerűségét, megáillapítja 
az elhajított test pályáját , rájön az úszás 
igazi okára, megállapítja a fajsúly fo-
galmát, méri ® hőmérsékletet, meghatá-
rozza a rudak szilárdságának a tör-
vényszerűségét és ezzel voltaképpen a 
mai szilárdságtannak, ia technika egyik 
legfontosabb ágának alapját veti meg, 
kiszámítja a levegő fajsúlyát , helyesen 
értelmezi a hang magasságát és a jé és 
rossz összehangzás intervallumait, méri 
a hang terjedési sebességét stb., stb., 
szíöval megalkotja a mai fizika' alapjait 
és lépten-nyomon kimutat ja Aristoteles 
tévedéseit. Mindiezek a tudományos ered-
mények Harsányi regényében rendkívüli 
érdekes társalgások során világos, köny-
nyen érthető, élvezetes formában merül-
nek fel. 

Szinte fanatikus harcot folytat Galilei 
a hagyományos felfogás ellen, Koperni-
kus világfelifogását vallja, ami akkori-
ban ritkaságszámba ment. Kepleren és 
Galilein kívül vajmi kevés' tudós volt a 
világon, aki nem a régi ptolomeusi vi-
lágfelfogást vallotta votlna. Epedve vár-
ta, hogy meggyőző érvei legyenek a ko-
pernikusi világfelfogás mellett, hogy az 
aristotelesi bálványt végilegesen halomra 
dönthesse. Nem sokáig kellett várnia. 
Az általa készített távcső meghozta a 
várva-várt érveket. Megpillantja a Ju-
piter holdjait. Ember még nem lát ta az 
égbolt eme csodáit. Megdöbbenve szem-
lélte az ú j csillagokat. »Még most sem 
ocsúdtam fel végtelen megdöbbenésem-
ből, — í r ja — de máris ugyanilyen vég-
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gyalást, ahol ia ihaláilos beteg, borzasztó 
kínok között szenvedő aggastyán, életé-
nek megmenfcéseért esküvel fogadja, hogy 
nem terjeszti a veszélyes tant. Életét 
megmentette ugyan, nem jutott Giordano 
Bruno sorsára, amihez nagyon közel 
volt, de élete hátralevő napjait mégis 
fogolyként kdllett leélnie és (fogolyként 
halt meg. Ázom a napon, amelyen ez a 
szellemóriás életét kilehelte, született az 
emlberiség egy másik csillaga: Newton, 
aki lángeszével teljessé és örükéletűvé 
tette, amit Galilei dicsőségesen elkezdett. 

Nem győzöm eléggé (bámulni az írót, 
aki ilyen mélyen, mindkét fél iránt, a 
tudós és az egyház iránt, annyi megér-
téssel tudott elmerültti tárgyába. Óriási 
és igen érdemes munkát végzett, mikor 
megismertette az olvasóközönséget a vi-
lág egyik legnagyobb szellemének életé-
vel és .a kultúrtörténet egyik legnagyobb, 
legmegrázóbb drámájával . 

.Ha irodalomban műkedvelő üiaikus lé-
temre szabadna tanácsot adni, azt mon-
danám: í r j a meg a szerző a Galilei drá-
mát és tannak nyomán csinálják meg a 
Galilei-filmet. Nem lképzelhető érdeke-
sebb jelenet, mint például a Beillarmin 
bíboros és Galilei párbeszéde és megrá-
zóíbb esemény, mint az inquiziciós tár-
gyalás, vagy a teljesen megvakult Gali-
lei a halálos ágyon. Körülötte még min-
dig az inkvizíció emberei őrködve, hogy 
a haldokló se ejthesse ki a jkán a vesze-
delmes »mégis mozog a föld«-et. Azt hi-
szem, írónak és színésznek is igen hálás 
feladat volna és szem nem maradna szá-
razon. 

telen hálával köszönöm Istennek, hogy 
engem• tett ilyen csodálatraméltó és az 
eddigi évszázadok előtt rejtve maradt 
dolgok első megfigyelőjévé.« A csodála-
tos felfedezések egész soraival lepte meg 
a világot. Meglátta a hold) kráteresv 
hegy-völgyes felületét, a Sa*urnus saját-
ságos alakját , iä tejút apró csillagait és 
felismerte, hogy a Venusnak is olylan 
fázisiai vannak, mint a holdnak: negyed-
Venus1, ifél-Venus, teli-Venus. Ezzel vilá-
gossá lett előtte, hogy a Venus a naptóil 
kapja a fényességét és hogy a map kö-
rül kering. Szent meggyőződéséivé vált a 
Kopernikus-íéle világfelfogás. 

Vesztére hirdette az ú j t a n t Az egy-
ház ragaszkodott a régihez,. Megrázó, 
drámai jelenetekben adja elő Harsányi 
'az igazságért harcolló tudlós és a létét, 
jogait és hivatását féltő egyház hatal-
mas küzdését. Egyik legjobb barát ja 
nem is akar belenézni ta távcsőbe, mert 
Aristoteles nem mondja, hogy azok a 
csillagok ott vannak. Hiába mondja a 
tudós, hogy ő csak az igazságot keresi, 
mert matematikus és azt hiszi, hogy aki 
az igazat megismeri, az közelebb van az 
Istenhez. Hiába hirdeti, hogy a termé-
szet könyvében az igazság nem szavak-
kal és írásjelekkel, thanem matematikai 
jelekkel, geometriai alakokkal és szá-
mokkal van felírva és hogy Isten meg-
nyilatkozását az ő művében, a termé-
szeti jelenségekben többre kell tarta-
nunk, mint a szavakban való megnyilat-
kozást. 

Megrázóan érdekesen adjia elő Harsá-
nyi a tudós viaskodását az i 
Caocini kiprédikálja a tem-
plomban: »,A matematikát, 
mondja a szónok, iaz ördög 
találta ki és minden or-
szágból ki kellene seprűz-
ni őket, mert ők az okai 
mindén eretnekségnek.« 
Ilyen és ehhez hasonló os-
toba viaskodások ellen 
szellemesen és fölényesen 
védekezett, de Bellarmin 
bíboros és VIII. Orbán 
pápa erős ellenkezésével 
szemben tehetetlen ma-
radt. Mert ezek szerint 
»nem az a fontos, ami 
iffaz, hanem mi felel meg 
g katolikus emberiség ér-
dekeinek.«. 

Nem lehet a könyvet le-
tenni,, olyan meghatóan és 
színesen í r ja le Harsányi 
az inkvizició előtti tár-

Harsányi Zsolt 
(Fate Barna festménye) 

61 



Idegen feleség 
/hovdL 

írta: SOPHIE KERR 
George Whateley hairminchároméves 

volt, amikor feleségül vette a huszonegy-
esztendős Marty EoHinsont. Nagy es-
küvő volt. Tíz rózsaszínruhás koszorús-
lány, pazar pezsgős vacsora. A fiatal 
pár háromhónapos nászútra indult. Idő-
közben rendbehozták a Charles-Street-i 
családi házat. George, amíg az óceán-
járó luxusgőzös fedélzetén sétáltak, a 
Green-Spring Valley-i villákról beszélt, 
ahol majd nyáron laknak- Marty kivá-
lasztja a legmegfelelőbb kis kastélyt, 
amint visszaérkeznek nászútjukról. 

Londonban nagyszerűen érezték ma-
gukat. Azután Skóciában autóztak. Igen 
boldogok voltak, legalább is George úgy 
hitte. Anglia után Párizsba mentek. 
George a háború óta nem já r t Párizs-
ban, Sok barát juk is volt ott. Társa-
ságija jártak. Martyt megcsudálták. 
George mesés ruhákat vett Martynak. 
Marty nagyszerűen tudta viselni ruháit. 

Az ameíikaii nagykövet unalmas esté-
lyén találkoztak Albert Donat-val. 

— Madame Whateleynefc olyan a 
hangja, mint a folyékony arany és a csi-

A könyvben megtalálta Madame Marty 
Rollins oat, 

lingelő ezüst — mondotta a fiatal Al-
bert Donát iGeorgenak. 

Albert Donát Marty i ránt i szerelme 
ekkor kezdődött és Marty és George bol-
dog házassága ekkor ért véget. 

Marty, tíz nappal későbben, hogy meg-
ismerkedett Alberttel, kisétált a hotel-
ből, lalhol Georgeval lakott, hogy Albert 
Donáthoz siessen. A káprázatos toalett-
jeit mind a szekrényben hagyta, csak a 
leánykori szerény ékszereit vitte magá-
val. Égszínkék ruhájában, nagy fehér 
kalapjában megállott férje előtt: 

— Elhagylak, George. Albert Donatót 
szeretem. Senkit sem fogok szeretni r a j t a 
kívüL Sajnálom, de nem tehetek róla. 

George mindazt elmondotta, amit ilyen-
kor mondani lehet. Fenyegetődzött, kö-
nyörgött, őrjöngött. Végül elhallgatott és 
hagyta, hogy elmenjen az asszony. Az ab-
lakból látta, amint Marty taxiiba! száll. 
Azután öt napig bolyongott, végül tüdő-
gyulladással kórházba került. Amikor 
felépült, a legelső hajóval hazaindult. 
Letelepedett az újonnan berendezett ház-
ban. Folytatta üzleteit, lovagolt, vadá-
szott, vendégeket fogadott, őt is vendé-
gül látták, még a nyár i lakot is meg-
vette, amelyet Martynak «kellett volna 
kiválasztani. Csöndben elvált Martytól, 
nem nősült meg újra. A Rollinson-csa-
lád neheztelt reá. Azt mondotta: Marty 
még ,gyerek, Georgenak nem lett volna 
szabad ú t j á ra engednie. A válás után a 
RoUinsonok azonban nagyon elcsönde-
sedtek. Albert Donát nem vette felesé-
gül Martyt, pedig Martynak már gyer-
meke is született, i 

Nem kényszerithetem azt a fickót, — 
tépelődött magában 'George, — de ha 
tudtam volna, hogy nem veszi el fele-
ségül, nem váltam volna el Martytól. 

Azután elmúlt tizenkét év. George 
egyre gazdagabb lett. Nem ivott túlsó-
kat, nem hízott meg és nem hullott ki 
a haja . Rollinsonék időközben teljesen 
tönkrementek. Ekkor Albert Donát meg-
halt Indokínában, ahol homályos poli-
tikai missziót teljesített, egyikét azon 
titkos megbízatásoknak, amelyet, állandó 
veszéllyel dacolva, betöltött. És amelyen, 
ha rajtaveszt, állama megtagadja. Sem-
mit sem hagyhatott Martynak és a gyer-
meknek, mert nem maradt u tána va-
gyon. George azonnal mindent abbaha-
gyott és titokban Párizsba sietett. Gon-
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doskodiiia kell Martyról és a gyer-
mekről. 

A Gare* St. ÍLazare-on a iLancaster Ho-
tel nevét kiáltotta oda a taxinak. De az-
után meggondolta magát és a Hotel 
Meuricebe hajtatott . A Lancasterben la-
kott, fcizelőtt tizenkét évvel, Martyval. 
Ahogy szobájába ért, azonnal a telefon-
könyv után kapott. Milyen nevet visel 
most Marty? Az övét? Donátét! Vagy 
ú j r a felvette leánykori nevét? A könyv-
ben megtalálta Madame Marity Rollin-
sont, Rue de la Rochefoucauld. Felhívta 
a számot. Idegen női hang jelentkezett. 
George megmondotta nevét és megkér-
dezte, hogy mikor tehetné tiszteletét Ma-
damenál. Az idegen női1 hang rövid idő 
múlva azt felelte, hogy azonnal. George 
a Rue dt1 la Rochefoueauldba hajtatott . 
Szegényes ház volt. l i f t nélíkül. Madame 
Rollinson a negyedik emeleten lakott. 
George felkapaszkodott a meredek, nem 
nagyon tiszta lépcsőn. Középkorú min-
denes nyitott aj tót . Kis nappaliba ve-
zette. Francia Ízléssel berendezett szóiba. 
Francia bútorok. Francia könyvek, 
francia képek. ÍNem volt virág a szobá-
ban, pedig Marty imádta a virágokat. 
George sajnálta, hogy nem hozott virá-
got magával. Marty belépett. Sovány 
volt, szegényes gyászruhát viselt. Hajá t 
simán hátrafésülte. Marty volt és még-
sem Mar.ty. Keze Ikissé eldurvult. Haris-
nyája stoppolt. De szemmelláthatólag 
nem törődött mindezzel, ami elképzelhe-
tetlen lett volna vele kapcsolatban az-
előtt. Nem, ez az asszony nem Marity. 
Albert Donát özvegye. Tizenikét hosszú óv 
elválasztja Georgietól. 

— örülök, hogy láthatom, George, — 
mondotta édes, régi hangján Marty, — 
senki sem látogat meg hazulról. 

George beszélni kezdett. Nem Marty-
hoz, Albert Donát özvegyéhez. 

— Hallottam, hogy Donát meghalt. 
Fogadja őszinte részvétemet, Marty, na-
gyon szenvedhetett. 

— Igen, nagyon sokat szenvedtem. 
Csönd lett. 
— Marty, miért nem vette el magát 

Donát feleségül? 
— A családja megakadályozta, — mon-

dotta keserűen az aszony — nem enged-
ték meg, hogy elvált asszonyt vegyen 
feleségül. Anyja igen szigorú. 

Az aszony elhallgatott. 
— Ugy látszik, itt más világ lehet, — 

mondotta habozva " George, — Donát 
anyagilag is függött a családjától? Az 
állam nem fizette meg kellően a mun-
káját? 

— Főleg dicsőséggel. 
— Dehát, akkor, hogyan éltek eddig? 

— A családja apanázst adott neki, az-
zal a kikötéssel, hogy nem vesz engem 
feleségül. Azután állandóan keresett is. 
Nagyszerűen megéltünk. Ez a lakás nem 
drága. És nekem nincsenek nagy igé-
nyeim. 

— De mi lesz most, Marty? Ugy hal-
lottam, semmit sem hagyott magára. 

Marty felébredt dermedtségéből. 
— A tökéletes boldogság emlékét 

hagyta nekem. Amikor meghalt, én is 
meghaltam, örökre nélkülözni fogom. 

Ismét csönd lett. Majd George halkan 
megszólalt. 

— Én is nagyon nélkülöztem magát, 
Marty. 

— Szegény George — mondotta az 
asszony, — kegyetlen voltam, de nem 
tehettem másképpen. Újból' megtenném, 
még akkor is, ha előre tudnám, hogy ily 
hamar vége lesz. 

George érezte, hogy Marty sohasem 
leliet az övé többé. De ahogy a remény 
kihalt szívéből, mintha a vágyódó sze-
relem is átváltozott volna szánalommá. 

— Nos, Marty, hagyjuk a multat. Az-
ért jöttem, hogy segítsek magán. Én na-
gyon gazdag vagyok. 

— Még mindig a Charles Street-i há-
zában lakik, George? 

— Igen, és a villát is megvettem. So-
hasem gondolt arra, hogy visszajöjjön 
Amerikába? 

— Gondoltam, de nem látom a módját. 
— Ha itt akar maradni, úgy ne-

vezze meg a bankját és számlát nyitok 
a nevére. 

Az asszony arca megvonaglott, mintha 
sírni akarna. 

— Maga nagyon jó, George — mon-
dotta lágyan. — Nem is értem, hogy mi-
ért teszi. 

— Magáért és a gyermekért. 
— Várjon egy percre, — Marty kisie-

tett a szobából. Kisfiúval tért vissza. 
De a f iú nem fogta az anyja kezét, úgy 
ment mellette, mint egy kis férfi . 

— íme a fiam — mondotta büszkén az 
asszony. — John, köszönj Mr, Whateley-
nek. 

A gyermek George felé nyúj tot ta ke-
mény kis kezét. 

—- Marty! — .kiáltotta- George. — Ez a 
gyerek egészen olyan, mint a maga ap ja 
és Péteri bátyja. ízig-vérig Rollinson. 

Mintha Marty kevésbé lett volna Al-
bert Donát özvegye. Ismét visszaválto-
zott Marty Rolliinsonná. 

A gyermek leült George mellé. 
— Hány éves vagy? — kérdezte a 

férfi. 
— Nyolc. Az egyik első fogam hiány-

zik. A f iúk csúfolnak miatta. 
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— Megverekedtél velük? 
— Hogyne! 
—1 És ki győaöttí 
— En. Nem. engedtem meg, hogy va-

laki kicsúfoljon a hiányzó tej fogam 
miatt. 

George felnevetett. 
—1 Szeretnél lovagolni, fiacskám? Van 

egy lovam, ami éppen megfelelne neked. 
— Elhozta magával? — kérdezte izga-

tottan a gyerek. — Mi a neve? 
— Nem hoztam el. Nem tudhattam, 

hogy szeretsz lovagolni. 
— John, — vetette közbe Marty — 

idege, hogy visszatérj a leckéidhez. 
— Jó .estét, Mr. Whateley — mondotta 

— Üjra feleségül akar venni? 

udvariasan John, azután két karját szo-
rosan a férfii nyaka köré fonta. 

— Nagyon szeretem magát! —1 kiál-
totta és kiszaladt 

— ízig-vérig amerikai gyerek — mon-
dotta elismerően George. 

— Nem akar más lenni. Francia isko-
lába jár. Franciául beszól. De nem 
olyan, mint az itteni fiúk. És meg kell 
hogy mondjam magának, Albert családja 
el akarja venni tőlem. Nincsen fiúk. 
örökbe akarják fogadni. Megvennék tő-
lem a fiamat. Húszezer frankot ígértek 
évente. 

— Ügy, — mondotta keserűen George 
— a gyereknek odaadnák a nevet, ame-
lyet magától megtagadtak. Szereti John 
a Donaltokat, Marty? 

— Nem szereti őket. Hiszen éppen 
ezért nem áldozhatom fel magamat és 
nem adhatom oda. 

— De Marty, ha magának ónálló jöve-
delme lesz, neon is kell, hogy odaadja. 

— Attól félek, hogy valahogy mégis 
elvennék tőlem, már kétszer rámküldték 
az ügyvédjüket. 

— Nem engedjük meg, Marty. Haza-
viszem magukat. Az én házamban fognak 
élni. Albert hozzátartozói semmit sem 
tehetnek akkor. 

— Újra feleségül akar venni? 
— Nem kívánom, hogy házasság nél-

kül együtt éljen velem, — mondotta 
George — de bevallom, elsősorban a 
fiúra gondolok. De ha nem akar velen 
jönni, Marty, úgy bízza rám a fiút. Ha-
zaviszem, jól vigyázok reá. Megfelelő 
iskolába küldöm. Lovagolni tanítom. A 
fiút Bollinsonnak hívják és én igazi 
Eollinsont nevelek belőle. 

— Én nem hagyhatom el Franciaor-
szágot —• mondotta panaszosan Marty. — 
Elmúlt életem ideköt. De az én otthonom 
nem lenne John otthona. Johnnak egy 
férfi életét kell élnie. Én tehetetlen öz-
vegy vagyok. Magára bízom,- George. 

George Whateley fütyörészve ment 
végig a Rochefoucauld-utcán. Csoda tör-
tént vele. A fájdalom és a Marty után 
való vágyódás elmúlt. Gyöngéden gon-
dolt àz asszonyra, aki messzebb volt 
tőle, mint valaha, de nem bánta. Johnra 
gondolt. John a fia lesz. George Whate-
ley élete új értelmet nyer. Most már 
tudja, hogy kiért fog dolgozni ezután. 
Ismét Martyra gondolt. Az asszony sze-
líden nézett fel reá, amikor elbúcsúzott 
tőle. Georgenak hirtelen eszébe ötlött: 
hogyha vele csoda történt, Martyval is 
csoda történhet. John egymáshoz kap-
csolja őket. Mától fogva John az ő fia 
és a Martyé. Marty vissza fog jönni 
hozzá, a fiú apjához, a férjéhez. 

Fordította: Berend Miklósné 
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őgő föld 
»Vér és szerelem« is lehetne a címe 

Egri Viktor történelmi tárgyú regényé-
nek. Az Égő föld, a népvándorlásnak 
abba a korszakába vezet el, amikor ifjú 
népek a honszerzés birtokló ösztönét kö-
vetve, végiggázoltak Európán. Mint 
valami mágnes, vonzotta őket a cél, 
hogy kardjuk erejét összemérjék a ró-
mai császárság világhatalmával. Eóma 
volt az a távoli, titokzatos lidérc, mely 
Észak civilizálatlan őserdeiMl Dél felé 
csalogatta a megsokasodott, barbár né-
peket, mint az éjszakába gyújtott mág-
lya fénye a lepkerajokalt. 
Népek és nemzetek semmi-
sültek, hamvadtak el e 
tűztben, s a multak per-
nyéjében összekeveredtek 
a barbár hódítók csontjai 
egy világot építő nagy 
nemzet alkotásaival. 

Egyik» a legérdekesebb 
írói igyekezeteknek, mely 
a imaga létezésének törté-
nelmi dokumentumait is 
megsemmisítő népek életét 
újjá akarja teremteni és 
láthatóvá tenni az írói el-
képzelés mozivásznán. Ró-
ma úgy áll előttünk ókori 
származású 'történelmével, 
mint egy csiszolt kristály, 
befejezetten, láthatóan, 
szinte anyagszerűen, közeli 
ismerősünk, nagy íróinak 
művein keresztül homály-
talanul egész életével s a 
római jog örök művében 
még míai is e klasszikus 
nemzet irányítja jogi gon-
dolkodásunkat. De mit tu-
dunk a dákokrótl, avarok-
ról, gótokról, hunokról, 
gepidákról, longobardokról? Eóma itt 
van szinte a tegnap közelségében, a 
Forum, a Via Appia mind ismerősünk, 
de a fiatal barbár hódítók, akik évszá-
zadikkal utánuk érkeztek Itália sík-
ságaira, oly távoliakká lettek, hogy rá-
juk gondolva, érezzük a súlyos ezeréve-
ket, mintha valahol az egyiptomi pira-
misépítő koron túl bukkantak volna fel 
először. 

Egri Viktor arra a szép és bátor írói 
kísérletre vállalkozott, hogy e törté-
nelmi homályba merült népek birkózá-
sának egy darabját varázsoilja elénk 
Égő föld című regényében. 

Soha annyi történelmi regényt, élet-
rajzot nem írtak, mint ma. Korunk mű-
velt emberének képzeletét talán semmi 
se foglalkoztatja jobban, mint azoknak 
a nagy összefüggéseknek kielemezése 
és felismerése, meflyek a mához vezették 
el az emberiséget és talán útmutatással 
tudnak szolgálni a jövőbe vezető to-
vábbi útról is. Egri Viktor ezt az óriási 
irodalmi anyagot á múltnak egyik leg-
nehezebben kifejthető darabjával gazda-

gította. Könyve bízvást megérdemli ezt 
a szót, mert regénye a lelkiismeretes el-
mélyülés» a képszerűen színes megírás 
és a történelmi hitelesség láncszemeiből 
tevődött össze. 

Az író képzelő ereje természetesen 
túlnő aiz itt amúgy is igen gyéren, mind-
össze a középkori Pál diakónus feljegy-
zéséből adódó történelem anyagán. A 
lombard Alboin körül csoportosuló tör-
ténetben tulajdonképpen az egész nem-
zet születését és később bekövetkező 
balsorsának sejdítését is adja. A szere-

lem és világhódítás két 
örök ösztöne mozgatja) ki-
rályi hősének életét. Jól 
érezteti azt az ősi szenve-
délyekben lobogó barbár 
világot, melyben a vágy 
és a bosszú két végletét 
még nem (békítette meg 
egymással a civilizáció 
aranyhida. 

Alboin király jóformán 
egy egész országot pörköl 
fel és nemzetet irt ki, hogy 
feleségül vehesse azt a ki-
rályi hatjadont, akit meg-
kíván. Ajz erő jogán köve-
teli magának a nő szerel-
mét, ami ma is épp elég 
jogcím, akkor meg éppen 
egyetlen forrása volt min-
den jognak. Eozamunda, 
akit megölt apja mellől 
ragad magával a szerel-
mes Alboin, valóban tra-
gikus hősnő. A vágy szá-
lai a férfihoz húzzák, aki 
övéinek véréből és fel-
gyújtott otthonaik lángjá-
ból bukkan fel előtte, de 
ott lappang és közös vég-

zetüket okozza, hogy ugyanakkor gyű-
löletet és bosszúvágyat is táplál iránta. 

Egri Viktor szlovenszkói író, aki ez-
zel a regényével a szlovenszkói magyar 
olvasóközönségnél — úgy hallom — már 
komoly sikert aratott. Szívből kívánom, 
hogy művének magyarországi kiadásá-
nál megismétlődjék ez. Megérdemli. 
Van ebben a könyvben valami igen ro-
konszenves szerénység és a történelmi 
megbízhatóságra valló olyan lelkiisme-
retes törekvés, mely külön történelmi 
jegyzettel is igazo<lja írásának hitelessé-
gét a könyv végén. Érdeklődésünket 
azonban nem ezzel, hanem vonzó olvias-
mányszerűségével érdemli ki főként. 
Elismerjük, amit a regényhez fűzött 
történelmi jegyzetekben ír a maga elé 
tűzött célról, hogy lélekkutató szemmel 
mélyedt el két hőse érzelmi világába, a 
gyűlölet helyén egy bűvöletesen erős, 
magával sodró szerelmet rajzolva, mely 
csak elhamvadiása után vált pusztítóvá. 

SZITNYAI ZOLTÁN. 
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Egri Viktor 
(Foto KaráUt) 



SZERELMI VALLOMÁS 
írta: NYÍRI TIBOR 

Valami illat, rózsás csecsemőuj-
jakkal, csiklandozón az orrcimpá-
jába kapaszkodott Arra kellett néz-
nie. Még a válláról lecsüngő szer-
számosláda is elsúlytalanodott. 
Ilyen asszonyt még nem látott. Ma-
gas volt, mintha táncos könnyed-
séggel ágaskodna. Arca biztos kézzel 
felrajzolt, életnél élőbb határozatlan 
vonal, színei távoli színek tükrözése. 
A puhán és lazán összefonódó bun-
dát, mintha egy gyönyörű kísértet 
imbolyogtatta volna. 

Csak állt és csak nézett utána. 
Gondolatai szerényen elbújtak, he-
lyükre soha meg nem fogalmazott 
érzések ömlöttek fel. Bensője, ez az 
ezerhajlatú, kicsit behomályosodott 
tükör csak ezt a nőt visszhangozta. 
Nem tudta, hogy még mindig egy-
helyben áll és azt sem vette észre, 
hogy már elindult. Ment, szomjas 
szemmel, ahogy a kitikkadt száj 
nyul a pohár után. Percek óta kö-
vetig mikor valamelyik sötét zugá-
ból nem is szigorúan, inkább értet-

len kíváncsisággal ez a kérdés 
bukkant fel benne: 

— Mit akarsz? 
Mintha nem is neki szólt volna a 

kérdés. Csak ment. Ellapult bul-
dogra emlékeztető cipőjének klap-
polása ismétlődő szóvá formálódott: 

— A-rany, A-rany, A-rany. . . 
Nem akarta meghallani a felesége 

nevét. Tíz lépés volt a nő és közte, 
de ezt a távolságot sem utca, embe-
rek töltötték be, hanem saját áhíta-
tos tekintete és valami fény, mint 
a moziképet vetítő sugárnyaláb, 
amely a vásznon tüneménnyé ala-
kul. Fogalma sem volt, hogy mióta 
mennek. Időérzéke annyira elzsib-
badt, hogy elfelejtette a mögötte fel-
gyülemlett esztendőket is. 

A Váci-utcában voltak. A nő be-
fordult egy üzletbe, ö megállt a 
kirakat üvege előtt. Színes kombi-
nék, ingek, hálóköntösök mint nagy 
virágok nyíltak az üveg mögött. 
Egy pillanatra valami tarka, kana-
vászból varrt gyűrött női holmi 
áttetsző víziója kísértette, azután 
megint csak a kirakat kertjét látta. 
Mintha csupa gyöngéd érzésből és 
halk színes szóból szőtték volna eze-
ket a selymeket. A nő testét azon-
ban nem tudta beléjük képzelni. 

A nő kijött. Egy férfi volt vele. 
Fiatal, vállas, magas, elegáns és 
vidám. Nevetett. 

A munkás felkapta a fejét, körül-
nézett az elegáns, gyönyörű nőt há-
tán tartó utcán. Ügy érezte, mintha 
idegen országban lenne itt, ahol 
harminckét éve lakott és dolgozott. 
A következő pillanatban, ha tétován 
is, de mégis utánuk indult. Most 
már azonban lehúzta a gyalulatlan 
szerszámosláda. 

— Arany, Arany, Arany . . . — 
Most már hallotta a felesége ne-
vét is. 

Megállt. Kérdőn, felelősségrevo-
nóü belenézett az egyik ház falába. 
Azok simán mentek tovább. Még 
látta őket, de az illat és a nő úgy 
foszlott, mint az ébredés első pilla-
nataiban az álom színei. 

—' Aranka — mondta bele a szürke 
falba. Azután lehajtotta kajlabaju-
szú, vasszemcséktől feketebarázdás, 
vasderes fejét és maga elé ismételte: 

— Aranka. 
Visszafordulni még nem tudott. 



ITgy állt a belvárosi utca gyalogja 
rójanak közepén, mintha a flaszter 
esak annyi lenne, amennyit a cipője 
talpa takar el, a többi felméretlen 
mélységű tenger. Egy szót akart 
érezni, amibe mint drága, nemes 
szelencébe eltehetné, amit ebből a 
nőből harmincvalaliányéves korában 
kapott, de csupa rozsdás, újkorában 
is olcsó holmi hevert lezárt ifjúsá-
gának lomtárában. Soha nem is volt 
abban egyetlen ilyen szó sem. 

— Keres valamit? 
Ezt a rendőr kérdezte. 
Ránézett. 
— Gyanakszik — gondolta keserű-

ség nélkül, fennhangon pedig ezt 
mondta: — Nem. Semmit. Jónapot. 

Hazaindult. Nem volt se jó, se 
rossz hazamenni és semmilyen volt 
élni is. 

— Mi történt? 
Máskor, ha nagyritkán szokatlan 

hangulat lepte meg, így kérdezte: 
»Mi a fene történt velem?!« 

Kiért a Lehel-utca tájékára és 
már látta a szennyessárga bérhá-
zat is. 

— Eh! — megrándította a vállát. 
A szerszámosláda feljebbcsúszott, 
de most a kedve nélkül. 

Belépett a konyhájukba. Arany a 
tűzhelynél állt. A vacsorát főzte. 
Kolbászos paprikáskrumpli-szag 
itatta át a fáradtan meleg levegőt. 

— Jóestét. — Azután megnézte a 
feleségét. 

Avasvajsárga arca volt, sovány 
volt, de zsír is volt rajta, mint mi-
kor egyenetlenül olvad le a hó. Lát-
szott, hogy hasa is van, mert kicsit 
fölfelé nyomta a nehéz munka. 
Szeme csak annyira fénylett, mint 
a kialudt, de még nem kihűlt mé-
cses olajos üvegoldala, mikor kint-
ről, az éjszakából téved rá fény. 

— Lehet, hogy valaha piros volt 
a szája? 

Reménytelen szerelemre született 
kérdések az ilyenek: nem is várnak 
válaszra. 

— Jóestét — köszönt vissza Arany 
és megemelte a kolbászos paprikás-
krumpjin a fedőt. 

Àz ember a szoba sarkába tette a 
szerszámosládát, leült a fásládára 
az asszony mögé, rákönyökölt a tér-
dére s megint csak nézett. 

— Mi újság az üzemben? — kér-
dezte Arany anélkül, hogy hátra-
fordult volna. 

Nem válaszolt. Néma pillanatok 
hulltak a kérdésre. Az ember meg-
szólalt: 

— Mondd.. . — kis szünetet tar-
tott — mondd Arany, szeretsz te 
engem? 

Az asszony a fedőre tette a görbe-
nyakjá pléhkanalat, az ura felé for-
dult és ijedt szemmel kérdezte: 

— Beteg vagy? . . . — Csupa aggó-
dás volt a hangja: —• F á j valamid? 

Az ember kapott ezen: 
— Igen. Azt hiszem. 
Az asszony leoldotta a kötényét: 
— T e . . . Lehet, hogy ágyba kell 

feküdnöd?... Hogy nem is dolgoz-
hatsz? 

Mint valami súlyos ítéletet várta 
az ura válaszát. Az ember csak le-
gyintett: 

— Ne félj. 
Az asszony nem nyugodott meg, 

de visszafordult a tűzhelyhez. Me-
gint pillanatokig hallgattak. Azután 
az ember új ra megszólalt: 

— Mert én szeretlek, Aranka. 
Azzal felállt a fásládáról és a 

szoba felé lépett. A felesége szólni 
sem tudott. 

— Bizony, szeretlek —• ismételte 
valami furcsa hangon az ember. 

Űjra lépett egyet. A küszöbön 
azonban megállt, szelid tekintettel 
végigmérte az asszonyt, azután: 

— Tudod, — szólt olyan kicsorbult 
hangon — tudod. . . én meg tudnék 
halni azért, hogy szép légy. . . Meg. 

Fejével rábólintott arra, amit 
mondott, azután belépett a szobába. 

megemelte a kalbászos paprikáskrumplin 
a f e d ő t . . . 

(O. Erdélyi Aranka rajzai) 



A Családi Penzió 
Túl a Margithídon, a Dunaparton, az 

új városrészben, ahol lapostetejű, színes 
házak sorakoznak egymás mellett, ott 
találjuk meg a Családi Penziót. Aki a 
név után, meghitt, barna bútorzatú, ke-
délyes »otthon helyett otthonit vár a 
Családi Penziótól, erősen csalódik. A 
Családi Penzió elnevezést egyedül a szo-
bák csekély száma igazolja, »kevesen 
vannak, tehát családiasam, egyébként 
zűrzavaros hely, ahol tétova sorsok, s 
furcsa tépett életek kászálódnak egy-
másba, bizonytalanul és kiszámíthatat-
lanul. 

Három lány egy rövid életszakaszát 
írja le Kertész Erzsébet új regényében. 
Három különböző ember, különböző va-
gyakkal és célokkal s mindhármuk éle-
tébe beletép a szerelem. Maya, az angyal-
szőke, pisze kis sanzónénekesnő, Éva, a 
fehérköpenyes, komoly doktorkisasszony 
és Judit, a tehetséges újságírónő élnek 
egymás, mellett a penzió színesbútorzatú 
celláiban. Juditot nagy ambíciók heví-
tik, karrierről, s a nagybetűs REGENY-
ről álmodozik, miközben hűvös fölénnyel 
nézd Évát és Mayát, akik, noha szárma-
zásiban, intellektusban és modorban a 
társadalom két különböző pólusán he-
lyezkednek el, egyformán szenvednek a 
szerelemtől. Judit csak a karrierre gon-
dol, s az újságírók világának lazáibb 
keretei között a belénevelt polgári mo-
rál védőbástyája mögül kritikus szem-
mel nézi a szerelmet, aimeilynek »kór-
okozó bacillusaitól« óvakodik. De hiába 
óvakodik és hiába kritizál, a szerelem 
mégis eljut hozzá, mert ő is csak nő és 
a nők makacsul ragaszkodnak a szere-
lemhez. • 

A három életsors, amely összefonódott 
a Családi Penzióban, hamarosan szétága-
zik. Uj útak, új lehetőségek nyílnak meg 
előttük, de a szerelem meghál. És hiába 
csillannak meg Judit előtü az idegen vá-
ros: Párizs fénycsóvái, azt az ü'tést, hogy 
a férfi, akit szeretett, otthagyta, teljesen 
elmulasztani nem lehet. A szerelem fáj-
dalmas emléke tovább kísérti majd az 
idegenben, s talán csak a nagybetűs 
REGÉNY-ben oldódik fel. 

Kertész Erzsébet 
első könyvében ösz-
tönös, friss tehet-
ségnek, biztató ígé-
retnek mutatko-
zott. Ebiben a re-
gényben beváltja 
az ígéreteket, meg-
látása, egyéni mon 
danivalója rokon-
szenves, érdekes, 
Fegyelmezett, tisz-
ta stílusban viszi 
magával az olva-
sót, könyve az a 
bizonyos regény, 
amelyet »nem lehet 
letenni«. 

Kertész Erzsébet 
(Angelo foto) 

Ősz felé 
Sfrta : Sértő ^Kálmán 

(Hónai foto) 

Ügy öregszik a kevés kedvem y 

Mint virágszirom, falevél, 

Napjai meg vannak számlálva, 

Elviszi majd az őszi szél. 

És itt kell kedv nélkül maradnom, 

Álomlovaggá üt a hó, 

Szívemet darabokra sírom, 

Elül bennem a nótaszó. 

Félek a piroskékes ősztől, 

Mert minden bús versem üveg, 

Átlát rajta sok asszony szeme, 

Csak szívemet nem látja meg. 

Kóróként élek emberek közt, 

S az idő legelő szamár, 

Leharap majd a bús nemlétbe, 

Hol pornak ölelése vár. 

Félek az ősztől és mégis várom, 

Mert az elmúlás akkor szép, 

Ha a szél virágleveleket 

És bús szíveket összetép. 

Bankoknak, nőknek úgyse fontos, 

Hogy én a világon vagyok, 

Magukhoz kacsintják lelkemet 

Űj csillagnak a csillagok... 



• 1 ^ k 1 1 

I f l f Cgyed Zrtt&n, 

(8. folytatás) 
Lexi a feldagadt szájával és a bedagadt szemével bement Klárihoz 

a fürdőszobába. Klár i ránézett és szívből megsajnálta. Erezte, hogy 
mondania kell valamit Lexinek, elvégre mégis csak ő érte állott ki, ő 
miatta verték össze. 

— Igazán nagyon sajnálom, hogy miat tam ilyen kellemetlenségei 
vannak. Borzasztó, hogy néz ki. Hogy fog most este bejönni az Al-
cazarba? — kérdezte résztvevőén, de érezte, hogy a szavai üresen, kon-
vencionálisan hangzanak. S hogy ezt jóvátegye, hozzátette még, most 
már melegebben valamivel: 

— A legjobb lesz, ha maga most lefekszik. S tegyen a szemére 
vizes borogatást. 

Lexi megköszönte szépen. Kiléptek a fürdőszobából. Az összetört 
szoba szörnyű látvány volt cserepeivel, a földön szerte-széjjel szórt 
ételmaradványaival, a darabokra tört csillárral s a rengeteg üveg-
szilánkkal a szőnyegen. 

— Várjon, — szólt Klár i — így mégsem maradhat ez a lakás. 
Nincs egy seprűje? — kérdezte Lexitől. 

— Dehogy nincs, — felelte Lexi, a helyzethez mért aránylagos 
vidámsággal — majd mindjár t hozok egyet. 

Azzal kiment a konyhába s visszajött egy seprűvel és egy kékfe 
zománcozott szemeteslapáttal. Klár i kivette kezéből a seprűt s az any-
jától és nagyanyjától, ezektől a rendes, pedáns, öreg parasztasszonyok-
tól örökölt rendszeretetével nekilátott a söprögetésnek. Lexi gyönyör-
ködve nézte. Először is teljesen megjutalmazottnak érezte magát azzal, 
hogy a lány legalább a lezajlott szörnyű verekedés romjai t igyekszik 
eltakarítani, hízelgett neki a tudat, hogy ezt végeredményben mégis 
csak ő érte teszi s a r ra gondolt, hogy ezt a lány elégtételként n y ú j t j a 
neki át. De feltámadt benne egy másik, sokkal veszélyesebb gondolat 
is. Ahogy így elnézte a lányt, szorgoskodva s végeredményben úgy-
nevezett házimunkát végezve, az villant keresztül az agyán, hogy 
váj jon milyen is lenne az ő élete, ha ez az édes teremtés állandóan 
és kötelességszerűen végezne ilyen, vagy hasonló munkát mellette. 
Vagyis a r ra gondolt, hogy milyen lenne az élete, ha tegyük fel, ez 
a lány a felesége volna. A boldogságnak az a langyos felhője f ú j t a 
át a cigarettafüsttől megfeketedett szívét, amelyet legutoljára az 
Andrée esküvőjén érzett. Miért ne? — gondolta magában egy polgá-
rian szentimentális hullámzásában az érzéseinek: egy ilyen édes, gyö-
nyörű teremtés, ha százszor csak a tiszabogiári váltóőr lánya is! 

69 



Aztán elhessegette magától a gondolatot. »Csak nem leszek olyan 
marha, hogy lokálból nősüljek!« — és igyekezett magát megkeményí-
teni. Eszébe jutott az a száz és ezer kis história, amit a lokálbeli 
lányoktól hallott, de amelyeknek maga is részese volt. »Csak nem fogok 
ellágyulni, mert söpri nekem a cserepeket!« A lakásban kettejükön 
kívül nem volt már egy lélek sem. A söprögetésen túl ez volt a má-
sodik pozitív impressziója. S ez a második impresszió egy más, az 
előbbitől nagyon is eltérő gondolatra ragadta. »Ketten vagyunk, egye-
dül, — mi lenne, h a . . . ?« Aztán erről is lemondott. Először is ez nem 
olyan lány, akivel ezt megkockáztathatná, másodszor tönkremenne, 
elpusztulna az a kis erkölcsi tőkéje a lánynál, amit azáltal gyűjtött , 
hogy kiállt érte és összeverték érte. ö így márt í r volt, hős, aki i ránt 
a lánynak hálát kellett éreznie. Érzett is, mert hiszen eltakarította 
a cserepeket. H a ő most valami ostoba komiszságra vetemedne, ez a 
lány, legalább is ahogy ő ismeri, a kékre dagadt szeme alat t még 
külön lekaparná a bőrt is az arcáról. A támadásról tehát rögtön lemon-
dott. S ezt azonnal be is ^bizonyította: 

— Köszönöm, ne fáradjon tovább. TJgyis jön később a takarítónőm. 
Hozatok magának t a x i t . . . 

Klár i azonban nem engedett: 
— Nem, én most szépen rendet csinálok előbb s aztán majd haza-

megyek villamoson vagy autobuszon. 
— De az Isten szerelmére, csak nem fog fényes nappal így, estélyi-

ruhában és kifestve, villamoson vagy autobuszon hazamenni! össze-
csődülnének az emberek, — mondta Lexi gyöngéden és figyelmesen. — 
A taxiköltséget természetesen fedezem — tette még hozzá. 

Klár i elpirult. A pénz! A pénz hatalma s a pénz problémája! 
Mint mindig, ezúttal is! Lealázónak érezte valahogy, hogy ez egyál-
talán szóba került. Az tudniillik, hogy a taxin való hazamenetel kér-
dése ennek a férfinak, ennek a Lexinek a gavallériájától függött. Ott 
hajladozott és görnyedezett sepregetve az édes kis estélyi t a f t ruhá já -
ban, a selyem c i n b e n , a tündéri szőke fejével s miközben lehajolt, 
napszőke sörénye előrehullott az arcába. Lexi legszívesebben felkapta 
volna a kar ja iba és belemart volna a szájába, ugyanúgy, mint Fred. 
S mert érezte, hogy erre a gondolatra tüz j á r j a át az ereit, elmenekült 
ettől a veszélyes gondolatától. Bement a fürdőszobába, megeresztette 
a hidegvízcsapot s egy friss törülközőt jó sokáig áztatott benne. Aztán 
az épen maradt hálószobába ment át, amelynek a j t a j a csukva volt, 
levetkezett és lefeküdt. A priznicet rátette bedagadt szemére és el-
nyújtózott az ágyon. Közben hallotta, hogy a lány söpri a cserepe-
ket, bútorokat tol helyre s rendezkedik. Néhány perc múlva pedig 
hallotta a hangját : 

— Lexi, hol van? 
— Nem Lexi *ur«-at mondott, mint ahogy a lokálban ezzel a szó-

val adta meg neki a tiszteletet, hanem bizalmasabban csak Lexi-nek 
nevezte. Ettől valamelyes kis reményre kapott. Csöpp kis árnyala t volt 
csupán, amit a megszólítástól ajándékba kapott, de érdeklődésének 
érzékeny patikamórlegén ez a kis árnyala t is döntő súllyal befolyá-
solta pillanatnyi érzelmeit és reményeit. 

— I t t vagyok! — kiáltotta vissza. — Lefeküdtem. 
A következő pillanatban nyílott az a j tó s Klár i ott állott az ajtó-
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ban. Bemutatott az ebédlőbe, amely kristálytisztára ki volt söpörve, 
a feldöntött bútorok a helyükre tolva s a folytonossági hiányokon túl 
az egész szobában olyan kínos rend volt és tisztaság, mint egy 
templomban. »Ilyen lehet a lelke is belülről, ilyen templomian tiszta«, 
— gondolta Lexi magában s újból az jutot t eszébe, hogy váj jon mi is 
lenne, ha még i s . . . H a mégis megtartaná ezt a lányt magának. Egy 
szempillantásra átvillant ugyan az eszméletén, hogy hátha nem fo-
gadná őt el, hiszen az csak természetes, hogy különb és további céljai 
legyenek, mint egy lokálfőpincér, de aztán hamar megnyugtat ta ma-
gát. Hogy neki valaki ellenálljon, — áh, a r ra nem is volt még példa. 
S ha nem lett volna véresre bokszolva és kékre püfölve, egész biztosan 
elnevette volna magát, hangosan, azzal a bizonyos impertinens és 
elbizakodott nevetésével, amelynek a nők mindig bedőltek. így azon-
ban csak hálásan és melegen nézett Klár i ra és ennyit mondott: 

— Köszönöm, Klárika. Maga olyan, mint egy jó t ü n d é r . . . 
Valamilyen elérzékenyülésfélét érzett magában, ö még nem tudta, 

de meg volt pörkölve. Ennek a lánynak a szemeiből, az egész lényé-
ből, az édes arcából, az egész magatartásából csak úgy áradt a tisz-
taság és a fény, minden idegszálával érezte, hogy ez egy rendkívüli 
teremtés, aki megfelelő körülmények közé kerülve, a legnagyobb női 
karr iér t fu tha tná be. S hirtelen idegesen és megrettenve gondolt arra, 
hogy egy gróf kivehetné a lokálból és elvehetne feleségül. Mint ahogy 
ez csak nemrégiben is megtörtént az egyik leánnyal, a Solymosi Lizi-
vel, aki amióta grófné, vendégként jár a lokálba. Megérezte róla, hogy 
egy angyal, aki minden férfi számára csak áldás lehetne s elszégye-
nülve vallotta be magának, hogy nincsen elég bátorsága ahhoz, hogy 
semmibe se vegye a lánnyal összefüggő mellékkörülményeket, azt, 
hogy ő akvirál ta az Alcazar számára egy kávéházban s hogy titok-
ban neki is nagyhatalmi ábrándja i vannak, többek között valami 
olyasféle, hogy egy hisztériás amerikai lány belebolonduljon s ő ren-
geteg akadályon keresztül s a szülők ellenzése dacára is elvegye fele-
ségül, úr legyen belőle s gazdag ember. Csakúgy, mint ahogy az ame-
rikai filmekben is akárhányszor látta. Míg így, mi legyen belőlük? 
örökké ott rostokoljon, mint az Alcazar főpincére, ő is beálljon a töb-
biek közé a sorba: egy pincér, aki lokálleányt vett el feleségül? Nem, 
nem, ezt semmi esetre sem. Klár i odament az ágyhoz s megkérdezte: 

— F á j a szeme? 
— Fáj , — mondta Lexi egyszerűen. 
— Szegény Lexi, — szólt rá kedvesen Klári . Azzal levette az 

umslagot a szeméről s kiment a fürdőszobába: 
— Várjon, majd teszek rá friss borogatás t . . . 
Visszajött. Rátette a friss borogatást a szemére s leült azi ágya szé-

lére. Lexi megfogta a kezét és megcsókolta. Az aranygyapjas kis ba-
rika, aíkinek csak a kis kék selyemszalagom a csöppnyi csengő hiány-
zott a nyakából, most ott ült a farkas bar langjának az odvában, bá-
rány-bizalmasain és bárány-gyanútlanul. A farkas most ránézett a 
báránykára. De nem azzal a pimasz, vetkőztető, fölényes nézéssel, 
amely hasonlóan támadó nevetéseit meg szokta előzni, hanem alázato-
san, gyöngéden, simogatóan. Ebben a nézésben nem volt semmi tak t ika 
és semmi tettetés. Ilyesmi volt benne: »Nézd, én nem tehetek róla, hogy 
annyira tetszel nekem, tudom# hogy ez az egész dolog lehetetlen, pláne 
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olyan formában, amilyen ennek a rendes ú t j a és módja volna. De azért 
mégsem mondhatok mást, mint hogy kívánlak és én belátom, hogy 
esak ezért nem ugorhatsz a nyakamba, de azért még se légy olyan 
elzárkózó és azért talán mégis kitalálhatnál te is valamit, hogy ez a 
helyzet valahogy megoldódjék.« A gondolat emanált és Klár i rádió-
antennái felfogták a férf i kapitulálását. S mintiha csak felelt volna 
Lexi gondolatára, megsimogatta csapzott ha já t , valamilyen kis meg-
indulást is érzett iránta, mint egy kismama a f ia iránt, aki rosszalko-
dott és összetörte magát játék közben s kiszalajtotta a száján: 

— Igazán nagyon sajnálom magát Lexi. Nagyon szépen és bát ran 
viselkedett. Látszik magán, hogy ú r i e m b e r . . . 

Lexi most már benne volt. A megindultságban és az elérzékenyü-
lésben. Elkapta a kezét és az ajkához szorította. 

— Maga a legédesebb teremtés a világon, Klárika, — mondta a 
lánynak és a sa já t tényleges pillanatnyi ellágyulásán külön is elérzé-
kenyülve, nem tudta visszatartani, hogy egy könnycsepp ne hulljon 
a szemeiből a leány kezére. Abban, hogy elsírta magát, volt egy kín-
motívum is az tudniillik, hogy ez a leány elzárkózott előle, akkor, ami-
kor ő minden idegszálával és minden indulatrezzenésével annyira kí-
vánta. S önérzetében s hímvarázsában csalódva, állapította meg magá-
ban, hogy ennél a lánynál a tudománya csődölt mondott. A híres röhö-
gési tudománya. Ez több annál, ez erősebb, ez különb, semmint hogy 
ilyen, végeredményben brutális és profán eszközökkel hatni lehessen 
reá. Hatott azonban a könnycsepp. Klári csodálkozva, ma jd megret-
tenve húzta el a kezét és megdöbbenve állapította meg magában, hogy 
a könnycsepp forrósága egy csöppet a szívéig ért . Valamilyen vérhul-
lám-dobbanást érzett a szíve tá ján : »Hiszenl ez szeret engem.« S részint 
sa já t érzéseinek reagálásaképpen, részint jutalmul, lehajolt a f iú fejére 
és megcsókolta a másik szemét, azt, amelyiken nem volt borogatás. 
Szemrecsókolni pedig veszélyes. Van benne valamilyen földöntúli, — 
a szemgolyóra függönyként húzódó szemhéjon keresztül érezni egy száj 
forróságát. Ha a szemcsók olyantól jön, akit külöinben is szeret az em-
ber, azt a megcsókolt szemgolyó a legüdvözítőbb vallomásként vezeti 
tovább a szívhez és a központi agyrendszerhez. Lexit a szemcsók pil-
lanat alatt megbolondította. Az első indulathullám azt diktálta neki, 
hogy kapja el a lány derekát és aztán történjék, aminek történnie kell. 
De ahogy a csókból visszaegyenesedő lány tiszta és édes arcába nézett, 
ettől a gondolattól ú j r a visszariadt. Azt azonban már nem tudta az 
idegeinek megtiltani, hogy teljesen fel ne mondják a szolgálatot és 
azon vette észre magát, hogy a szeméből patakzik a könny s hirtelen 
elbőgi magát, mint egy kisgyerek, a lány kezére borulva. 

— Az Isten szerelmiére, mi ba ja van? — kérdezte Klár i r iadtan és 
komoly aggodalommal. 

Lexi nem fogalmazott, kibökte úgy, ahogy a szájára tolult: 
— Szeretem magát. Halálosan! 
A mondat elhangzott és tőrként hatolt a húson keresztül Klár i 

szívéig. Igen, mert az a pár nap, amit a lokálban eltöltött, megtaní-
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totta és meggyőzte arról, hogy ebben a világban nincsenek elérzéke-
nyülések itt a legmagasztosabb dolgokról is olyan tárgyilagos rideg-
séggel és cinizmussal beszélnek, mint az élet legközönségesebb esemé-
nyeiről, az ebédről, a vacsoráról, a cigarettáról, vagy egy pohár 
whisky szódáról. Klári külön is tudta ezt Lexiről a lokál kisistenéről, 
aki nőnek a helyiségben méig soha egy kedves szót nem mondott. S 
íme, most előtte egy másik Lexi mutatkozik meg. Egy halálosan sze-
relmes kisfiú, aki sír a szerelemtől. Kláriban zengeni és zsongani kez-
dett minden, mint egy hangvilla, amit odaütnek valamihez. Megsimo-
gat ta a férfi elgyötört és sírástól eltorzult arcát: 

— Lexi, k é r e m . . . ne legyen gyerek . . . vAkkor már inkább ne-
vessen! 

A szellemszerűen megidézett nevetés tétova formában jelentkezni 
is próbált Lexi a jkai körül, azonban Lexi érezte, hogy ez semmikép-
pen sem akar sikerülni neki. A szemei megint ellágyultak s áttüze-
sedve tapadtak a szőke hajkoronás fej édestüzű szemeibe. Ez a tekin-
tet alázatos volt, de mégis delejes, mert könyörgött és rimánkodott: 
»Szeress, te édes, te drága, te angyal! Nem látod, hogy szenvedek ér-
ted s mennyire imádlak?!« Ugyanakkor Klár i t kezénél fogva vonta le 
magához. Klári maga sem tudta, hogy miért, de a dereka nem fej te t t 
ki semmiféle ellenállást a húzás ellen s csak azt érezte, hogy lassan 
Lexi fölé hajlik. Lexi a legkisebb erőszak nélkül, sőt a lehető legóva-
tosabb és legkisebb ellenállásra is megállásra kész gyöngédséggel 
vonta a lányt le magához s az ajkaival a lány száját kereste. A kö-
vetkező pillanatban már csókolta is. Előbb valamilyen fetisimádó, 
leboruló rajongással és tisztelettel, ami abban nyilvánult meg, hogy 
alig mert az ajkaival a lány ajkaihoz érni, majd kissé magához szo-
rította a drága fejet s élesebben, szinte fá jóan tapasztotta rá a jkai t , 
majd azon vette magát észre, hogy marcangolja, tépi, ha rap ja az 
imádott szájat s a lány — Isten csodája! — nem ellenkezik. Ez volt 
az a pillanat, amikor Lexi. megőrült. A következő szempillantásban 
elfelejtett bokszot, sebeket, bedagadt szemet, már csak a lányt ölelte és 
csókolta, miközben habzó, őrült szavak hangzottak el a száján: 

— Elégek belül ről . . . megveszek érted . . . megha lok . . . nadragulyát 
i tattál v e l e m . . . 

Azzal, az irtózatos vágyakozás valamilyen kielégíthetetlen szom-
júságában s az önmagában a kibirhatatlanságig feltornyosuló feszült-
séget valamilyen úton-módon levezetendő, kinlódva és halálos fá jda-
lomban fogant indulatösztönnel, pofonütötte a lányt. Valamilyen 
úton-módon fel kellett szabadulnia, a vágyakozásnak kibi rhata t lanná 
felgyűlt k ín já t tovább kellett adnia, különben, úgy érezte, nem bírna 
élni, nem bírná a pillanatot sem tovább. Klár i arcán elcsattant az 
ütés. Csodálkozva nézett fel: az ütés nem fá j t . 

Klári, akit a férfiszerelem tüze és támadása életében először ért 
s pláne ilyen váratlanul, bódultan és lefegyverezve tűrte az ostromot. 
Nem érzett magában semmi különös odaadási készséget vagy lelkese-
dést, csak egyszerűen nem tudott védekezni. Mint egy vízbefúló előtt 
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az egész élete, elvonult előtte hirtelen egy megvadultan forgó film 
gyorsaságával az egész életprogramja, a reggeli a Stella-kávéházban, 
a Lexivel való találkozás, a Lexi állandó néma ostroma s ez ostrom 
elleni eddigi védekezésének — az emléke. Erezte, hogy a karizmai, 
amelyek a r ra volnának hivatva, hogy a támadót eltolja magától, egy-
szerűen megbénulnak s agyának eszeágában sincs parancsot adni ezek-
nek az izmoknak, hogy védjék meg azt, aki és ami veszendőben volt. 
Lángforró villamosáram já r t a át az egész testét s ami azután követ-
kezett, érzésben nagyban hasonlított ahhoz, ami a lakásban három-
negyed órával azelőtt történt. S mielőtt még a rémület is ú r rá lehe-
tett volna felette, lelkének és szemeinek irdatlan csodálkozásával álla-
pította meg, hogy vele is megtörténik a legenda, a nagy misztérium, 
a szerencsétlenség. A pillanat bódulatában semmi mást nem érzett, 
csak azt, hogy végzete beteljesedett. A tűzvész aztán kiégett, véget 
ért. S amint felperzselve és elhamvasztva tudatára ébredt annak, ami 
történt, most már neki kezdett a szemeiből szivárogni a könny. A meg-
induló sírás langyos májusi esője csakhamar viharos zokogássá vál-
tozott át. S amint a férfi kar ja iban rázta a zokogás, öntudatának és 
eszméletének egy végső csodálkozásával azt a várat lan tényt kellett 
megállapítania, hogy a férfi — vele együtt sír. Ott feküdtek egymás 
kar ja iban zokogva mindaketten. Mintha valamilyen földöntúli hata-
lom, egy gyászünnepély kísérőzenéjeként parancsolta volna rá juk, 
mindkettejükre ezt a sírást s egyikük sem tudta, mit siratnak, vagy 
miért sírnak, de bizonyára volt miért sírniok, volt siratnivalójuk. A 
sors, anélkül, hogy látni engedte volna azt a jövőbeli valamit, amiért 
sírásra késztette őket, meglebbentette lelkük öntudata előtt azt a tit-
kot, amiért nekik okuk van a sírásra. A szerelmük és az egyesülésük 
kínban és előre megérzett szenvedésben virágzott ki s ők úgy feküd-
tek, mint két áldozat a máglyán, akiket sorsuk kötözött oda akara-
tuktól függetlenül s akiket már körülnyaldosnak sorsuk máglyájának 
felcsapó lángjai. 

(Folytatjuk.) _ 

S Z Í T O M , N I F M L J A W x Ö S Z T Ö I i . . . 
Kókkadt fejét a nyárfa 
Lehorgasztja a szélben, 
De ízeit a szőlő 
Most gyűjti, őszi délben, 
Kacér piros ruhába 
Most öltözik az alma... 
(Mért fél a szív az ősztől, 
Akárha belehalna?...) 

A kertben kerge lepke 
Szellőkkel kergetőzik, 
Vadító illat mérgét 
Boszorkány-üstben főzik, 

Álomszínekkel szépül 
A csendes esti tájék... 
(Félsz még szívem az ősztől?... 
A búcsú csendje fáj még?...) 

Tündérek hegedülnek 
A szunyókáló fákon, 
Álmukban hull a lombjuk, 
A muzsikájuk mákony... 
Fáradt szíveket őröl 
A gonosz gondok malma... 
(Es mégse félj az ősztől, 
Terajtad nincs hatalma...) 

J^ajvuxi í^álzit 
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^MIÜÜPW"1 '" "WWHIIH 
Fekete kreppes selyem estélyi-
ről»» szólás fekete flitter pánt-

dfaa»l, llltter fejdissael 
MAINBOOHEB koUolreiójából 



M párizsi nagy szabónök közül ki mit 
választott magának a saját kollekciójából? 

A pesti szabónak csak csinálják a 
divatot, de sajáfcmaguk, a legegy-
szerűbben és a legdiszkrétebben öl-
tözködnek. H;a tetszik is nekik egy 
ruha és szeretnék is viselni, akkor 
sem csináltatják meg maguknak, 
nehogy & vevő megsértődjön, hogy 
a szab ón ő is ugyanazt a ruhát vi-
seli, mint ő. Furcsák ebben a tekin-
tetben a pesti nők — ellentétben a 
párizsiakkal. A párizsi nő büszke 

Bársony Rózsi 
valódi natúr orosz fehér hermelixi palettója BOZSIN 

TIMÓT szőrmeszalonjából (IV., Váci u. 10. I.) 
(Foto: Angfilo) 

arra, ha ugyanazt a ruhát viselheti, 
amit Mme Schiaparelli vagy Mlle 
Chanel hord. 

Chanel, Schiaparelli, Maggy 
Rouff, Mme Rochas, a legelegán-
sabb divatdámák Párizsban. Ha »va-
lahol megjelennek, az mindig ese-
mény, ruháikról amit viselnek, más-
nap még a napilapok is beszámol-
nak. ök maguk élő reklámjai kol-
lekciójuknak. A masamódok közül 

Párizsiban Agnés az, 
akinek mindig azok a 
legnagyobb kalapsike-
rei, melyeket ő maga 
visel. 

Nem érdektelen így 
szezon elején — még a 
mi szempontunkból sem 
— hogy melyek azok a 
ruhák, amiket a párizsi 
divatkreátornők a saját 
kollekciójukból kivá-
lasztottak és viselnek. 
Legérdekesebb Mme 
Schiaparelli. Karcsú, 
finom, (kissé alacsony 
figuráját Pesten is so-
kan ismerik, mult év-
ben itt volt nálunk. Pá-
rizsban gyakran látni, 
a legelőkelőblb társaság-
ban, nyilvános szórako-
zóhelyeken. A Maxim's 
első nagy gálavacsorá-
ján idén érdekes bár-
sonykosztűmben jelent 
meg. A borvörös bár-
sonykabátot arany és 
kék üveggyöngyhímzés 
díszítette; arany szőlő-
levelek, melyeken kis 
rubinszerű gyöngyök-
ből szőlőfürtök csüng-
tek le. Ugyanez a hím-
zés díszítette a kabát 
két nagy zselbét is. 
(Egyik pesti nagy szalon 
kollekciójában láttam 
viszont ezt a modellt.) 
A bordó bársonykosz-
tűmhöz, magas, bordó 
filckalapot viselt Mme 
Schiaparelli. 



Mlle Chanel egyike a legjobban 
öltözködő dámáknak Párizsban. Ru-
háiról, fantasztikus szépségű éksze-
reiről, rubinjairól, smaragdjairól 
valóságos legendák keringenek. Az 
ő kollekciójában van mindig a leg-
több kosztűmékszer. Nagy színes 
kövekkel kirakott klipszek díszítik a 
ruhákat Idén érdekesek a széles, 
fehér, elefántcsontszerű anyagból és 
teknőcből készült karkötői — mind-
két karon egy-egyet viselnek belőle 
a mannekenjei, nagy színes köveik-
kel kirakva. Mlle Chanel, idén úgy-
'átszik ismét aktív módon tevékeny-
kedett a kollekció összeállításában, 
amely már évek óta nem sikerült 
olyan jól, mint most. ö maga, érde-
kes fehér muszlinalapú, fehér hár-
son,yvirágos brokátruhát válasz-
tott a kollekciójából. A ruhának 
szűk, testhezsimuló dereka és már 
osipőtől nagyon harangos, bő szok-
nyája van. Hosszú ujjas, rövid ibo-
leró egészíti ki a toalettet, melyet 
két nagy színes kövekkel kirakott 
klipsz erősít a ruhához. A toaletthez 
Mlle Chanel lószőrfátyolból ké-
szült, homlok felett sildszerű fej-
díszt viselt, két csomó színes strucc-
tollal díszítve. 

Mme Maggy Rouff, a legdisz-
tingváltalbb íz'ésű párizsi divat-
dám a. Idén a Café de Paris meg-
nyitásán nagy feltűnést keltett,, tel-
jesen magas halcsontnyakú fekete 
bársony toalettjében, melyet ő lan-
szírozott egyedül Párizsban. A szűk 
princesse-vonalú Tujia., mélyen a 
csipőn erősen ráncolt, mint modell-
jeinek legtöbbje. 

A tündéri szép Mme Rochas min-
dig a legszélsőségesebb újdonságo-
kat választja ki férje kollekciójából. 
Idei estélyiruhája is egyike a leg-
érdekesebb modelleknek. A szoknya 
é'énkszínű, tarka szaténszalagból 
van összeállítva, húzott, nagyon bő, 
a derék pedig fekete muszlinból 
van, elől mély, szívalakú kivágás-
sal, amit színes (kövekkel kirakott 
kis virágmotivumú ékszer díszít. 
Mme Rochas, légies,, karcsú alakja, 
válligérő szőkeloknis frizurája, 
sok szép és fiatalos modellt inspi-
rált már ia Rochas-kollekciónak. 

PATOU divatszine: florencei vörösböl készült 
posztó estélyiruha coboly prémezéssel 



Pesti szenamel, nézve, a legérdekesebb, 
a legszebb kollekció idén Párizsban 
Molyneuxé volt. Nem csoda, ha modell-
jei a leggyorsabb karriert futják meg 
nemcsak Pesten, hanem az egész vi-
lágon. A párizsi tervezők között Moly-
neux törekszik leginkább arra, hogy 
az újszerűség mellett egyszerű, jól vi-
selhető ruhákat készítsen. Majdnem 
minden évben és minden szezonban meg-
található kollekciójában a szűk egyenes 
ruha és a hozzávaló, csípőig érő, vagy 
háromnegyedes, elől nyitott kabát Ezt 
a kabátot most szőrmével szegélyezi, 
elől végig a kabát hosszúságában. A 

s t é l y i -
, e s t é l y i k a l a p o k Molyneux k o l l e k c i ó j á b a n 

szőrme: bíber, breitschwanz, vagy per-
zsa. Ruhákban újdonság, hogy a csípő-
rész a ruhától elütő színű anyagból ké-
szült. A ruhák legnagyobb része fekete, 
a csípőbe aplikált rész pedig sötét bordó, 
sötét zöld, vagy négerbarna. Ez a fekete-
barna színkombináció új és érdekes. A 
fekete-barna színű ruihához készült ka-
bátot barnás árnyalatú szkunksz sze-
gélyezi. 

Molyneux, mint majdnem minden pá-
rizsi divatkreátor, idén sok hímzést hasz-
nál. Fekete szövetrúháit még a legegy-
szerűbbeket is, a kivágás körül és a zse-
beknél ezüst- vagy acélszínű hímzéssel 

díszíti. A terakott és bar-
na ruhákat aranyszínű 
hímzéssel. A vacsorázó-
ruihákon is nagyon gya-
kori a hímzés. Az ezüst-
hímzést színes kövekkel, 
türkisZkékkel, korállal 
élénkíti. 

Molyneux legszenzáció-
saíbíb újítása Mén a cipp-
zár intenzív allkalmazása. 
Modelljeinek fele részét 
gotmb helyett cippzárral 
látja el. Egészen újak a 
csípőig érő, teljesen egye-
nes, szinte csőszerű kosz-
tümkabátok, álltól a ka-
bát végéig cippzárml csuk-
va. A télikabátokon sem 
balálunk gombot, ezek is 
mind cippzárral csukód-
nak. N'agyon érdekesek, 
sikkesek ezek a modellek, 
de természetesen csak kar-
csú, jó alakú nők számára. 
Harangos hosszú kabátot 
Molyneux kollekciójában 
alig látni. Majdnem min-
den kabát egyenes, eset-
leg kevéssé derékbaszabott. 
Alul a kabát szélét, elől 
ped'ig a közepét szőrme 
díszíti. A szőrme mögé 
láthatatlanul van bedol-
gozva a cippzár. 

Szőrme gallérokban sok 
magas, álló Stuartszerű 
megoldást látunk Moly-
neux kollekciójában. Ezek 
a gallérok gyakran fülig 
érnek. A kabátokat leg-
többször ezüstrókával, fe-
kete perzsával, breit-

Háromnegyedes szilszkin ka-
bát, feketa raffolt kazakszerü 

szövetruhához 
MOLYNEUX kollekciójából 

(Dienes foto) 



A legszebb párizsi menyasszonyi ruha 

sohwanzzal, szkunksszail, vagy fekete 
rókával prémezi Molyneux. A kosz-
tümökön, amelyek szürkék, zöldes-szür-
kék, vagy barnák, gyakran látunk bíber 
szőrmét. A bíber Molyneuxnél is nyí-
rott és ezáltal sattirozott árnyalatú. 

Gyönyörűek Molyneux vacsorázó-
ruhái. Majdnem mind bokáigérő, szűk 
princesszvonallú, gyakran térdig fel-
hasított szoknyával, szűk hosszú ujjai. 
A legtöbb ruha elől magas és csak há-
tul dekoltált. Csípőig érő bő kabátokat, 
szűk kosztűmkabá'tokat készít ezekhez a 
ruhákhoz ezüstrókával prémezve. A 
vacsorázóruhák legtöbbjének disze: 
hímzés. Egész speciális típust jelentenek 
>stélyi kosztümjei. Egyik szebb mint a 

l kollekciójából. A ruha anyaga fehér duchesse 
(Kollár foto) 

másik. Fekete bársonyból, bordó 'bár-
sonyból, neihéz selyemből készíti őket, 
szűk, felhasított szoknyával, csípőig érő, 
elől nyitott bőhátú kaibáttal, filitter, 
vagy fémbrokát blúzzal. Nagyon hatá-
sosak és szépek ezek a tüllre, vagy musz-
linre dolgozott csillogó ezüst, vagy 
arany flitter blúzok — rövid vagy há-
romnegyedes ujjal — csípőben kicsit 
húzott, ezüsttel vagy arannyal átszőtt 
brokát dzsömperek. A kabátok nagyré-
szét, éppen úgy mint az utcai kosztűm-
kiabátokat, a kabát széléig meghosszab-
bított sálszerű szőrmeszegély díszíti, 
legtöbbször ezüstróka. 

Az estélyirűha-típus többféle Moly-
neuxnél. Vannak egészen szűk, egyenes, 
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dágoskék duchesse anellényszerű kerek 
résszel a derékban. A mellényt nagy 
csokor zöldleveles iiboilya díszíti. A vi-
lágoskék ialapon gyönyörűen bat a sok 
zöld levél és .a sötétlila ibolya. Vörös 
szegfűket egy barna, perzsával préme-
zett kabátján látunk. Az estélyiruhákat 
díszítő nagy rózsaszínű rózsáknak, ka-
méliáknak szára és levele csillogó flit-
terből van. 

A füttert egyébként sűrűn használja 
Molyneux, nemcsak díszítésül, hanem 
ujjaknak is. Egyik legnagyobb sikerű, 
fekete prinoessz Vacsoráztóruhájának 
szűk, hosszú ujja flitterböl készült. Az 
ujjaik egyébként az egész kollekcióban, 
úgy a nappali, mint a vacsorázóraháko© 
szűkek. 

Molyneux domináló idivatszíne a sötét, 
szürkészöld, amelyet ő »derain« zöldnek 
nevez. Természetesen a zöld csak a fe-
kete után következik a rangsorban. Sok 
szürke, ezüstszínű ruihát is láthatunk 
nála. A nappali ruhák között feltűnik 
egy sárga kompié, szkunksz prémezés-
sel. Az estélyiruhák között is van egy 
gyönyörű sárga bársonyruha, vállkivá-
gással, amelyet coboly pánt szegélyez. 
Molyneux Valóságos forradalmat csi-
nált idén azzal, hogy estélyiruháit ka-
lappal mutatta. Érdekes, oldalt vagy 
elől felhajtott, flitterrel hímzett, belső 
karimájú kalapokat viselnek manne-
kenjeí, akik szűk, testhez simuló, hosz-
szú ruháikban, vállig érő fekete kesz-
tyűikben, kevés strucctollal díszített 
nagy kalapjaikban Boldini portréit jut-
tatják eszünkbe. Estélyiruhákhoz nem-
csak kalapokat, hanem érdekes szabású, 
bársony sapkákat is mutat Molyneux.' 
Felejthetetlen szép egy ezüstszürke, test-
hez simuló szatén estélyiruha. amelyhez 
íhátul sűrűn -behúzott, magas bordó bár-
sony sapkát visel a manneken. Nemcsak 
kalapokat, ihanem strueetollból, flitter-
böl, paradicsommadárból összeállított 
fejdíszeket is láthatunk a kollekcióban. 

Érdekes detail a sötét ruhákhoz viselt 
színes kesztyű, ezeket ötféle árnyalat-
ban, »velencei vörösben«, »párizsi szür-
kében«, »október barnában«, »krizantém 
sárgában« és »őszi zöld« színben készíti. 
IKtfilön fejezetet éridiemel az a néhány 
gyönyörű szőrmekabát, amit Molyneux-
nél láthatunk. Cipzárral csukódó há-
romnegyedes perzsa kabátokat, sok 
szilszkin és (breitsöhwanz kabátot, »cas-
tor rasé« (bíber) hosszú és háromnegye-
des kabátot. Gyönyörű egy csípőig érő 
szkunksz kabát, aranyszínű trikó ruhá-
hoz. Estére hermelin, nerz kabátjai és 
palástjai vannak. A földig érő estélyi 
keppnek a derék derékrésze fekete kaibá-
ton ezüstrókából, bordó kabáton nerzből 
készül. 

Fekete szövetruha, matt aranyflitter derékrész-
szel. A perzsa kabát zippzárral csukódik 

Molyneux-modell 
(Dienes loto) 

hosszú, testhez simuló ruhái, uszály 
nélkül, oldalt, vagy elől, majdnem térdig 
felhasított szoknyával. Tündéri szép 
brokátokból, bársonyból, vagy larné-
klokéból készülnek ezek a ruhák. 

A másik típust az 1889-es divat inspi-
rálta. Ezek a ruhák raffolt szoknyájúak 
és a bőség mind hátul, turnürszerűen 
van elhelyezve, a derékon. Anyaguk a 
legnehezebb, a legvastagabb szatén. Sö-
tétzöld, sötét bordó, fekete, vagy, mint 
egy menyasszonyi ruhánál láttam, 
csontszínű. Ez a ruha egyébként fej-
tetőn ülő kis mirtuszkoronával, a ma-
gas kerek kivágásba húzott tüllrüssel, 
derékig érő tüllfátyodlal, egyik legszebb 
darabja a kollekciónak. Mutatnak egy 
másik menyasszonyi ruhát is, ezüsttel 
átszőtt brokátból, briliáns diadémmal, 
amelyet a homlok felett mirtusz szegé-
lyez. Ez kevésbíbé romantikus és bár 
sokkal pompásabb, nem olyan szép, mint 
a szatén rulha. 

A harmadik típusú estélyiruhát a 
Viktoria korabeli éivat inspirálta, Lyoni 
selyembársonyból gyönyörű nagy ezüst 
virágokkal átszőtt fehér brokátból, ne-
héz szaténből készülnek ezek az alul kri-
nolinszerűen kiszélesített, húzott moti-
vumokkal díszített szoknyák, váll ki vá-
gás oa derekak. Mindegyik rúha festőien 
szép. A kivágást úgyszólván mind-
egyiknél virág díszíti. Molyneux virá-
gai mindig eseményei a divatszezónnak. 
Idén nagy rózsákat,, tarka vegyes virág-
csokrokat, ibolyacsokrokat, sötétbordó 
szegfűt láthatunk a ruháin. Egyik leg-
szebb délutáni ruhája fekete klöké, vi-



A szépség egyben jólápoltságot is 
jelent. Csak a jólápolt arcbőr szép 
igazán. A nő, aki ápolja magát, 
örömet, jókedvet és napfényt su-
gároz környezetére. 

HUDNUT világhírű szépségápolása lehetővé teszi, hogy 
kevés és egymást tökéletesen kiegészítő készítménnyel 
rendszeresen ápolja otthon arcbőrét, amelynek kiváló 
hatása nagyon előnyösen befolyásolja az arc szépségét. 
A tisztító krémből,tápláló krémből, nappali krémből, bőr-
tonikumból (arcvíz) és púderből, tehát 5 készítményből 
álló arcápolásnak naponta csak néhány percet kell szén* 
telnie. A HUDNUT készítmények kiválósága világhírű. 

RICHARD HUDNUT 
PARIS N E W - Y O R K 

A teljes szépségápoló-készlet csak 7 . 7 0 
M i n d e n j ó s z a k ü z l e t b e n k a p h a t ó 

d á s i f & r co / f z e f u f ^ a ^ 

fa fiímMtcoptt?-

A szépség a nő legdrágább kincse. 



Nagyesté ly iruha .KÜRTI BLANKA szalon kol-
lekciójából íEskü-tér 8.) . 

(Foto Angelo) 

Nagy meglepetésben volt részem 
az elmúlt héten. Egy kollekciót lát-
tam, amely stílusban, szépségben és 
érdekességben nemcsak nekem, ha-
nem minden divat iránt érdeklődő 
hölgynek meglepetés. A régi Ehren-
fest szalon tulajdonosának, Ehren-
fest Irmának két elegáns, sikkes fia-
talasszony lánya, nemrégen új di-
vatszalont alapított La Parisienne 
néven a Pilvax-közben. A kollekció 
ennek a két sikkes asszonynak jóíz-
lését tükrözi vissza. Jó iskolájuk 
volt édesanyjuknál, akinek divat-
szalonjában a régi Magyarország 

\en történelmi nevű dámája 
'orciylt, mert mindig szépet ad-

^ ^ ^ ^ bb anyagokból. Ezt az 
elvëT^WÂésgsetesen a lányok is kö-
vetik, de^|ollekciójuk olyan friss, 
olyan ötlétáp, hogy biztosan ese-
mény lesz/nn indenkinek, aki meg-
nézi. Látt#fr egy nagyon bájos fe-
kete tüll tresszdíszes délutáni ru-
hát, ezt külön figyelmébe ajánlom 
mindenkinek. Aki szereti az angol 
kabátot, ebben a zisánerben néhány 
egészen elsőrangú modellt fog ta-
lálni a La ParisiennenéL 

Egész sor szebbnél-szebb estélyi-
ruhát mutattak. Tüllt, taftot, ro-
maint, flitterrel, színes gyöngyhím-
zéssel. Nagystílű igazán iszép ruhák, 
már majdnem mindegyik megren-
delőre is akadt a Pesten időző dip-
lomaták feleségeiben. A La Pari-
sienne szalonban nagyon sok kül-
földi' hölgy dolgoztat. Olyan sikkes, 
jól öltözött francia dámát láttam 
fent ruhát próbálni, akinek sze-
mélye egyedül is márkázná a mo-
delleket. De nemcsak nagystílű es-
télyiruhákban, vacsorázóruhákban 
mutat érdekeset a La Parisienne 
szalon, hanem egyszerű jól és sokat 
viselhető szövetruhákban és kosztü-
mökben is. Minden egyes modellje 
már csak azért is kellemes a szem-
nek, mert egyedüli Pesten. A La 
Parisienne cég szabásznője francia 
nő. Párizsi nagyházakban dolgozott 
Az összeköttetései egészen speciáli-
saik: Párizsból mást hoz, mint ia 
többi pesti varrónő. Érdemes meg-
nézni azt, amit az idén mutat. 

La Païenne 



Ismét Magyarország on 
a valódi párizsi 

és az úrihölgyek által nélkülözött 
Crème Simon és Poudre Simon 

Utólérhetetlenül kiváló minőségi Az 
arcbőrt frissen és bársonyosan tartja l 
Simon Crème kis tubus - .» P 1.70 
Simon Crème nagy tubus ». ». — P 3.80 
Simon Poudre kis doboz... — P —.85 
Simon Poudre közép doboz úi cso-

magolásban ». . . .» ... P 1.65 
Simon Poudre nagy doboz régi cso-

magolásban - . .»» .» . ... — ... P 3 .60 

SiMOH 
W SA POUDRE 

Magyarországi központ: M I H Á L Y O T T Ó ,,Miopharma" gyógyszerárugyár 
Budapest, VI., Podmaniczky-utca 45 . 



A legelső ruhadarab; amit az őszi, il-
letve téli szezonban a legtöbb nő csinál-
tat: a kosztűm. Nálunk, sajnos, az őszi 
szezón legtöbbnyire nagyon rövid. Azo-
kat a szép robemanteauxokat, melyeket 
szőrmével vagy külön róka s tói ával a 

árizsi nő olyan hosszú ideig visel, itt, 
iesten alig látni. Az átmeneti szezón-
an majdnem mindenki ko«ztűmöt visel 

, -övetruha helyett. Klasszikus, angolos 
abású kosztümöt vagy szőrmenélküli 

lövetkosztümöt (hogy legyen alkalom a 
6kát is viselni). Ilyen típusú modellt 
eveeet hoztak ki pesti szalonok, mert 
;t inkább tavasszal rendelik a nők. A 
ost rendelt kosztümök legtöbbje már 
li. 
Idén igen nagy változatosság mutat-

ozik ezeknek a téli kosztümöknek a 
"azoinjában. Oly szép és érdekes blúzok 
észülnek hozzájuk, hogy egy jól sza-
-tt fekete .kosztümöt reggeltől estig 
ihet visèlni.. Természetesen más blúzzal 
élután, mint este. A esipőigérő, rövid-

kabátú ktfszt^giÖket idén főleg Schiapa-
reàli hozta. 'Derékbaszalbott, részes-
hátú kosztűjökab átokról legtöbbször 
hiányzik %'kiiiájtó, így jobban érvényesül 
a magasnyak^, | lütő színű blúz. Mutat 
ugyan Sehiapàrelli néhány kihajtós 
kosztümöt is, de ezeknél a kihajtó más 
színű szövetből készült, mint maga a 
kaJbát. Ha a kosztűm sötétszínű, a kihajtó 
biztosan valami világos, kockás vagy 
csíkos tweed. Természetesen egyfprma 
színárnyalatú a blúzzal. Ha Sehiapa-
relli szőrmézi a kis kosztümöt, úgy leg-
feljebb a nyak körül láthatunk valami 
szőrmegallért vagy a manzsettákon, ma-
gán a kabáton csak legritkább esetben. 
A manzsettát a kesztyű szélén lévő 
szőrmeszegély helyettesíti. Fekete vagy 
sötétkék kosztümön nagyon gyakori a 
fekete alaszka rókagallér, melyet élénk-
színű, paraszt rózsaszín vagy erős kék 
grosgrain csokorral köt össze az áll 
alatt. Ez egyúttal érdekes színfoltja a 
sötétszínű kosztűmnek. 

Schiaparelli azonban nem csináltat 
általános divatot rövid kosztümjeivel. 
Mainbocher egyáltalában nem követi 
példáját: rövid kosztümöt nem mutat 
télre. Az ő kabátjai többnyire háromne-
gyedesek, bőhátú kétsoros vagy egyso-
ros tweed-kabátok, vagy nyitott, esetleg 
öves kabátok, melyek alatt majdnem 
egyenlő hosszúságú kazak van. Fekete, 
gazdagon prémezett kosztümjei alatt a 
kazakok fehéralapú, ezüsttel átszőtt bro-
kátból, fehér szaténből készülnek és 
így természetesen a kosztűm helyette-
síti a legelegánsabb délutáni ruhát, sőt 
a koktéltoalettet is. A sportkosztűmök-
höz nem selyemblúzokat, hanem kötött 



jurapereket készít. A de-
rékbaszabott, harangos 
háromnegyedes kosztüm-
kabátok majdnem teljesen 
eltűntek. Helyettük sok 
kosztümöt látni hétnyol-
cados, tehát majdnem ru-
hahosszúságú kabáttal. 
Ezek a kabátok legtöbb-
ször erősen szőrmézettek. 
Nemcsak a nyaknál, ha-
nem a kabát szélén is van 
szőrmeszegély rajtuk. Fő-
leg a Paquin-kollekcióban 
láthatunk ilyen típusú, 
rókával gazdagon préme-
zett kosztümöket. Az 
ilyen hosszú kabátok 
alatt, szoknyablúz helyett, 
inkább ruha van. Szövet-
ruha szaténkombinációjú 
derékkal. Ez a kosztűm is 
a legelegánsabb délutáni 
toalettül szolgál. 

Paquinnek sok csipőig-
érő hosszúságú, gazdagon 
prémezett kosztümje van. 
Olyan, melynek harangos f ^ f f i f " 
rókagallérjához és szegé-

szövetruha 
ocelot szőrméz éssel 

lyezéséhez legalább há-
rom-négy róka szükséges. 
Szatén- vagy romain-blú-
zokkal mutatja ezeket az 
elegáns kosztümöket. — 
Ugyancsak csipőigérő ka-
báttal mutat angol tweed-
ből készült szőrme nélkül 
vagy perzsával prémezett 
sportkosztűmöket is. Eze-
ket legtöbbször még há-
romnegyedes kabát vagy 
kep egészíti ki. 

Bochas, akinek kollek-
ciójában mindig a legfia-
talosabb, legsikkesebb rö-
vidkabátú kosztümöket lát-
tuk, idén szintén csipőig-
érő kosztűmkabátokat mu-
tat. Ügy a kabátok, mint a 
blúzok rendkívül díszesek. 
Perzsa aplikációval, bár-
sony aplikációval, zsinór-
dísszel, vagy élénk rikító-
színű posztópántdíszítéssel 
mutat kosztümöket, me-
lyekhez a blúzok élénkszí-
nű muszlinból vannak ösz-
szeállítva. 

rHeycM?tfá&T 

aÁcviL 
A szép, szabályos arc nem minden ; senki sem lehet igazán szép, ha durvák, 
nagyok a pórusai.— Elizabeth Arden nagyszerű Pore Cream-jének 
rendszeres hasznalatával a pórusok összehúzódnak és az arcbór tökéletes 
simasagot nyer.— 
Tisztítani először Venetian Cleansing Cream és Ardena Skin Tonic-kal kell, 
utána az arcot Pore Cream-mel könnyed masszírozás közben befedni.— Ha 
lehet, hagyjuk ezt rajta egész éjjel.— Rendszeres hasznalat utan nem késhet 
a csodalatos eredmény. 

Venetian Pore Cream ára : Penge : 10.— 

J r E l izabeth A r d e n Ltd. 

L O N D O N 25 O L D B O N D S T R E E T W 1 
Vezérképviselet: Kosztelitz parfümériák 85 



Dl l/AT MAZSOLÁK 
tenek elől a homlok felett. Nagyon di-
vatos a színes strucctoll, amelyből egé-
szen parányi, pomponszerű díszítésekét 
látunk a ;fejdíszeken. 

* 
A pesti dámák legtöbbje szánházi pre-

mierekre, koncertekre rendeli estélyi 
toalettjeit. Talán sehol a világon hang-
versenyeken nem ilátni annyi jól öltö-
zött nőt, mint nálunk. Idén a koncertek 
sokkal korábban lesznek, mint más 
években. A Toscanini-koncert, amelyre 
a legtöbb estélyiruha készül, imár ennek 
a hónapnak a közepén lesz. Ezzel ma-
gyarázható az iái nagy érdeklődés, amely 
az Ambrus kollekció estélyiruhái iránt 
van. Csak kevés pesti kollekcióban lát-
hatunk annyi újszerű, szép estélyiruihát, 
mint az Ambrus-szalonban. Tarka flit-
terhímzésű jersey és selyem estélyiruhái 
biztosan & legnagyobb feltűnést fogják 
kelteni a nagy hangversenyeken és pre-
miereken. A kollekciónak egyik leg-
raffináltabb ízlésű, legszebb darabja egy 
imatt és fényes szaténből kombinált re-
mek szabású Alix-modell után készült 
nagyestélyi toalett, amelyet egyik leg-
jobban öltözködő dáma, egy Pesten állo-
másozó diplomata felesége vásárolt meg. 
Egy éridekes csillogó, gyöngyszerű celo-
fán anyagú estélyiruháról is sokat fog-
nak beszélni a Toscanini-koncert után 
— ott fogja először viselni ezt a ruíhát 
az Ambrus-szalon egyik legjobb ízlésű 
vevője, a karcsú, elegáns 'bankámé ba-
ronesse. 

* 
Minit a szeizmográf, az a páratlan érzékeny-

ségű műszer, úgy reagál szinte pillanatok alatt 
Budapest finom megérzésű »Divat-műszere« 
minden párizsi divateseményre. Nemcsak a 
nagy attrakciók, a hires tervezők »Grand 
création«-jai érkeznek Pestre repülőgép-sebes-
séggel, hanem minden újdonság is, ami a nagy 
modeillházak alkotásaival összefügg. Talán 
nyolo napja sincs, hogy Cartier megjelent fes-
tői újdonságával a »Mórfejjel«, amelyet minden 
általa kreált divatcikken lansziroz, púderdobo-
zok on, karkötőn, klipszen, egy hete sincs ennek 
és a hires mórfej, Párizs áj »Grand-Talisman«-
ja már Pesten is megjelent, természetesen 
Arkanzas-nál, a Váci-utcában. Párizs második 
számú nouveautéja, a Schiaparelli által prezen-
tált »Tőlgyfalevél« már szintén itt van Arkan-
zasnál, ez a bájos és decens accessoir hasonló-
képpen nagy favorit lesz ősszel, általában nagy 
és szélesskálájú ékszerdivatot jósolnak a divat 
híres orgánumai: — ezt jelenti Arkanzas is, 
mert közismert Váci-utcai üzlete parádésan gaz-
dag kollekcióval várja Budapest hölgyeit. 

* 

Chanel mannekenjei ez idén egyetlen 
estélyiruhdt sem mutatnak fejdísz nél-
kül. Szalagkokárdákat viselnek legin-
kább, Ide nagyon szép a kemény lószőr-
fátyolból való sildszerű fejdísz is, ame-
lyet kis flitter vagy tollvirágok díszí-

Simor Erzsebet 
breitschwanz perzsia '/g bundája nerc gallérral 

PALUGYAY VIKTOR szűcs kreációja 
{IV., Bécsi-utca 5.) 

(Foto Ang«lo) 



A divattudósítónaik nemcsak az a kö-
telessége, íhogy szezonról szezonra új 
vonalakról, anyagokról számoljon be. 
Egyenrangú ezzel az a feladata, hogy 
olcsó, jó, megbízható bevásárlási forrá-
sokait ajánljon. Jelen esetben örvende-
tes módon párosult mind a kettő. Brück 
Juliska őszi kollekciójában, kitűnő, 
remekül hordható ruhákat, kabátokat, 
kosztümöket mutat. Párizsi kollekció 
ez, pesti szellemnek, ízlésnek megfele-
lően átdolgozva. Modelljeinek talán leg-
főbb ereje, hogy kitűnően hordhatók. 
Azok a típusok, amit ai pesti nő a leg-
jobban szeret.* Amiben jól érzi magát 
a nap bármelyik időszakában és valami 
szellemes apróság révén, a sablontól 
teljesen eüütőek. A délelőtti trottőrtől, 
a nagyestélyiig mindent mutat a nap-
nól-napra népszerűbb szalon. Ajánlatos 
minden hölgy részére, mielőtt beszerezné 
őszi szükségletét, megnézni a Vorös-
marty-tér 3 alatti Brück Juliska szállón 
kollekcióját. Szinte elképzelhetetlen, 
hogy lehet létrehozni ilyen sok darábbóil 
álló kollekcióban azt az árat, amennyi-
ért ezek eladásra kerülnek. 

Eíz a divat: Angolos ruhákhoz bőr- és sport-
ékszerek, délutáni ruhákhoz aranyozott ékszerek 
színes kövekkel, estélyi ruhákhoz strasszékszer. 
Legújabb modellçk megtekinthetők SOUVENIR-
nél, Váci-utca és Kigyó-utca sarkán lévő üzle-
tében. 

Vigyázat, másolva! cim 
alatt 1937. 40-es számban, 
a rovatomban megjelent 
cikk tekintetében tudomá-
somra jutott, hogy a di-
vatszakmában és a nagy-
közönség körében félreér-
tésre adott alkalmat. Ki-
jeleatem, hogy sem i&x 
nem volt szándékomban, 
hogy ezen érdemes szak-
mát, vagy annak tagjait 
megbántsam, sem pedig, 
hogy az egyes cégeket 
különösképpen a többiek 
rovására kiemeljem, an-
nál kevésbé, mert a ma-
gyar divatipari társada-
lom munkálkodása és rá-
termettsége és az a nagy 
munka, amelyet a magyar 
divatipari társadalom a 
jólöltözködö hölgyek ér-
dekében kifejt , kellő bi-
zonyítéka annak, hogy u 
megemlitett saalónokon 
kívül még számos nagy, 
közép és kisebb szálén 
van, amelyek igenis ere-
deti modellek után, készí-
tik el kollekciójukat. 

QUTHY BÖSKE. 

Ilyen tökéletes 
atah csak egészséges egyén lehet, kinek 

anyagcseréje kifogástalan és így 
emésztő szervei szabályosan .nu-
ködnek. Az emésztő szervek (gyo-
mor, epe, vese, máj, bél) szabályos 
működése pedig a 

Hunyadi János 
természetes forrássá 

használatával érhető el. E forrássá 
egyszeri használatra gyorsan ható ár-
talmatlan hashajtó, míg ivókurában 
meggátolja a zsírlerakodást, bizto-
sítja a szervezet szabályos működé-
sét, felfrissíti a szervezetet, eltávo-
lítja belőle afölösleges, káros nedveket 
és megszünteti még az arcbőr ebből 

keletkezett tisztátalanságait is. Karcsú és üde lesz. Kérdezze meg orvosát ! 
1 boríték Hunyadi János forrássá P —.16 fillér 
1 doboz 10 borítékkal P 1.SO fillér 
Gyógyszertár, drogéria, illatszertár és ásvány vízüzlet árusítja. 

Ismertetöt kívánatra díjtalanul küld a forrástulajdonos : Saxlehner András, Budapest, VU, 
Andrássy-út 3 szám. 

(Foto RKO) 



Szabad mozgás 
k é n y e l m e s v i s e l e t 

barna biherett prémezéssel kitelik 
ebből az összegből. — Rovar. Az 
említett bundának tényleg gyönyörű a 
fazonja, nagyon előnyös és szép lennt. 
feketéből is. Breitschwanz perzsalábat 
minden szűcsnél kaphat, ehhez nem kell 
speciális céget megnevezni. De ha mégis 
cégajánlatot akar, forduljon lapunk 
hirdetési osztályához. — ősszel. 
A menyasszonyi ruha legszebb hófehér 
szaténből, princesszvonallal, hátrafele 
raffolt bőséggel. Szűk, hosszú ujjal. 
Ilyen zsánerű ruhát bátran viselhet es-
télyi toalettnek is. Persze nagyon szép 
lenne hozzá földigérő fekete bársony-, 

vagy fekete szövet estélyi 
kabát. Majd közlök a 
Színházi Életben egy szép 
menyasszonyi ruhafazont. 
Abbáziába legfeljebb egy 
estélyiruhát és egy hosszú-
ujjú. de földigérő ruhát 
vigyen magával. Erre a 
célra jó lesz a tüllel ala-
kított ruha. Legtöbbször 
ugyanis csak délutáni ru-
hában fog vacsorázni. A 
szövetruháit vigye magá-
val, a kosztümjét és a 
raglánt és a szilkabátot is. 
A télikabát nem kell. 
Nem hiszem, hogy olyan 
hűvös lenne, hogy nap-
közben télikabátot kell-
jen viselni. Estére meg 
ott lesz a bunda. A sötét-
kék gyapjúzsorzsett ruhát 
és a vászonruhákat ne vi-
gye el. Az angol kosztüm-
ben utazzon, sötétkék, 
vagy borvörös pullover-
rel, sötétkék nyúlszőrka-
lappal, amire, ha a pull-
over borvörös, azonos szí-
nű szalagot tegyen. A fe-
kete bundához csak vala-
mi fátyolos, szép fekete 
tokot vegyen. A szil muff-
retikül, most még nem 
aktuális, csak, ha hideg 
lesz. A látogatóruhán 
még ne törje a fejét, ha 
Pestre ér, keressen fel és 
fazónra és anyagra vonat-
kozólag tanácsot adok. Le-
hetőleg minél kevesebbet 
csináltasson, mert itt 
mindent előnyösebben tud 
"sszeállítani. A fehér ru-
hához jó lesz a fehér an-
tilopeipő, a többi ruhához 
nedig a fekete selyemcipő. 
Feíhér-sötétkék cipőt már 
nem lehet viselni, de a 

kék ruhákra amúgysem 
lesz szüksége, mert nap-
közben a kosztümöt fogja 
viselni, vagy a kabátok 
°svikét. — Erika. Az oce-
lotbunda inkább »portka-

MOSHATO LASTEX FŰZŐBEN 

árdahelyi Bózsi ügyeljünk a védjegyre I 

Fekete ruha. A négyszögletes kivá-
gásba virág helyett nagyon csinos lenne 
két arany klipsz. A bársony öv helyett 
arany bőröv. Másik változat: a négyszög-
letes kivágást tenyérnyi széles, harangos 
fekete tüllfodorral díszíteni, valami szép 
strasszcsattal, antilopövvel. A négyszög-
letes kivágásban két strasszklipszet is 
lehet viselni. Ami a bundavásárlást 
illeti, azt ajánlom, várjon vele, míg 
Pestre jön. Ilyen olcsón ott úgysem tua 
bundát venni. Itt is csak a legolcsóbb 
báránybőrkabátot kapná ezért a pénzért. 
Viszont egy szilszkinnel prémezett fekete 
szövetkabát, vagy bordó szövetű kabát 
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hát és ezért nagyon szép lenne, ha ango-
losan csináltatná, hátul spangnival, 
férfifazónnal. Ebben az esetben, termé-
szetesen ruhahosszúságú kabátot ve-
gyen. Ha azonban bőhátú kabátot vesz, 
(ez talán praktikusabb, mert este jobban 
használhatja) úgy hét-nyolcadosat csinál-
tasson. Fekete ruhához, akár szövet akár 
selyem, nagyon szép az ocelot. Derékha-
szabott, harangos kabátot semmi esetre 
se csináltasson. A kazak helyett inkább 
csípőigérő egyenes, hosszúujjú dzsömperi 
ajánlok, kétoldalt kicsit behúzva. Ehhez 
matt anyagból, szűk, egyszerű, elől, 
vagy oldalt szembe ráncos szoknyát csi-
náltathat. Feltéve, ha kap olyan anya-
got, mint a kazak. Ha nem, úgy lehet a 
szoknya fényes és a kazak matt, vagy 
fordítva. Az ilyen anyagkombináció 
most nagyon divatos. — Tájékozatlan 
olvasó. Nagyon szép lenne sötétbordó 
télikabát nutria, vagy feketeperzsa pré-
mezéssel. Ha a nutriát, vagy a perzsát 
drágának találja, úgy a nutriát helyet-
tesítheti biberettel, a perzsát pedig per-
zsalábbal, vagy esetleg karaküllel is. 
Ajánlanék fekete télikabátot is, de csaK 
akkor, ha tud rá egy szép fekete róka-
gallért venni. A bordó azonban nagyow 
divatos és fiatalos. A fekete muszlinbár-
sonyruha nagyon csinos lenne csipke-
gallérral és csipkemanzsettával díszítve. 
A középkék gyapjúruhát, ha minden-
napra akarja viselni, sötétebb szilvakék 
bársonygallérral, gombokkal és övvel 
díszítse, ha pedig díszesebb ruhának 
szánja: keskeny ezüstpaszpoldíszítés és 
ezüstbőröv lenne szép hozzá. A lencsipke 
nagyon szép, de nem túlságosan téli vi-
selet. Ha mindenáron fel akarja venni, 
úgy vagy barna, vagy sötétkék bársony-
ból csináltasson oldalt esarpszerűen meg-
kötött övet, vagy húzott Övet esarp nélkül 
a derékon virágdísszel. Ha hosszú a ruha, 
nagyobb legyen a virág. Lehetne sötét-
lila bársonyövet is tenni a ruhára és 
akkor nagycsokor ibolyát viseljen hoz-
zá, sok zöld levéllel. — Télikabát. Termé-
szetesen csak fekete télikabátra gondo; 
lok. Sajnos a szőrmézést vidéken nehe-
zebb megoldani, mint itt a fővárosban. 
Szép, nagy ezüstrókára van szükség, 
amiből kitelik egy divatos gallér. Ilyen 
szőrmézésre való rókát Pesten körülbe-
lül hároanszáz pengőért kapni, dehát a 
kabát így is nehezen telne ki négyszáz 
pengőből. Párizsban nagyon sok fekeíe 
rókával prémezett kabátot mutattak, ez 
persze olcsóbb. Én azonban a fekete szö-
vetet a fekete rókával kicsit öregesnek 
találom. Másik megoldás lenne a kékró-
ka. Prémezésre való kékrókát — persze, 
nem a legszebbet — kapni százötven pen' 
gőért. Két rókáiból gyönyörű nagy ha-
rangos gallér telne. A kékróka háládatla-
nabb, mint az ezüstróka, legtöbbje vat-
tás és a koronaszőr gyorsan lekopik. 
Ha mégis kékrókát venne, úgy csináltas-
son sötét, négerbarna szövetből kabátot, 
ez is nagyon elegáns és idén nagyon di-
vatos. Rókán kívül számbajöhetne még 
prémezésre a nutria, de persze nem fe-
kete kabátra, hanem sötétbordóra, vagy 
sötétzöldre. Esetleg sötét, szilvakékre. 
Nagyon szép lenne sötétbordó kabát, köt 

j nagy, nerzet pótló kolynszkin reverrel. 
Elküldtem egyi pár skiccet, nem tökéle-
tesen az, amit gondolok, de mindenesetre 
tájékoztató a divatra1. 

Hölgyfodrász szalon 
V., Dorottya-utca 8 
Telefon: 382-128 
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Kisgyerek száját nem szokás erős 
szájvízzel öblíteni, csupán langyos tiszta 
vízzel, ellenben fogait lefekvés előtt, 
pici középkemény fogkefével, melyen 
kevés fogpaszta van, alaposan meg kell 
kefélni, persze vigyázva, hogy meg ne 
sértsük foghúsát, vagy ínyét Utána 
tiszta langyos vízzel kiöblíteni száját. 
Az öblítést ajánlatos minden étkezés 
után megtenni, így elkerüljük a fogak 
gyors romlását. A langyos vízzel való 
öblítés,, fogfájásnál is gyakran segít kis 
gyermekeknél. 

A fogkefét használat után mindig jól 
ki kell öblíteni tiszta vízzel és kirágni a 
vizet belőle, utána a pohárra fektetni, 
de úgy, hogy sortéi lefelé legyenek és 
szabadon, levegőn legyen. A zárt hely, 
vagy tok nagyon rossz a fogkefének, eb-

ben ne tartsuk (csak úton) mert meg-
dohosodik, penészedik benne. 

* 
ELa a gyermek cipője átnedvesedett 

sétánál, hazatérve, azonnal vess© le és 
meg kell harisnyáját is vizsgálni, ned-
ves-e? Ha igen, rögtön levetni, a lábái 
szárazra törülni és tiszta szárazat adni 
rá. A hűvös idő beálltával ajánlatos ott-
honra meleg, hosszú harisnya és filc-
papncs a kicsinek. 

CSL ^ k k k íbyzi^tihája-
Prémeket így kell felfrissíteni: A lá-

dákból és papírokból kicsomagolni, a 
molyirtószereket szabadban kirázni be-
lőle, majd ruganyos pálcikákkal jobbfe-
lén kiporoljuk, hogy felfrissüljön a 
szőrme. Jól megrázni és széles fogú fé-
sűvel oda-vissza átfésülni. Szép, új lesz 
a szőrme. 



Fehér szőrmét forró burgonyaliszttel 
kell jól átdörzsölni, ettől megint egész 
tiszta lesz. 

Tintafoltokat fehér szövetekből, hígí-
tott szuperokszid oldattal kell kidörzsöl-
ni, utána jól kimosni. Egyéb anyagok-
ból a tinatafolt kivehető: citromlé rá-
csöpögtetésével, s utána nyers tejbe 
való áztatással. 

Izzadságfoltokat gyapjúból, a követ-
kező keverékkel kell kidörzsölni: 3 rész 
éter, 3 rész alkohol és egy rész szal-
miák. 

Pamut és gyapjúharisnyákat nagyon 
alaposan kell öblögetni, különben filc-
szerű, »szalonnás« lesz. 

(SL (iÁK 
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Hideg időben is 
alaposan kell a la-
kást szellőztetni, nem 
csak egészségügyi, 
de takarékossági 
szempontból is. A 
friss levegő ugyanis 
hamarább melegsziK 
föl. De, hogy ne pa-
zaroljunk fölöslege-
sen fűtőanyagot, 
ajánlatos a rosszul 
záródó ablakok és 
ajtók hasadékaira 
vattahurkákat szö-
gezni, megfelelő vas-
tagságban. Huzatos 
padiójú szobában na-
gyon jól véd a hideg-
től a (több rétegben) 
szőnyeg alá rakott 
újságpapír. 

A parazsat cserép 
kályhában éjjelen át 
meg lehet tartani, ha 
két nagy darab bri-
kettet vastagon be-
csomagolunk újság-
papírba. 

* 
Uj velúr és plüss 

szőnyegeket, nem 
szabad az első félév-
ben sem porolni, sem 
porszívógéppel ke-
zelni. Csak könnye-
dén szabad átkefélni. 

Arany képkeretet 
tisztára lehet dörzsöl-
ni: hagymával. 

V f t w f i a ) Q è e KOZMETIKAI 
INTÉZET IV., Párisi-U. 4. I. 5. Tel.: 304—289 
és Lukács f ü rdő-szál 1 od a. Felhívja a hölgyek 
figyelmét a legújabb nyári és őszi kozmetikai 
különlegességeim. Ráncsimító táp krém, par-
fűrnszerü kölnivizek, amerikai — nem lilásodó 
csókálló száj- és arcrougeok, púderek. Pórus 
összehúzó arcvizek, 'koroiml'akk, Non-odour izza-
dás elleni csefppek. Olosó újszerű bérletrendszer. 
Rendelésnél fontos az arcbőr iminöségéndk meg-
jelölése. Díjtalan bemutatások iéfc rendieilések 
felvétele a föintézetben, Párisi-u. 4. és készí-
tési helyén; II . , Gyergyó-utca 8. T.efl.: 150—730. 
Debrecenben Ambrus, Arany Járaos-uDca 17-

Átmeneti időben minden nőnek szüksége van 
megbízható, jó arcápolásra. Az »Oxydase« Hor-
mon Vitamin, agy hires külföldi orvos specia-
litása, az ősz egyik legjobban bevált újdon-
sága. A Dlta kozmetika (Váci-u. 20. Telefon: 
184—397) specialitása ez a kezelés Pesten egye-
dül, amely petyhüdt, ráncos arcbőrt fiatalosan 
üdévé varázsol. 

R a p i d 

r r I / « g g tmtsmé» s*erlntl új árnyalatot és fényt 
# / f / ) | f l f / ) r adL hajának 13 »Minben, a világhírű pá-

ß v I v I fc IJ rizsi „INECTO hajfestékgyár" készítménye 
Vezérképviselet : Kánitz Iván és Társa Kertész-u. 4 3 
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Sacelláryné receptjei 
PIROSPAPRIKA BEFŐTT. J á húsos piros-

paprikákat jól megmosva, a magjától megtisz-
títva, egy fazékba vaigy lábasba főni tesszük, 
annyi vízzel, íhoigy oda ne égjen. Ha már jó 
puha, áttörjük szitán, lemérjük és negyed-
annyi áttört sürü paradicsomot adunk hozzá. 
Kis Uvtegdk.be töltjük és 15—20 percig kigőzöl-
jük. _ HOGYAN TARTHATUNK EL SOKÁIG 
VADHÜST. Szarvas, őz, vaddisznó combjából 
minden legkisebb csontot is kiszedünk. A vad-
disznócombot, ha van, bőre, abba csavarjuk 
bele, lia nincsen, úgy disznó bőrkébe is jól 
b©lecsavarjuk és spárgával átkötözaUk. A jól 
kiosomitozoitt vadhúst egy imiegfeielő fazékba 
tesszük félkiló bőrkével és mindenféle zöldség-
gel (sót, egész borsot, fele viz, fele jó vörös-
bor legyen). Annyi lieigyen a kevert boros viz, 
hogy jól ellepje a húst. Fedő alat t addig főz-
zük, míg igen puiha neon lesz. Ha esetleg íe-
föine a víz róla, meg kell ismételni a boros 
vizet. Ha. jó puha a hús, kőedénybe szedjük 

REGGELI: Gyógykávé sok tejjel. 3 deka két-
szersült vagy kissé megpirított zsamlye. 2 deka 

raj, méz és gyümölcs zselée 

TÍZÓRAI: Tejben rizs, édes tejszínhabbal be-
vonva, 1 csésze gyümölcslé 

ki, rászürjüik a levet, tetejére ujjnyi vastag 
olvasztott zsírt teszünk. Nagyon hideg helyei! 
tartjuk. 1—2 hónapig is eláll. Ha nagyon sok 
hús* te szűnik <el, bármikor kivehetünk belőle, 
de akkor a tetején lévő fagyos zsírréteget egybe 
levesszük róla, kevés kocsonyás levet is 
kiveszünk belőle. A zsírt felolvasztjuk és ú j ra 
ráöntjük. A húst, amit kivettünk, vékonyan fel-
szeleteljük, ia kocsonyát mellé tesszük és tor-
mával adjuk fel. De a kocsonyát felmelegíthet-
jük, 'beletesszük a húst és melegen is feladhat-
juk. — SZALÁMI KÉSZÍTÉSE HÁZILAG. 
Három kiló sertéshúst, három kiló marhahúst 
három-négyszer átdarálunk, megsózzuk, két evő-
kanál törött borsot, egy kávéskanál szegfübor-
sot, egy feketekávéskanál salétromsót, ettől 
szép piros lesz a szalámi. Nagyon jól ki kell 
gyúrni a húst kevés langyos vízzel. Aki kedveli, 
reszelt vöröshagymát vagy foghagymát tehet 
bele. Egyenes .marhabélbe nagyon erősen bele-
nyomjuk a húst. Vigyázni kell, hogy a bélen 
szakadás ne legyen, mert akkor megromlik i& 
hús. Olyan erősen meg kell tölteni, hogy farúd-
szerü legyen. A két végét a bélnek, spárgával 
bekötjük és forró vízben 5—8 percig főzzük. Ki-
véve a víziből, felakasztjuk és 2—9 nap múlva 
füstre tesszük. Levéve a füstről, átszitált iaha-
muba forgatjuk és szellős helyen tart juk. 2—3 
hónap múlva legjobb elkezdeni fogyasztani. — 
OLASZOS MARHANYELV. A marhanyelvet sós-
vízben puhára főzzük, h o g / a külső fehér bőrét 
le lehessen húzni. Felszeletelve lábasba natjuk, 
vékony szalonnaszeletekkel és fedő alatt párol-
juk, míg szép piros nem lesz. Egy deci tejfelbe 
egy kávéskanál lisztet keverünk és ráöntjük a 
nyelvre, fehérborral vagy húslével leöntve kevés 
ideig forraljuk. Makarónival és gombás 
rizzsel körítve tálaljuk. — ALMAFEILFUJT. 
Három daTab savanyú almát megsütünk, utána 
szitán át törünk, négy tojás sárgájá t négy evő-
kanál cukorral jól elkeverünk, négy deka man-
dulát és négy dekia. felaprított citronádot adunk 
hozzá és az egészet jól elkeverjük. Két evőkanál 
szitált morzsát adunk bele és formába téve egy 

EBÉD: Májpüréleves. Vagdalt borjúsült, bur-
gonyapürével, spenót felfújt. Vanilia vagy ba-

rackkrém 



óráig gőzöljük. Kiborítva, bőven megszórjuk 
cukorral és almapürét adhatunk mellé. — KÖ-
MÉNYES, SZARD ELLAS TEASÜTEMÉNY, 12 
deka jól kikevert vajat, két tojás sárgáját , négy 
evőkanál tejfelt, sót és törött borsot és annyi 
lisztet veszünk, hogy jó gyenge tésztát kapjunk 
belőle. Kisodorjuk és tepsibe tesszük. Villával 
jól megszurkáljuk és bőven beszórjuk sózott 
köménnyel. Langyos sütőben szép sárgára süt-
jük. Kivéve a sütőből, még a tepsiben vágjuk 
fel négyszögletes darabokra. Egyet megkenünk 
szardellás vajjal, a másikat ráhelyezzük és így 
rakjuk tálra, — PARMEZAN-RUDACSKAK. 
12 és féldeka vaj, ugyanannyi liszt és reszelt 
parmezán, de lehet más reszelt sajt is, kés-
hegynyi piros1 paprikia. és só kell hozzá. Ezt mind 
jól összegyúrjuk és rudacskákat készítünk be-
löde. Tepsibe r ak juk őket és tojást összekeve-
rünk piros paprikával és azzal kenjük be a 
rudacskákat. Forró sütőben hirtelen sütjük, de 
nem szabad kiszántani őket. — KOCKÁS PEL-
SAL. Szép darab marhafelsált hegyes késsel 
keresztülszúrunk pár helyen, egy-egy kisujjnyi 
szalonnaszeleteket dugunk, bele és ugyanannyi 
helyen, füstölt marhanyelvdanabokat. Spárgával 
jól összekötözzük a húst, vegyes zöldséggel, só-
val, zsírral és annyi vízzel, hogy a húst ellepje, 
puhára pároljuk. Mikor már jó puha, 10—lő szem 
kapr i bogyót teszünk rá, egy kanál liszttel szór-
juk .meg és félliter tejfelt öntünk rá. Felforral-
juk és vékonyan felszelve, a levét ráöntve, bur-
gonya krokett«! tálaljuk. 

(Vízvári (JTlariska receptje 
GOMBAPAPRIKÁS 

Ehhez legajánlatosabb a nyári sárga, 
vagyis tojásgomba. De ha ez nincs, jó 
másféle is frissen. Csak aszalt gombát 
ne használjunk erre a célra. A gombá-
hoz megfelelő <•mennyiségű vereshagy-
mát apróra megvágunk, és zsírban vilá-
gossárgára pirítunk. Hozzátesszük a 
jól megtisztított és több vízben kimosott 
gombát, valamint egy kanál szegedi 
rózsapaprikát, megsózzuk és befödjük. 
A gomba igen bő levet enged; ha azt el-
forrta és még mindig nem elég puha, 
önthetünk utána egy kevés vizet mind-
addig, amíg megpuhul. Mikor már puha 
és a vizet teljesen elforrva a zsírjára 
sült, beleöntünk jó sűrű tejfelt, enged-
jük, hogy egyet forrjon vele és azután 
előételnek tálaljuk. 

ÉTLAP PÄL YflZAT 
Étlap pályázatunk e heti nyertesei: I. 

Bánás József né, Korom pai-utca 6. Vik-
toria aprító- és paszírozógépet nyert. 
Szállítja: Kiss Ernő és Társa háztartási 
szaküzlete, Erzsébet-kör út 13. II. Szegő 
Margit, Cop. C. S. R. könyvet nyert, amit 
címére postán továbbítunk. 

É t l a p egy h é t r e 
összeállította: Bánás József né. 

PÉNTEK. Ebéd: Bableves (kolbásszal. Túrós-
osusza. Vacsora: Burgonyalángos. Szőlő. 

SZOMBAT. Ebéd: Burgonyaleves. Sertéska-
r a j zöldbabfőzelékkel. ízes palacsinta. Vacsora: 
Déli sertéskaraj, resztelt burgonya. Körte, .sajt. 

VASÁRNAP. Ebéd: Karfiolleves. Rántott bor-
júazelet, burgonyapürével, rizs, vizesuborka. 
Piskótatiekeros csokoládéöntettel. Feketekávé. 
Vacsora: Borjúszelet, lecsóval. Dió, szőlő. 

HÉTFŐ. Ebéd. Zöldségleves. Fasiroaott, para-
dics-oimoaburgonyafözelék. Rumos csokoládé-
golyó. Vacsora: Paprikáslében fasirozott főtt-
burganyával. Tejbierizs, gyümölcs. 

KEDD. Ebéd: Húsleves. Főtt marhahús, bur-
gonya, sóskaszósz. Talkelli ízzel. Vacsora: Son-
kás karfiol. Szőlő, körte, dió. 

SZERDA. Ebéd: RántoMleves. Pirított borjú-
máj, resztéi tbungony a. Paprikasaláta. Almás-
pite. Vacsora: Paprikásburgonya virstlivei. Déli 
tészta, gyümölcs. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Paradicsomleves. Tejfe-
lesburgonyafőzelék. Rántott feárizsi. Dióskifli. 
Vacsora: Paprikásgomba rizzsel. Almaíkoanpóí. 

összeállította: Szegő Margit 
SZOMBAT. Ebéd: Csontleves meíéltkével, lu-

daskása uborkával, mákostekercs. Szőlő. Va-
csora: Vagdalt libamell burgonyával és pap-
rikasalátával, tészta délről. 

VASÁRNAP. Ebéd: Libaaprólékból leves, 
zsemlyegombóecal, libacomb tarhonyával, ece-
tes szilvával, csokoládéknéiintorta, gyümölcs, fe-
fceie. Vacsora: Libamáj, tepertő hidegen, ece-
tesuborka, déli tészta, gyümölcs. 

HÉTFŐ. Ebéd: Bableves csipetkével, rosté-
lyos, burgonya, uborkasaláta, tökfőzelék. Va-
csora: Tejbegtriz, saj t , vaj, zöldpaprika, friss 
dió, alma. 

KEDD. Ebéd: Húsleves ko'ckatésztával, töl-
tötitosirke paradicsommártással, citrom koch. 
Vacsora: Délről hideg csirke, uborka, birs-
almabefőtt. » 

SZERDA. Ebéd: Zeller krémleves, zöldség 
pudding parmezánnal, főtt kukorica, rumos gyü-
mölcssaláta. Vacsora: R ajk ott burgonya, szőlő. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Zöldségleves, marha-
szegy ecetestormával, paprikásburgonya, pis-
kótaitészta borsodóval. Vacsora: Gomba tojás-
sal, piskótatészta diélről gyümölcs ízzel, alma. 

PÉNTEK. Ebéd: Savanyútojásleves, rántott-
hal sült burgonyával tartármártással , erdélyi 
túróstáska. Vacsora: Vajas zöldbab, tészita dél-
ről. 

VACSORA: Vegyes zöldségesomlet, zöldsaláta 
citrommal készítve, burgonyapüré, \ csésze 

tejszín 

A: Taa tejjel, kis vajas briosok 



FÜGGÖNY 
Az erdő-mező üde hangu-

latát Varázsoljuk ottho-
nunkba, ha a mellékelt 
függönyt 1—2 heti élveze-
tes munkával elkészítjük. 
Mintáját természetes színe-
zésű mezed virágcsokrok 

adják. Laposhímaés, 
gyapjúfonállal. Az alap-
anyag világos bronz »resil« 
vagy ecrü tüll. A függöny 
alsó széle a bútorhoz meg-
felelő színű bársonnyal 
szegélyezett. 

A moldlellhez szükséges 
hozzávalók: 2.80 m 300 cm 
széles tüll, 3 m 40 cm szé-
les bársony, 40 ikia anotring 
gyapjúfonál. Ezek beszer-
zési ára összesen cca 48. 
P, előrajzol ás 4.— P. * 

FILCHATÉTES TÜLL 
TERÍTŐ 

Minden nő iparművész 
lehet, ha az itt fcözölt tüll-
terítőt sajátkezűleg készíti 
el. A kis munka megéri a 
fáradságot, mert játszva 
elkészíthető és igazán mu-
tatós szép la>kásdíszt nye-
rünk. Hozzávaló anyag: 
150X150 tüll, 1 m filc. Elő-
rajzolva 6.50 P és a filo 

Függöny részletrajz« 
Erma-modell 



FÉNYT ELEN SZÍNTARTÓ 
HIMZOPAMUT 

MEZ 

/ftldùj tvAvni o t tAwiAa 

Erma-modell 

Itt az ősz. Ilyenkor a lakás dermesztő, mert 
bár hideg van, de fűteni imég korai. Ez az idő 
az, amiikor nem lehet elég kendő és meleg kötött 
holmi otthon. 

Az egyik rajzon egy pizsamanadrághoz 
viselhető meleg sima kötött pulóver van, ame-
lyet telehímezünk tarka virággal. A másik 
rajzon egy széles csíkiak-
ba kötött bolero, ame-
lyet bármikor fel lehet 
venni. 

Pulóver. Hozzávaló 
anyaga 30 deka »Flap-
per«. Kötésmintája »ha-
mis patent«. Eleje an-
gorával hímezve ízlés-
szerinti színezéssel. Hoz-
závaló összesen oca 13 
pengő. 

Bolero. Anyaga 35 de-
ka »Shi'ck«, »keresztbe 
csíkozva 
színöisiszeállí tásb an. 
Anyag ára összesen cca 
10 pengő. 



Erma-modell 

SZŐNYEG 
Az otthon mindenkori dísze 

a keleti mintájú perzsa szőnyeg:. 
Ez teszi melegéé lakásunkat, 
móff akkor is, ha szerényen ós 
egyszerűen vagyunk bebúto-
rozva. A Színházi Elet módot 
nyújt olvasóinak arra, hogy ke-
vés pénzzel, olcsón, szép és ér-
tékes darabokat készíthessen 
otthona díszítésére. 

R é g i S h i r á s j 
Készíthető varrva perzsa ka-

naván (2 lyuk =s l cm) 100X180 
cm méretben «nyag ára cca P 
57.—, minta ára P 3.—, vagy 
135 X 200 cm méretben, anyag 
ára cca P 85.—, minta ára P 
3.80. Szőve 30-a« felvetéssel 
110X180 cm méretben, anyag 
ára cea P 70.—, minta ára P 
4.80. Szőve 25-08 felvetéssel 
100X160 cm méretben, anyag 
ára cca P 58.—, minta ára P 
4.80. 

Szövéshez, varráshoz egyaránt 
a selyemfényű príma »Moszul« 
fonalat használjuk! Kg P 14.—. 

MAGYAROS HÍMZÉSŰ 
TERÍTŐ SS PÁRNA 

A magyar népművészet tár-
házából mutatunk be olvasótok-
nak egy »Uri hímzésű« teritőt 
és párnát, ínyersselyemre dol-
gazva. E modell hímzése zöld 
árnyalatokban tartott, ami által 
a nyersszínű anyagon igen szép 
hatást érünk el. 

Elkészíthető még tussorra és 
vászonra is. 

T e r í t ő előrajzolva nyers-
selyemre P 14.—., a hozzávaló 
anyag: 25 detka Perié cca P 
10.—. Párna előrajzolva nyers-
selyemre P 7.—, « hozzávaló 
anyag: S deka Perlé cca P 2.—. 



À SZERKESZTŐK ÜZENETEI 
ïaeUat 7(*ce potiâia 

H. Ilma. Mostmár igazán za-
varban vagyok, hogy egy ilyen 

.szakítás! történetnél ne Ismé-
teljem az unalomig saját ma-

I gam at. Aki olyan régen fog-
lalkozik ügyes-bajos dolgok-
kal, szívügyekkel , mint én, a i 
csakhamar rájön, bogy a 

problémák voltaképpen igen nagyon egyfor-
mák. önnek is csak azt mondhatom, azt Ismé-
telhetem: önfegyelem, erős akarat, önfegyelem, 
erös akarati Bele kell nyugodni, hogy ez igen 
nagy bánat, meg kell érteni, hogy: »Csalódj — 
mert csalódni is kell!« De nem szabad szem 
elől téveszteni a at <em, hogy idővel, hittel, 
erös akarattal át lehet esni ezeken & dolgokon. 
És hogy ez nem puszta szó, azt tudom magam-
ról, aki szintén átmentem ezeken a viharo-
kon, hogyne, hiszen: »Csalódni is kellt« És 
amikor visszanézek az alkonyat derűjéből, em-
lékszem, hogy rajtaim is sokat segített egy-két 
jó, nemes, igaz, és okos szó. Tehát: »önfegye-
lem, erős .akarat, önfegyelem, erős akarat!« — 
Kinsk van igasa? K. T. Nincs igaza egyikük-
nek sem. XIqca igazuk főleg azért, hogy ilyen 
csekélységen, ilyen apróságon, apró társadalmi 
kérdések fölött ilyen szenvedéllyel tudnak vi-
tatkozni, sőt — össze tudnák veszni. Egész kü-
lönös, hogy ilyen jó barátok, mint önök ilyen 
szenvedélyesen tudnak föllobbanni ily csekély-

fogak : 

ségből kifolyólag. Nekem meg van talán a vé-
leményem a kérdésben, de ezúttal nem közlöm. 
Azért, mert annyira nem fontos. Mosolyogja-
nak azon, hogy ez az ügy pillanatnyira is ko-
moly differenciát tudott önök között fölidézni 
és találkozzanak a régi szeretetben és a régi 
megértő barátságban. — F. Géza. Ugy látszik, 
hogy a mai postában CBupa i lyen »vitázó« dif-
ferenciákról van szó. Az előző üzenetemben is 
effélével foglalkoztam, de az öné sowtal sú-
lyosabb, mert családi pörlekedésekről van szó. 
Ha valahol, ügy itt világit legjobban annak a 
közmondásnak az igazsága, hogy az okosabb 
enged. E g y kis axiómát olvastam, valamikor 
régen, annyira ide talál, hogy közlöm. í g y szól: 
»Vitatkozol a feleségeddel és az anyósoddal va-
lami fölött. Hosszas, szenvedelmes viták után 
— mondjuk — sikerült meggyőzni őket. Mond-
juk, illetőleg, képzeljük el a lehetetlent, elis-
merik, hogy neked van igazad. Mondd: mit 
érsz vele? — Delila. N e vegye rossz néven, de 
levélben nem válaszolhatok. Ha parancsol vá-
laszt itt, a rovatom során, nagyon szívesen. 
De kivételt nem tehetek. — Károly. Tessék a 
minisztériumba benyújtani, közvetlenül a mi-
niszter úrnak címezve. — »Nemo«. (H. L.) ö n -
nek, látom, vau érzékei a humor iránt, uram. 
Hát bízom benne, hogy nem fogja rossz néven 
venni, ha levelére egy, — talán különösen 
hangzó — okoskodással felelek. Tessék f i-
gyelni! »Ha egy nő kimegy az életünkből, az 
akkora nagy bánat, hogy a nagy bánattól nem 
látjuk, mekkora — öröm! Azt hiszem, mi tö-

A h a t á s o s 
fogpép! 

1 1 

I Sgésxséges 

E l a d á s i á r a k : Ó r i á s i tubus P 1.— E r e d e t i tubus 
M i n d e n s z a k ü z l e t b e n k a p h a t á 
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kéletesen értjük egymást. — 
L. Aranka. A szerkesztőségi 
órák alatt. De — bevallom 
őszintén — mégis csak jobban 
szeretem, ha levélre válaszol-
hatok. Ezt már igy szoktam 
meg. — Baba. Kedves baba, 
ün nagyon különös kérdéssel 
fordul hozzám! Egyszerűen azt 
kérdi, hogy hogyan kell jó da-
rabot írni? Ezt a kérdést nö-
veli egy másik, egyszerű kér-
dés: ha már megvan a darab, 
ha már készen Ali a nagyszerű 
darab, hogyan lehet azt ügy 
elhelyezni, hogy imingyárt 
pénzt kapjon az ember. Hát 
tudja mit, kedves? Magam is, 
e sorok szerény írója, foglal-
kozom, vagy mondjuk így: 
foglalkoztam darabirással. En-
gem is szörnyen izgat ,ez a 
két kérdés, régen töröm rajta 
a fejemet. Hát gondolkozzunk 
mind a ketten, hátha kisü-
tünk valamit. Hogy őszinte le-
gyek, az első kérdés nem is 
izgat annyira, mint inkább a 
második. Az t. i. hogy, hcgya . 
lehetne mingyárt pénzhez jut-
ni. Ha erre vonatkozóan ki 
tetszik valamit sütni, nagyon 
«épen megkérem, sürgönyözze 
meg azonnal. — Dévai D. 
Szakirodalom hatáskörébe tartozik. Az ilyen 
súlyos és sötét problémákkal lapunk, nem 
foglalkozhatik. Méltóztassék a levelében em-
lített úrnak megküldeni, ő ért is hozzá, a ha-
táskörébe is vág a dolog ós önnek bizonyára 
segítségére lehet. — Derecske, l. Nem tudom. 
2. A nagykorúságot föltétlen meg kell várni. 
3. Ezt kérdezze meg az édesmamájától. — Nó-
tabarát. Szabolcska Mihály verse. — Székács 
Aladár zenéje. Megértem, hogy szereti, én is 
sokat muzsikálltam valamikor. — Legyen 
olyan szivea, szerkesztő ú r ! . . . És válaszol-
jon. Persze, hogy Válaszolok, hiszen azért va-
gyok itt. Válaszolok, és megköszönöm azt a 
kedvességet, amely soraiból felém árad. 
Higyje el, a mi legkedvesebb és legnagyobb 
örömünk a közönség elégedettsége. Ezért ér-
demes dolgozni és ezért érdemes olykor a 
gúnynak, vagy a közönynek a szomorúságát 
is elviselni. — B. L., Debrecen. Nem értem a 
vágyódását. Ne gondolja, hogy olyan nagy-
szerű ez a nagyvárosi élet! Higyje el, volta-
képpen, csupa rohanás, csupa idegesség. Látja, 
viszont ha én valami kedvesre, és szépre aka-
rok gondolni — haza gondolok. — »Csekélység 
szives üdvözlőt!«. Nem értem. — N. Baba. 
»Foyer« Ejtsd: »foajé!« — M. E. Már intéz-

Klein Éviké 
gyermekprimadonna, sikerrel 
szerepelt a kassai színházban 

AUTÓJÁHOZ 
VARTA AKKUMULÁTOR 

RÁDIÓJÁHOZ 
P E R T R I X ANÓD 

MEGBÍZHATÓ VILLANYÁRAMOT AD1 
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kedtem. Átadtam a rovatveze-
tőnek. — A. Anna. »Sajnos, 
már belefáradok a várako-
zásba«. Ez az, amit nem sza-
bad! Amit ön kiván, azt meg-
találni, sajnos, ma a legnehe-
zebb. De ha jeligémet komo-
lyan veszi, azt, amelyiket vi-
tatni méltóztatik, — úgy elvi-
selhetőbb lesz mindjárt az 
élet. — Glória. Nem vette a« 
időmet igénybe túlságosan. Én 
azért vagyok itt, hogy a hoz-
zám fordulóknak készséggel 
rendelkezésére álljak. — Talmi 
arany. Hosszú és érdekes leve-
lére ön adja meg a választ: 
»Szeretnék okosan ós józanul 
cselekedni!« Ez a legfonto-
sabb. Ez minden. Okosság, jó-
zanság, megfontoltság! Előbb 
jobbra is, balra is tisztázza tel-
jesen a helyzetet! Hogyan, mi 
módon, ez részletkérdés, erre 
nézve nem tudok tanácsot ad-
ni, de tisztázza okvetetlen. Az-
után, amikor önmagát már tel-
jesen (ez a fontos: teljesen!) 
megnyugtatta, — akkor csele-
kedjen. De ne csak feltételes-
módban, hanem határozottan 
cselekedjen okosan és józanul, 
ügy, ahogyan szeretne! — B. 
J. Fiatal házasok. — Fáma. 

Legyen nyugodt asszonyom az én postám fe-
lől. Ha valamelyik levélre nem jön idejében 
válasz, az bizony néha azt jelenti, hogy ta-
nácstalan vagyok, hogy nem tudom lelkemben 
eltalálni az irányt, amerre válaszomnak ha-
ladni kell. Ei volt, úgy emlékszem, a jelen 
esetben is, mert hiszen ön nem annyira vá-
laszt várt, mint inkább kiöntötte a lelkét. Min-
den szeretettel köszöntöm! — Cz. Imréné. 
»Hála Istennek, nincs problémám! Soraimnak 
célja csupán az, hogy köszönetet mondjak szer-
kesztő úrnak sok melegszívű soraiért. . .« Asz-
szonyom! Végtelen hálásan köszönöm. Isten 
segitse s áldja tovább is minden jóval. A ké-
pet várom. — ügy-e Jani? Én nagyon kedves-
nek találóan, de sajnos: nem vagyok kompe-
tens vélemé<nyt mondani. Átadtam munkatár-
sunknak. — Probléma. Én csak azt tudom, 
hogy én hogyan köszönök hölgyeknek. Egyet-
len köszönési módom: Kezét csókolom. — »Ott 
aboi a hatos megáll!« Ilyen kérdésben már 
többször elmondottam véleményemet. Más vi-
lágban, bizonyos körülmények között, bizonyos 
ritka alkalmakkor akár túl is tehetjük magun-
kat bizonyos társadalmi elemi szabályokon, de 
nagyon óvatosan éa nagyon meggondoltan. így 
a® ismerkedésnek a módja, nem annyira fon-
tos, mint ama bizonyosság, voltaképpen — ki-
vel ismerkedtünk meg! Ebben az irányban 
aztán nem lehet eléggé elővigyázatos az em-
ber. Éppen azért, a jelen esetben is, a legtel-
jesebb elővigyázatosságot ajánlom. — P. I. 

Színpadi t á n c k é p z é s 
Akrobatik«, step — klasszikus és karaktertáncok 

Gyenes iskolában 
Budapest, József-körűt 8. 
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Kőbánya, Persze, bogy n e u 
csodálkozom raj ta , ba a fia-
tal, magukat csinosnak tartó íj. 
hölgyeket és urakat úgy vonz- ,< ; 
ztt ia Ifllm tündöklő vi lága, ï 
ahogyan az ívJámpa fénye a 
legyeket. — Lali és Zsuzsa. 
Jó, jó, elismerem, hogy ked-
ves levél, vidám írás ez a 
maguk levélkéje, két nagyon 
i f jú kisasszonynak vidáim írá-
sa, akik kacagva néznek a 
mai világba. Nagy szó ex ké-
rem, nem mindenkinek adatik 
meg, sőt, nagyon keveseknek. 
Még azon a sok hiúságon, vi-
dám felületességen sem aka-
dok meg, ami soraikból felém 
árad. Elvégre ez is a nagy 
f ia talság előjoga. De nem te-
hetek róla, akaratlanul is 
eszembe jutott a mi halhatat-
lan Jókaink pár sor irása, 
amit fiatal lányok emlék-
könyvébe írt be. Az emléksor 
igy hangzik: »Számtani felad-
vány jifjú lányok, - száaná-ra. 
Mi több: százszor szép, vagy 
egyszer jó?« Gendolkózzanak __ , „ 
ezen egy kissé önök is, ked- » E r k é l y e n « 
ves barna Lali, szőke Zsuzsa. Róna Emmi festménye a Nem« 
— Br. D. Ön a pesti inüvé- zeti Szalon csoportkiállitásán 
s?,ek címének egész légióját 
kéri tőlem, és ragaszkodik 
hozzá, hogy én írjam meg. Hát kérem, majd-
nem mindegyiknek a neve benne 'van a telie-
fokönyvben, s akié nincs, annak címezheti a 
levelet annak a müintézetnek a címére, ahol 
az illető jelenleg játszik. — M, Márta. A »ri-
port« manapság már éppen olyan művészet, 

! _ mint az újság bármely másik, 
szellemi része. A riport azon-
felül nagy Ügyességet involvál, 

ennek teljes birtokában van. 
Csak örülhetünk, hogy a nagy-
közönség részéről is kezdik ész-
revenni nemcsak a riportot, ha-
nem a riportert is. 
SZÍNHÁZ. Kíváncsi. Pá-

rizs Hotel Meurice. — Incog-
nito. Felesége Lábass Juci volt. 
Nem köti szerződés. Mint orvos 
működik. Címe: Andrássy-út 2fl. 

. — If j . Rofusz Mihály. Forduljon 
a Képzőművészeti Főiskolához, 
Andrássy-út 71. — L. P. Sok-
szor volt már szó róla, hogyha 
hazajön: föllép a Vígszínház-
ban. Az biztos, hogy örömmel 
tenné meg. A közönségnek is 
öröme lenne benne. Sajnos, 
nem csak ra j ta múlik a dolog. 
L A K A S . Edith. Iparművé-
szeti Főiskola: Kinizsi ucoa 81. 
Ha megvannak a tervek, írjon 
ú j ra , csak okkor adhatunk ta-
nácsot, ba mér ismerjük a ter-
veket. 

F I L M . Olaf Főm», i . Az 
»Atlantis« francia néma film 
volt. -2. Az »Atlantic« az első 

német hangosfilmek egyike, Willy Forst első 
feltűnő szereplése. A kérdezett nem játszott 
benne. — M. L. és T. K, Ferenc. 1. 16 éves. 
2. Anyanyelve angol. 8. Cime: Deanne Durbin 
c/0. Universal Pictures, Hollywood, Calií. 
U. S. A. i . Igen. — R. E. H. tt. Igen. 2. Erzsébet-

Akinek a r c b D T ù 
r i a g t ) p 6 r i i 5 U 

É s z s i r a s — 

Leányom arcbőre nagypőrusu 
és zsíros; nem lmsznal mást, 
csak T h i o s e p t - s z a p p a n t , 
ez a legjobb hatású szappan az 
ilyen arcbőr számára. 

Én is hosszú idő ótaaThiosept-
szappant használom a legszí-
vesebben. 

Tisztelettel 
M. K. 1934. április 1». 

M i n d e n s z a k ü z l e t b e n k a p h a t ó 



körút 7. 8. Több szerződése van, 
hogy véglegesen melyiket vál-
lalja, az még a jövö titka. — 
V. T. László. 1. Senyey Vera. 
2. 22. éves. 8. Elvált asszony. 
4. Magyar Színház, igen. — 
Erről. Warner Bros. Studios, 
Hollywood, Calif. U. 8. A. 

KÉZIRATOK. Iíj. T. Sán-
dor, Orosháza, ügyesen versel. 
— Osi erény. Figyelemreméltó 
stílusgyakorlatok, még nem 
eléggé kiforrottak. — B. A., 
Tsztmárton. Még kezdetlege-
sek. Olvasson sokat jó költők-
től. — T. Józsefné. Intelligens, 
finom irás. Szívesen olvastuk. 
— P. K. S. Bizony ezek. elég 
gyengék. — IÍJ. K. Endre. Saj-
nos, a kézirat olvashatatlan 
volt. — V. Lajos, Jugoszlávia, 
í r jon tovább, egyelőre a saját 
gyönyörűségére. — Ná-Ká. Ha-
tározottan jól informálták. A 
leközlés mértékét nem ütik 
meg. — Makk ász. Egyik sem 
színpadképes. — Mária. Kö-
szönjük a kedves levelet, a 
versek is tetszetősek, de még 
egyik, sem százszázalékos. Re-
méljük, hogy jobbat is fog 
küldeni. — Ifj. L. László. Van 
érzéke, sok igyekezetről és mű-
gondról is tanúskodnak írásai, 
de mégsem hibátlanok. — J. 
Kálmánná. Kedves, hangulatos 
irás, az átlagot nem haladják meg. 

K O Z M E T I K A . Hajhullás. Oly sok kompo-
nensből áll elő a ha j hullása, hogy e rovat ke-
retein belül részletesen nem tudjuk ímegvália-
i W n i . Közölje vála&abélyeggel ellátottan pon-
tos címét, ismételje meg kérdéseit. —Érdeklődő 
vidéki. Hagyja abba az frös és sűrű átfée illést 
és kikeféléít, mert azzal csak árt a fóilywmat-
nak. 2. Többi kérdéséire csak levélben válaszol-
hatunk. Ismételje meg kérdéseit, közölje pon-
tos címét válaszbélyeggel eMtvia, hogy réisa-
letesen megválaszolhassuk. — Kalotaszegi. Az 
egészségesen keresztülvitt soványító kúránál, 
amit előzetes orvosi vizsgálat, előírás és ellen-
őrzés nélkül el sem lehet képzelni, legfonto-
sabb teendő annak megállapítása, hogy lwlny 
kilóra van beállítva a szervezet, milyen, sová-
nyodást mennyi idő aJatt bir el anélkül, hogy 
abból valamilyen kára legyen. A másik szem-

Dr. párnieai Pámiczky Gé-
záné — csejthei Joachim Fe-

renc festménye 
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pont az étkezés, illetve kalória-
megálíapítAs, hogy olyau 
anyagoktól ne vontjulk el a 
szervezetet, amelyeknek jelen-
léte, a test háztartásának ép-
ségbem tartására múlhatatlanul 
szükséges. — Panni. A láz-
kiütés nagy ellensége az ajak 
szépségének, mert ritkán gyó» 
gyúl nyomtalanul. Ha gyakran 
ismétlődik, ki kell kutatni a 
betegség okát és nem szabad 
elfogadni azt az általánosan 
elterjedt tévhitet, hogy mindig 
gyomorromtóstól vagy láztól 
származik. — Őszülő haj. Saj-
nos, csak festéssel lehet segí-
teni. Hiába tépi ki a hajszá-
lakat, azolk ugyanúgy fognak 
visszanőni. — Szeretnék fiatal 
maradni. Közölje válaszbélyeg-
gel ellátottam pontos címét, is-
mételje meg kérdéseit, hogy 
levélben válaszoljunk. 2. Nem 
borogatással, hanem megfelelő 
ápolással megakadályozhat ja. 
hogy a baj tovább ne súlyos-
bodhassak. 

KONYHA. H.ausmanné, 
Wien. Ujházy tyúklevest a 
kttvetikezöképpen 'készítse; Egy 

tyúkot tegyen fel «/« kiló 
ritka csonttal, sóval és egész 
fekete borssal. Anarvi vizet 
töltsön rá, hogy jól ellepje a 

. húst a víz. Ha forr lassan a 
; s é s , Puhulni kezd a csirke, jó bőven 
tegyen bele zöldséget. Ka a bús és zöldség 
puha, tegyen bele zöldborsét, gombát fel szele-
teiye ès finomra vágott petrezselyem zöldjét, 
l á la lás előtt V* órával szíírje le a levest, főz-
zön benne ká vékony metélt tésztát. A leveses 
tálba tegye bele a feldarabolt csinkét, gombát, 
zoldborsót, öntse rá a metéltes levest és. tá-
lalja. A zöldséget külön adja fel, de a levesbe 
is bele adagolhatja. Sokan, akik kedvelik, sáf-
rányt is tesznek bele. — »Szegedi asszonyka.« 
A diópálinka készítésiével etilkésett, mert azt 
zöld-dióból keli készíteni júniusban. R i z s * ő r t 
készítsen majd, receptjét közöljük. — Dr. Dé-
ryné. Nem téivedés, amit haJMt, mert Olasz- és 
Spanyolországban -ondövera-ként szerepel a 
szölölevelekre elhelyezett nyers sonka, amire 
ráfteszneík friss zöld fügét. A kettőnek egvütt 
nagyon jó íze van. — Vegetáriánus. Vendé-
geinek teához karfiolt ;sós vízben megfőzve, 
kihűtve, bőven jó olajos majonézzel adjon. 
Szendvicset készítsen a kővetkezőiképpen: Fi-
nomra vágott zöldpetrezselymet, reszelt hagy-
mát, snittlinget, kaprot, kevés mustárt, sóval, 
törött borssal é« vajjal, keverjen jó simám. A 
pirított kenyér vagy zsemlye szeleteket kenje 
meg velle éí> előre megfőzött gomba szeleteklkeí 
díszítse. Gomba keverékkel töltsön meg kifúrt 
kovászos uborkát, vágja fel karikáikra és ezt 
is helyezheti Ikenyérszeletekre, vagy külön «dia 
fel. Gyümölcsöt minél többet adjon. — Dr. En-
gelné. Penész foltot a kővetkező folyadékkal 
vegye k i : Egy evőkanál) finomra megtört sót, 
Vi evőkanál finomra tört szalmiákot jól kever-
jen el és annyi vízzel keverje el, amiben jól 
fel tudja oldani. A penész-foltocskákat dörzsölje 
be ezzel a vegytilékkel, 2—8 órára aka*sc.a fel 
jó levegős helyre, azután mossa ki. — Marton 
F.-né, Kecskemét. Bor- éis kávéfoltokat úgy ve-
het ki asztalneműjéből, hogy még: a helye sem 

marad meg. Tehát jó tiszta alkoholban mossa 
előbb ki az abroszt, vagy asztalkendőt és csak 
azután mossa ki a rendes módon. — Balatoni 
háziasszony. Burgonyát jó száraz homokba önt-
se le a pincébe. Fontos, hogy télen át kétszer-
háromszor Is szedje le a csirát róla. Figyelmez-
tetem, hogy a bargonya-csiira mérges tartalmú, 
sem sertésnek, sem tehénnek nem szabad oda 
adni vagy az eledelébe keverni. Gárdony 
Pálné, Lengyeltóti. Ha a baromfi jól van le-
ölve a vére jól kieresztve, «nem szabad, hogy 
sütés után vörös legyen. Ha sokáig áll hideg 
helyen, »6t még jégen is, elkerülhetetlen, hogy 
mog ne vős-ösödjéik. Próbálja meg jól lesózva 
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Szlnrekerült a MAGYAR SZÍNHÁZBAN a követ-

kező szereposztásban: 
Whlteoak Adelina, 101 éves . Vaszary Piroska 
Auguszta néni, 

Lady Buckley, 75 éves 
Miki bácsi, 74 éves, 

nehézkes medve . . 
Ernő bácsi, 72 éves, 

karcsú, szentimentális 
Renny, | elhalt fiának, Philip-

40 éves } nek első házasságából 
Meg ' való gyermekei, unokái 
Péter , I 

22 éves 
Fred, 

18 éves 
Wake-
field, 11 é . ' 
Phebe, Péter felesége . 
Patton, ügyvéd . . . . 
Mind a három felvonás 

Péchy Blanka 

Kabos Gyula 

« Törzs Jenő 

Főidényi László 
Keresztessy Mária 

Philip második felesé-
gétói való gyermekei, 

unokái 

Ilosvay Ferenc 

Haller László gr. 

Rusz Iván 
Simor Erzsébet 
Pataky Miklós 

Whiteoakak házában 
játszik Jalnán, Kanadában. Idő: ma. Vaszary Piroska ós gróf Haller László 

E L S Ő F E L V O N Á S 
1. kép 

(Whiteoakék lakószobája. Tágas, ódivatú, 
kissé nehézkes stílusban, de jól bútorozva. 
Az ablakfüggönyök széjjel vannak vonva. 
Két olajfestmény feltűnően van elhelyezve 
a falon. Az egyik fiz indiai brit ezredek 
egyik kapitányát ábrázolja egyenruhában, 
Ik50-ből. A másik ugyanabból az időből 
aesztenyehajú, szép fiatal asszonyt mutat, 
kissé kivtíigott estélyiruhában. A pohár-
széken sok a nehéz ezüst edény. A hosszú 
asztal vacsorára van megterítve. Körülötte 
foglal helyet a Whitéoak-család hét tagja.) 

Az asztal egyik végében ül: 
Renny (magas, szikár ember, kevéssel 

alul a negyvenen, viharvert s látszik rajta, 
hogy sokat ül nyeregben. Jólszabott lo-
vaglóruha van rajta). 

Merlin (a spánielje mellette van). 
Bob (Renny mellett ül, feketehajú, nyú-

lánk, ideges fiú, tizenegy éves). 
Fred (Dob mellett ül, kissé megnyúlt, de 

azért izmos és nagyon érzékeny 18 éves fia-
talember, skót szövetruhában, amelyet ki-
nőtt. Egy hajfürtje a homlokán himbáló-
zik). Mellette üres szék s ezután követke-
zik. 

Péter (jótermetü, kissé vehemens, 22 éves 

fiatalember, akin meglátszik, hogy mindig 
szabad levegőn van. ö is skót szövetruhát 
visel, amely viseltes is, de remekül áll 
rajta). 

Auguszta (az asztal végén ül s egy hatal-
mai, ezüst teáskanna fölött trónol. Jólkon-
zervált asszony, akinek fekete haja azonban 
összefügg a kozmetikával s Alexandra ki-
rálynő modorában fel van tornyozva. Arca 
halavány. Ha teljesen nyugodt, valami ál-
talános sértődöttséget látni rajta, de ha 
mosolyog, akkor jóságos. Délutáni ru-
hát hord, amelyhez nagyon sok anya-
got és sok díszt használt el a var-
rónő. Hosszú aranylánc van a nyakában. 
Kulcskarika is van "nála, amelyen kulcsok 
lógnak. 

Miki bácsi (74 éves, nehéz, elhanyagolt 
külsejű öreg ember, lelógó bajusszal, acél-
szürke bóbitápal a feje búbján). 

Ernest (72 éves, karcsú, modora és beszéde 
kedves, de azért belül arrogáns). 

Renny (miután souff lévai kiszolgálta 
F redet): Auguszta néni, nem parancsolsz 
még egy kis sajtos omlettet? 

Auguszta: Nem, nem. Az én koromban 
egy asszony vacsorára ne egyék sajtot, 
mert nehezen emészti meg a gyomra. 



Ernest: Auguszta, te mindig józan és 
okos vagy. 

Benny (eddig figyelmesen hallgatott s 
egyre Augusztát nézte. Most Miki bácsihoz 
fordul): De Miki bácsi, neked szabad még 
egyszer venned. 

Péter: Iigen, vétgy méig a sajtos omlettből! 
Miki bácsi (lelógó szürke bajuszát egy 

óriási asztalkendővel törülgeti): Egy árva 
falatot sem. Inkább még egy csésze teát 
innék Auguszta, ha maradt a kannában. 

Renny (Ernesthez): Ernest bácsi, még 
egy kevés omlettet! 

Ernest (félretolja a tányérját, fölkel és a 
kandallóhoz megy): Nem, édes fiam, a vi-
lágért sem. Nem is lett volna szabad hozzá-
nyúlnom, Nem is értem, mirevaló nekünk a 

. meleg vacsorál Mindig engedek a kísértés-
nek. És aztán megszenvedem. 

Miki bácsi: És veled együtt megszenvedi 
az egész család. 

Renny: Péter?! 
Péter (fölkel, kihívó tekintettel Fredre): 

Én bizony kérnék még egy kanállal, föl-
téve, hogy elég marad Frednek! 

Bob: Meg nekem! Én is kérek még! 
Auguszta <betölti a teát Miki bácsinak): 

Megtiltom! Gyereknek nem való a sajtos 
étel késő este! 

Bob: Hát kinek valót 
Péter (elveszi a tálat): Nekem! 
Miki bácsi: öreg asszonynak, Auguszta, 

nem való a sok tea késő este. 
Ernest: A mama $sázegy éves és korlát-

lan mennyiségben teázik! 
Miki bácsi: (fölkel): Mit gondolsz Renny, 

ne bontsunk fel egy jóféle palack bort an-
nak örömére, hogy a lovaink díjat nyertek? 

Péter: Ez okos beszéd. 
Renny (mustárt csepegtet a hideg marha-

húsra): Nem bánom. 
Bob: Én is szerettem volna ott lenni a 

lóversenyen. 
Péter (vett a sajtos omlettből és most a 

tálat odább tolja Frednek, aki egyik mar-
kába kapja s mohón kaparja ki a nehéz 
ezüst kanállal). 

Bob: Még van ott egy kis maradék, (Rá-
mutat.) éppen a nyelén. 

Fred (egy pillanatra abbahagyja a kapa-
rást és az ezüst kanállal alaposan rávág 
Bob térdkalácsára) : Majd ha szükségem 
lesz a segítségedre, szólni fogok. 

Bob (hangosan): Juj! 
Ernest: Oh, oh, hát így viselkedik az em-

ber asztalnál?! 
Miki bácsi: Gyerekek. 
Auguszta: Bob! Menj el az asztaltól. 
Bob: Jaj, Auguszta néni, ne! 
Renny (bosszús pillantást lövel végig az 

asztalon): Ne küld ed a gyereket. Kényte-
len volt üvölteni. Fred a hibás. 

Miki bácsi: Sivít ez, mihelyt Fred csak 
ránéz. 

Péter: Hát akkor ne nézzen rá! 
Miki bácsi: Renny! Mi lesz azzal az ivá-

szattal* 
Péter: Tényleg, hozassunk fel valami in-

nivalót. 
Ernest: Ne feledd el Miki. hogy Renny 

holnap indul a versenyen. Oda pedig hideg 
fej kell. 

Kenny: Attól félsz, hogy egy pohár bor 
mindjárt a fejembe száll? 

Bob (fölpattan a székéről): Kérlek, Renny, 
Hadd menjek le én a pincébe! Ügy szere-
tem a pincét. 

Renny {kezében a kulcs): Mit igyunk, 
Miki bácsi? 

Miki bácsi: Igyunk két egyforma nagy 
üveg chiantit. 

Renny: Ernest bácsi? 
Ernest: Én egy kis jó fajta likőrre sza-

vazok. 
Renny: És Péter? 
Péter (éneklő hangon): Részemről én a 

rum mellett vagyok! 
Miki bácsi:. Mi van ezenkívül odalenn a 

pincében? 
Renny: No, nem sok. Egy kis hordó fe-

kete sör, aztán valami kevés portói bor. 
Elgy 'kis jamaikai rum. Meg whisky. Más 
nincs a borospincében. 

Ernest: Nem úgy van már, mint volt ré-
gen. 

Miki báesi: Micsoda merészség ezt boros 
pincének nevezni? 

Ernest: Csakugyan nevetséges. 
Renny: Mert ősidők óta boros pincének 

hitták. 
Péter: Én rumra szavazok. 
Ernest: Volt még egy kis franciái vermut. 
Miki bácsi (röviden): Az meg is van. Az 

odafönn van az én szobámban. Ne beszél-
jünk róla! Egy kevés rum, vízzel fölhigítva, 
citromlével izesitve, nagyon jól fog ízleni 
neked. 

iPéter: Akkor hát mindnyájan egy véle-
ményen vagyunk. Mint rendesen. 

Renny: Auguszta néni? 
Auguszta: Csak egy pohár portói bort 

kérek. Egy poliárkával, drágám. 
Renny (indul a hall felé, amikor Waker-

fieldhez ér, karonkapja s viszi magával, 
mint egy élettelen csonmgot). 

Miki báesi: Kiváncsi vagyok, mit fog 
Renny kibányászni odalenn. 

Péter: A legjobbat. Jókedvű, mert díjat 
nyert! 

Auguszta: Ügy örülök, hogy olyan jól be-
váltak a lovai. 

Miki bácsi: Okvetlenül elmentem volna a 
versenyre, do hát ez ia« átkozott kösz-
vény nem engedett. De gondolom, hogy 
Renny a legjobb formájában volt, — uniti 

Fred: Egyszerűen remekelt ő meg a 
kanca, mintha csak egy test lettek volna. 
(Nekilendülve.) El viharzottak előttünk a 
pályán s úgy röpültek át a gáton, mintha 
szárnyaik lettek volna. Olyan izgatott vol-
tam, hogy előre rohantam, ameddig csak 
lehetett. 

Péter: Renny említette, hogy észrevett 
téged nyargalás közben. 

Fred (elragadtatva): Igazán? Észrevett? 
Péter: Bizony Isten. Azt mondta, hogy 

kitátottad a szádat s kidüllesztetted a két 
«rzemedet. mint egy hülye! 

Fred (elcsüggedve): Oh! 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 



Péter: A feleségem is nagyon kitett ma-
gáért. Két versenyben vett részt és nyert 
egy második díjat! 

Auguszta (rosszaid hangon Péterhez)s 
Alaposan át is fázott, mirei haza került. 

Jürnest: Nem is fog vacsorázni? 
Péter: Most eteti a babyt! 
Miki bácsi: Már legfőbb ideje volt A 

baby teljes egy óm hosszat bömbölt, mielőtt 
a feleséged hazaérkezett. 

Péter: Olyan tüdeje van, mint egy ezred-
trombitásnak. 

Kenny (belép, mindkét kezében- palack). 
Bob (jön utána és egy horogra tűzött 

gyertyát hoz, amely meg van gyújtva). 
Mind (egyszerre felugrálnak az asztal kö-

rül, Valami görcsös jókedv érezhető a leve-
gőben). 

Reuny: Itt a jamaikai rum. (A portói 
bort rejtő palackról letörli a port s a>z üve-
get Auguszta néni elé teszi!) Parancsolj 
nénikém itt a portói, ez a tied! Bob oltsd el 
a gyertyát! fts hozz egy dugóhúzót! 

Benny: Miki bácsi, — valódi jamaika. 
(Âtadia neki a palaókot.) 

Phebe (e pillanatban lép be, 19 éves, 
karcsú, olyan, mint egy gyermeklány. Lo-
vaglóruhában van, bricseszben és kurta, 
barna hajat visél. Egyenesen a Péter mel-
lett álló üres székhez megy, ott egy köcsög 
tej várja, beleaprított kenyérrel, amelyre 
éheden veti rá magát). 

Péter (Nagyon mulat ezen, de mosolya 
csupa gyengédség. Napbarnította erős kezé. 
vei végigsimítja az asszony nyakát). 

Phebe: Jóestét az egész társaságnak! 
Ejnye, de jó. (Egész arca mosolyra derül.) 
A kenyér meg a tej még forró. Sajnálom, 
hogy tnnyire elkéstem. 

Péter: Hogy -bírsz ennyi tejet inni? 
Phebe: Hát én imár ezen nőttem feL Kü-

lönben hallatomul egészséges a babynak is. 
Miki bácsi: (Legalább tégy bele egy kis 

rumot. Az is egészségére fog válni a csecse-
mőnek. Attól igazi gentleman lesz belőle. 
Magunkfajta! 

Phebe: Az én gyerekemet nem fogom rá-
szoktatni az alkoholra! 

Benny: Idehallgass Phebe! Vagy lemon-
dasz arról, (hogy versenyezz, vagy arról, 
hogy 'gyerekeket hozzál a világra. A kettő 
együtt nem megy. 

Phebe : Én mind a kettőt egyforma szíve-
sem csinálom. És Péter is így akarja, örül, 
ha szülök és örül, ha lóra ülök. Igaz-e, 
drágám? 

Auguszta (Miki bácsihoz megy): Te nem 
gondolsz egyébre, anint lovakra. Ebből ki 
kellene gyógyulnod. Már nem is álmodol 
egyébről. 

Benny: Ami azt illeti, ártalmasabb és ve-
szélyesebb álmáim is lehetnének. 

Mind (elnevetik magukat, Adelina szobá-
jából zaj hallatszik). 

Auguszta: Na tessék! Most fölébresztették 
h mamát. Esküdni mertem volna rája, 

Benny: Bc-hívom ide! Igyon meg velünk 
egy pohár portói] bort. 

Miki bácsi: Ne! Ne! Nagyon egészségte-
len dolog, hogy egy ilyen idős hölgyet, mint 
a mama, felzavarnák az álmából. 

Auguszta (izgalom nélkül): Bob! Menj 
be nagyanyád szobájába. Szép csöndben nyiss 
be hozzá és mondd' neki: Nagyanyó, ne ha-

ragudjon, hogy ilyen hangosak voltunk! 
Nyugodjon meg és aludjon tovább. 

Bob: Igenis, Auguszta néni! (El.) 
Auguszta: Beméiem, megint el fog aludni. 
Ernest: Nekem kellett volna bemennem 

hozzá. 
Miki bácsi: Miért neked? Talán inkább 

nekem! 
Ernest: Én -mindig le tudom őt csillapí-

tani. 
Miki bácsi: En jobban tudom őt lecsil-

lapítani! 
Péter: Én tudom őt lecsillapítani. Azt 

mondja rólam, hogy szakasztott olyan va-
gyok, mint nagyapám volt, 

Phebe (hol Whiteoak kapitány arcmását 
nézi, hol meg Pétert): Tényleg olyan is 
vagy! Mintha kiköpött volna! Ugyanaz a 
makacs felvont száj, — ugyanazok a vil-
logó szemek. 

Péter (fölkel s az arcképét nézi. Poharát 
a kapitány arca felé emeli): Nagyapám, a 
kettőnk egészségére! 

Benny: Nahát, igazán rája ütöttél. 
Péter (Rennyhez, székéhez megy): Ahogy 

a feleségem mondja, mintha csak kiköpött 
volna. Egyebet nem mondhatok 

Miki bácsi: Hát hiszen a külső hasonla-
tosság megvan, — de ezzel aztán vége. — A 
mi apánk olyan méltóságos, előkelő meg-
jelenésű úriember v o l t , . . 

Ernest: Azért a nagy hasonlatosságot még 
sem lehet letagadni. 

Fred: Bár én hasonlítanék úgy a nagy-
apámhoz. 

Mind (nevetnek). 
Adelina (belép a nagy nevetés közben). 
Benny: Jóestét, nagymama. 
Adelina (egyik kezével Bob vállára 

támaszkodik, a másikban ébenfabot van. 
Megáll az ajtónyílásban és uralkodói tekin-
tettel néz körül a szobálmn szerteszéjjel lév>6 
le származóira. Nagyon színes és) pompás éj-
jeli Ihálóköntös van rajta, a főkötője pedig 
kissé felcsúszott a fején). 

Benny (fölkel és elébe megy). 
Ernest, Bob (a kandalló előtt álló székhez 

vezetik). 
Adelina: Hallottalak ám benneteket. Nagy-

szerűen vacsoráztatok, — és nálam nélkül. 

H u t a i 
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Nem szeretem, ha engem mindenből kinul-
1 áznak. Nem szerettim (Sietve megy a 
szék felél.) 

Ernest; De mama, m a w ! Ez megárt az 
egészségednek. 

Bob: Én magam emeltem őt ki az ágyból. 
Auguszta: Haszontalan kölyök vagy, 

hogy többet ne mondjak. 
Adellna: De çùértî Miért? Mert kl mert 

emelni az ágyamból? Hát nektek én nem 
hiányzom t 

Miki bácsi: Eleven csoda. 
Adelina: Mi az? Mit mondasz rólam? 
Ernest: Megállapítottuk, édes mama, 

hogy milyen csodálatos teremtmény vagy. 
Adelina: Igen, és pontosan (tudom, mit 

akarok. Emui akarok! Ügy, ahogy azok esz-
nek, taikikről nem mondják, hogy Isten cso-
dái. 

Kenny: Kóstold meg & hideg martoaeze le-
tet, nagymama! 

Adelina: Véres legtaíliább? 
Kenny: Véres, Zamatos, elsőrendű raarha-

szelet. 
Adelina: Helyes! Valaki tolja ia széke-

met az asztalhoz! Ah! Indulás! 
Ernest: Maón®, jó lesz vigyázni. 
Adelina: Aki vigyázni laíkar, az mehet 

rögtön a pokol fenekére. 
Péter, Ernest (asztalhoz tolják a széket). 
Adelina (asztalkendőt vesz s kaján arccal 

átköti m álla alatt). 
Renny (tálat nyújt neki): Parancsoljon, 

nagymama. Kitűnő roastbeef az öreg Ang-
liáiból. _ • , 

Adelina: Ez itthon készült Kanadában! 
Auguszta (Adelina mögé kerül). 
Péter (mustárral szolgálja ki). 
Auguszta (teát tölt neki egy csészével). 
Adelina (jóízűen falatozik). 
Ernest: iLegfőbb ideje volnlat, hogy megint 

az ebédlőben étkezzünk, hogy ne zavaxjunik 
téged, mama! 

Adelina: Erről szó sem lehet, amig éleik. 
Ha az ebédlőben ennétek, soha egy szarva-
tokat sem hallhatnám. Én hallgatni akarom 
a fecseigésteket, édeseim, — az engem mu-
lattat — néha el is gondolkozom rajta, 

Ernest (szigorú Jvangon, de halkan Waker-
fieldhez): Sohial többé ne merjed megpró-
bálni, hogy sajátkezűleg emeld ki anyámat 
m ágyából. 

Auguszta: Még szélütés is érhette volna. 
Adelina (teleszájjal): Mit beszéltek rólam? 

Mi viarn azzal a szélütéssel? 
Auguszta: Én csak annyit mondtam Bob-

nak, hogy segítség nélkül, egymaga soha 
többé ki ne merjen emelni az ágyadból. 

Ernest: Gonosz kis (fickó ez a Bob! 
Miki bácsi: Agyon van kényeztetve. 
Adelina: Én szeretem Bobot! (Messzire 

kinyújtja a katrját s magához vonja a fiút.) 
Nagyon mulatságos volt, amikor felültetetit 
az ágyamban. Annyit nevettünik. Azt mond-
tam, hogy fel a horgonnyal;! 

Bob: En meg azt kérdeztem, hívjtoim-e fel 
Rennyfl? 

Adelina: Igaz! De én azt feleltem: nem, 
nem, nem! Benny' rögtön visszanyomna az 

ágyba. Aztán az államig teázná fel a taika-
rót, — a gíaizember. Jól ismerem, (Rávigyo-
rog Bermyre.) 

Kenny (vissmvigyorog rája): Igiaza van, 
nagyanyó. Mi ketten értjük egymást. 

Adelina: Azt mondtam Bobnaks, sietnünk 
kell, mert valiamelyik ivadékom betoppfain, 
aikkor aztán nincs fötlkelés. Ernest zokogva 
log betámolyogni. 

Ernest (szemrehányó hangon): De mamal 
Adelina: Vagy ha Miki talál bejönni, 

dörmögni fog, mint egy vén medve. 
Miki bácsi: Ô! 
Adelina: Auguszta pedig rosszaló arcot 

fog vágni és csóválni fogja a fejét. 
Auguszta: Node kérlek 1 
Bob: Én meg azt mondtam: mi lenne 

nagyanyó, ha négykézláb másznánk ki? 
Adelina: Ezt mondta! Azt ajánlotta ne-

kem, hogy másszak idáig. (Ellöki öt ma-
gától.) Hogyne — majd mászok! Az ón csa-
ládomban még senki sem volt, aki mászott. 
A Court-család nem csúszott és nem má-
szott soha. Még a Teremtője előtt sem. Csúsz-
szanak-másszanak, akik gyávák. Mássza-
nak a lajhárokl Csússzanak a csigabigák, 
másszanak a kígyók. (Siinte vadul néz 
maga körül.) Mit is mondtam csak? 

Bob: A kígyókról beszéltél! 
Adellna (nyugodtabban s mint aki na-

gyon meg van elégedve magával): Igen. A 
kígyókról. Nem egy kígyót puffantottam 
le életemben. Olyan nagy, vastag viperá-
kat, mint a te karod. Emlékszem még egy i 
ilyen kövér dögre. Olyat vágtam a nya-
kára, hogy rögtön kiköpte a békát. Mit 
szóltok ehhez! Nagy idők voltak azok, nagy 
idők, Philip fiam is még élt és virult! A 
ti apátok! (Mozdulatával szinte átöleli uno-
káit.) Nini bor! Egy pohár bort akarok 
inni! De egy öreg kristálypohárból. Phebe, 
hozz ide egy kristálypoharat a kredenc-
ből. 

Phebe: Igenis, nagymama! 
Auguszta: De mama, meg fog ártani! 
Miki bácsi: Életveszélyes! 
Adelina: Csak hozd ide, Phebe! Szép 

vagy a lovaglódresszben. 
Phebe (kissé félénk pillantást vet Augusz-

ta nénirt s leveszi a poharat a kredencről). 
Adellna: Imádom ezeket a poharakat. 

Szeretem, ahogy a fjény széjjelsugárzik 
rajtuk. Egy vitorláshajón hoztam át őket 
Kanadába. Sok össze is tört apró dara-
bokra. A térdünk is csak úgy sajgott, amíg 
kiszedtük, ami épen maradt. Ah! Nagy 
idők voltak azok! Te is szereted ezeket a 
kristály poharakat, mi? 

Phebe: Oh, én szeretem őket. 
Adelina: Nagyon helyes. Valamennyit te 

fogod örökölni. 
Miki bácsi: Mind a hármat? 
Phebe: Köszönöm, drága nagymama! 
Péter: Csak aztán el ne feledd, nagy-

anya! 
Adelina: Valami hiányzik még itten. 

Hm! Vájjon, mi is hiányzik? Már tudom. 
Boney . . . Hát persze, hogy Boney . . . Hoz-
zátok ide! Ered hozza ide! 

Bob: Én szeretném idehozni! 
Pred (felugrik, félrelöki Bobot.) Ott ma-

radsz, ahol vagy! 
Bob: Én úgy szeretném! 
Pred: Én megyek érte! 

Függöny S£K5u.| 
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Adelina: De nagyon óvatosan fogd a ka-
rikát, mert különben leesik a rúdról. Bo* 
ney már nem mai gyerek, — nem tud vi-1  

gyázni magára. 
Fred (behozza a kalitkát). 
-tidcliua (vágyakozva nyújtja kezét a ma-

dár után): Hé, Boneykém! Ide tedd, Fred, 
hogy minél közelebb legyen hozzám. Ah! 
Szegény pára álmos. A tollait is mind fel-
borzolta. öreg madarak vagyunk mi ket-
ten. Két öreg madár. (Belenéz Fred ar-
cába, tekintetet váltanak egymással, Ade-
lina pillanatra tréfás, félig gyöngéd. Fred 
tekintete komoly, szinte könyörög.) 

Bob: Nesze egy kis cukorI 
Adeltna: Ne ingereld, — ne ihgereld, — 

rögtön elkezd káromkodni. 
Auguszta: És milyen csúnya szavakat 

használ. 
Adelina: Ah! Boney bő szótárral rendel-

kezik. Igen bő hindu szótárral. (Boneyhez.) 
Saitan! Saltan! Kábata! Saitán ka buccsá! 
Piakur! Pjakur! Jah kutrü CBÓr! Csór! 
Infletain! Csúnya káromkodások ezek, — 
mi, Boney! Ti ezt nem értitek! Ez a mi 
tolvajnyelvünk, Boneyé, meg az enyém. 
Na, gyújts rá Boney, gyújts rá, ha mon-
dom. Hm! Olyan vén már, hogy már nem 
is káromkodik! Hol az a portói! 

Benny: Tényleg, hol van! 
Auguszta: Csak félpohárral! 
Adelina: Micsodát Micsoda! Félig töltsék 

meg az én poharamat! Az én poharamat! 
A/ t mondom, hogy színig töltsétek meg. 
Ügy, hogy még ki is csorduljon. Én is 
bírom a bort, mint akármelyiketek. 

Renny (megtölti a poharat): Jó, jó, öreg 
harcos! 

Adelina: Mmmm! Portói, nem is rossz! 
(Éles pillantást vet Fredre.) Adjatok Fred-
nek is. 

Ernest: Gyereknek nem való! 
Renny: Az ő korában még nem illik 

inni. 
Adelina: Adj neki egy pohárral, Renny. 
Renny: Tölts magadnak, Fred. 
Fred (kiválaszt magának egy poharat s 

fölemeli az üveget, attól fél, hogy megre-
meg a keze, mindenkinek a szeme rajta 
van). 

Péter (ugratja): Vigyázz, nehogy Ikí-
öntsed! 

Fred (idegesen néz mindenkire, aztán 
megtölti a poharát): Isten éltessen ben-
nünket! 

Adelina: Most igazán mind boldogok 
vagyunk. 

Renny: Kedves egészségedre, nagymama! 
Isten éltesse mindazokat, akik olyanok, 
mint mi vagyunk. 

Péter: Isten éltessel 
Miki bácsi: A mi estélyeink voltak a leg-

híresebbek az egész környéken. 
Ernest: Micsoda lakmározá&okat csap* 

tunk valamikor! 
Adelina: Most is éppen annyit zabálhat-

nátok, mint valamikor régen. Éppen elég 
vagyont hagyott rátok apátok! 

Péter: Ha akkoriban nem lettek volna 
itt olyan nagy murik, most nem volnánk 
szegények. 

Miki bácsi: Ügy örülök, hogy megnyer-
ted a vadászok nagy díját az akadályver-
senyen! Jaj Istenem, hogy imádtam én 
ezelőtt a lóversenyeket. 

Adelina: El is lóversenyezted az egész 
örökrészedet! 

Miki bAcsl: Nem sajnálom, mert élvez-
tem! 

Ernest: Mondd csak, tettél-e valaha olyan 
lóra, amely elsőnek futott be! 

Miki bácsi: Viszont lelkiismeretlen jó-
barátok váltóira sem tettem fel soha egy 
fillért sem, mint te! Neked talán olyan 
sok pénzed van! 

Adelina: Ernest világéletében nagy mam. 
lasz volt. Auguszta se volt okosabb! Egész 
vagyonát odaadta léha fiérjének. 

Péter: Most már az egész családban 
csakis neked van pénzed, nagymama. 

Adelina: Mert én sohasem szórtam ki az 
ablakon. 

Renny: Annyi baj legyen! Szegények va-
gyunk, de azért jól élünk. 

Auguszta: Fred, most menj a szobádba 
s foglalkozzál a könyveiddel! 

Miki bácsi: Egy pohár portói teljesen 
elegendő a te számodra, fiacskám. Más is 
van itt. 

Adelina: Adjatok neki még egy pohárral. 
Péter: Meglátjátok, milyen ötletes lesz 

tőle. 
Fred: Te hallgass! * 
Fred (engedelmesen fölkel az asztaltól, 

egy oldalt álló asztalkáról fölveszi a köny-
veit és sóhajtva kimegy). 

Ernest: Nem csoda, — ha ilyen későn ber 
vacsorázik. 

Miki bácsi: S azonkívül feldühösitették! 
Auguszta: Megyek, — rendbe hozom az 

ágyát. 
Ernest: Igen, Igm, legfőbb ideje, hogy 

visszafektessük. 
Auguszta (elmegy). 
Renny (Bobhoz): Bobby, te is most rög-

tön <betbujsz az ágyadba! 
Bob: Renny bácsi, szépen kérlek, még egy 

kicsit! 
Renny: Mars ki! 
Bob (sorra csókolja a bácsikat és Rennyt 

is, éppen Péter mellénye felé nyúl): Kézit 
csókolom! 

Renny (ráförmed): Mars ki! 
Bob (esze nélkül kirohan). 
Adelina (föleszmél): Mi az! Mi az! Miért 

mars ki! En itt kitűnően érzem magamat. 
(Most már teljesen fölébredt.) Olyan gyönge 
vagyok, forog velem egy kissé a világ. Mi 
bajom lehet! 

Renny: Nincs neked a világom semmi ba-
jod. Remekül vaigy. 
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Adelina (mohó tekintettel méri végig az 
asztalt): Eleget ettem? 

Ernest: Eleget, mama! 
Miki bácsi: Sokat! 
Adelina: Ah! Hát akikor miért kiabál-

tam? Nem az étel miatt? 
Phebe: Nem, nagyimama, a kanári miatt. 
Adelina (örömmel): Hát. persze! A ka-

nári miatt. Utálatos, csiripelő jószág. Több 
madár ne jöjjön a házba! 

Phebe (két karját nyújtogatva); Lefek-
szem ém is! Fáj minden tagom. (Fölkel és 
átkerül Adelinához.) Jó éjt, nagymama, 

Adelina: Jól lovagoltál a versenyen? 
Péter (l/üszkén): Megkapta a második 

dijat. 
Adelina: Hg. szépségverseny lett volna, ő 

nyerte volna el az első dijat. 
Phebe: Kézit csókolom, drága (nagyma-

ma. (Megölelik egymást.) 
Adelina (csattanó csókot ad Phebenek): 

Lovagolni, meg gyereket szülni, — gyere-
ket szülni, meg lovagolni, fiatal koromban 
alaposan kiélveztem mind a! kettőt. De 
most szaladj fel a baibydheez. 

Phebe: Te se maradj itt lenn sokáig, Pé-
ter. (Kimenet megsimogatja Péter arcát.) 

Adelina: Szép asszony, csak egy Mcsit 
sápadt. 

Péter: De erőst 
Adelina: És ez a Frédi is sápadt. De 

ebben, a Fred ben vian érték. Én sokat is 
váróik tölte. Hogy felvillámlott a szeme, 
amikor rácsaptam! De hogy a Boney nya-
kára ültessen egy nyughatatlan kanárit, 
ezt nem engedem! Fáradt vágyóik. Azt hi-
szem, vissza fogok feküdni az ágyamba. . . 
Támogasson fel valaki a szobámba. Kíván-
jon mindenki jóéjszakát. Egyiktek hozza 
utánam Boneyt. 

Benny, Péter (odamennek iiozzá és talpra 
StëQ'ttifk) • 

Miki bácsi: Várjál mama! Támogatni 
akarlak! 

Adelina (mellére horgasztott fejjel áll ott, 
görbe tartással, mint valami furcsa, öreg 
madár). 

Péter, Benny (megfogják egy-egy karját, 
megindulnak vele az ajtó felé). 

Adelina (a válla fölött elnézve): Aztán 
fiúk, ti se mar aid:ja tok fönn s ne igyatok 
itovább. Szeretnék jól aludni. 

Benny: Mindjárt asztalt bontunk. 
Adelina: Jó éjszakát, unokák. 
Benny: Jó éjt, niagymama. Csak aztán jó 

mélyen aludjáll. 
Miki bácsi, Ernest (óvatosari vezetik 

Adelinát az ßjtön keresztül). 
Adelina (egyszerre nagyon öregnek és 

fáradtnak látszik s menet közben összefüg-
géstelen szavakat mormol). 
(Renny és Péter egyedül marad a színen* 

Merőn néznek a távolodó Adelina után). 
Péter: Micsoda vacsorát evett itt végig! 
Benny: Csudiálatra méltó jószág! Egyi-

ikünlk sem ütött rája! Hiai el'gonldjolja az 
ember, hogy már százegy esztendős! Hihe-
tetlen! (Mindketten visszatelepednek az 
asztalhoz és újra megtöltik poharukat). 

Péter: Pedig most már hamarosan itt fog 
hagyni bennünket. 

Benny: Isten ments! Nagyon is megvál-
toœnéik iaz otthonunk. Jaln'ának ő a lelik© és 
az értelme. 
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Péter: Jó volna tudni, kire hagyja a 
pénzéit. 

Benny: Te soha egyébről nem tudsz be-
szélni, mint a pénzéről. 

Péter: Ti többiek pedig egyébre sem 
gondoltok, mint a pénzére. 

Benny: Egy dologra nézve már nyilatko-
zott. Hogy a vagyonát nem fogja széjjel 
osztani. 

Péter: Voltaképpen téged illetne meg az 
egész örökség, mert ő is, meg a nagybá-
tyánk is éveken át a ite nyakadon éltek. 

Benny: En, mint legidősebb testvéretek, 
megkaptam édes atyánk örökrészét, Jalnát, 
nekem ez elég! 

Péter: Meggie, a húgod, én és a íkét 
öcsénk nem kaptunk semmit. Boldogult 
apánk ránik is gondolhatott volna! 

Benny: Ti mindannyian itthon vagytok 
Jalnán és én szívesen dolgozom értetek. 

Péter: Csakhogy nincs forgótőkéd. De re-
mélhetőleg lesz! Majd laziitán! 

Benny: Isteni sokáig éltesse nagyanyót! 
Amíg ő éÜ, nem érheti 'baj Jialnát! 

Miki bácsi (a köszvénytől kissé nehézke-
sen bicegve visszajön a szobába s átmegy 
a kandallóhoz). 

Péter: No, sikerült őt ágyba dlugnod? 
Miki bácsi: Alig hogy lehajtotta a fejét 

a párnára, máris álomba merült, vagy leg-
alább is úgy tett, mintha aludnék. 

Péter: S hol van Ernest bácsi? 
Miki bácsi: Ott ólálkodik az ágya mögött, 

reméli hogy újra felébred. 
Péter (élesen): Jó fiú! Nagyon jóeszű fiú!-
Miki bácsi: Igen, jobban tud bánni az 

anyánkklall, mint én. 
Benny: Et» nagyanyánk sotkkal többet is 

ád őrája, mint miránk. Mindig maga körül 
iaikarj:a látni. 

Miki bácsi (tölt magának): Anya szereti 
rajta az eszét köszörülni. 

Ernest (belép, össze akarja csukni a két-
szárnyú ajtót). 

Adelina (kívülről): Nem alszom és ne 
csukd be az ajtót. Tiltakozom az elilen, hogy 
idő előtt kiinullázzaitok a családból. 

Ernest (félig nyitva hagyja az ajtót, de 
összevonja a függönyöket, aztán óva inti 
Mikit.) Miki! Te még mindig iszol? 

Miki bácsi (dacosfin) : Törődj te a magad 
dolgával! 

Ernest: 'Gondolj a kösz vényedre! 
Miki bácsi: Szívesebben gondolok a te 

reumádra! 
Benny: Nem aludt el? 
Ernest: Alszik és ébren van. Ébren van 

és alszik. Hiszen tudod, Ihogyan szokott 
lenni. 

Péter: No, én megyek. (Fölkel.) Lefelkvés 
előtt még át kell néznem az összes számlá-
kat. Megyek az istállóba. (Rennyhez.) Ve-
led még találkozom. 

Benny: El ne feledd megnézni a csikót. 
Péter: Igazad van. Bácsdkák, jó éjszakát. 
Miki bácsi: Jó éjszakát! Aztán jól nézdi 

meg azokat ia számlákat! 
Ernest: Jó éjszakát! S ne zavaTd fel ál-

mából a feleségedet! 
Péteír (kimegy). 
Ernest, Miki bácsi (jó hangulatban le-

ülnek). 
Benny (kissé habozva és tétovázva indul 

az ajtó felé). 



Ernest : Jáképü fiú ez a Péter. 
Miki bácsi: Alaposan lefőzött téged, 

Renny. Már most .házasodjál meg és sze-
rezz be mihamarabb egy fiúgyereket. 

Renny: 0, ta házasodással nem kéül siet-
nem. 

Miki báesi: Pedig olyan fajtájú ember 
vagy, aki nagyorn is házasságra született. 

Renny: A házasság nagy gond. Aztán 
•meg van énnekem családom. Nem kell be-
szereznem. Póltestvéreám olyanok, mintha 
édes gyerekeim volníánialk. 

Miki báesi: Még ez a kótyagos Ered 1st 
Denny: Még Freld is. (A kandalló párká-

nyán álló kőedényből dohányt vesz ki és 
megtölti a pipáját.) 

Ernest: Mit gondolsz,, nem fog megbukni 
a vizsgán! 

Renny: A jó ég tudja. Azt ígérte nekem, 
ha megengedem, hogy zenével is foglalkoz-
zék, keményen fog tanulni. Csakhogy nem 
váltotta bo az Ígéretét. 

Ernest: Amikor it'thon van, mindig a 
zongorát veri. 

Miki bácsi: Én szívesen hallgatom. Mert 
szeretem a zenét. 

Ernest: Dehát, mihez akar fogni azzal az 
istenverte muzsikával! Mert egyebet aztán 
nem tud az égvilágon. 

Renny: Edes bátyám, — hát el tudsz kép-
zelni egy Whiteoakot. mint zenészt! Gaz-
dálkodni, lovakat tenyészteni, katonáskodni 
— igen. — de muzsikálni! — ilyet még nem 
látott a világ! 

Ernest: Dehát, mégis elnézed neki — sőt 
tűröd. 

\ Renny: Hát, e t baj. Mert olyan bolond 
jó sz.vem van. Na. megyek lefeküdni. Jó 
éjszakát, Miki bácsi, semmire sincs szük-
séged odafent? 

Miki bácsi: Nincs, hál® Istennek. Elvég-
zek én mindent magam. Jó éjszakát. 

Ernest: Jó éjszakát, Renny. 
Renny (kimegy). 
Ernest (hallgatódzva): Miért megy ez be 

a mamához? 
Miki bácsi: Erre igazán semmi szükség. 

Csak megzavarja a mamát, aki már szépen 
lepihent. (Kívül nevetés.) 

Ernest: Hallod? A mama nevet. 
Miki bácsi: Ez a Renny mindig megne-

vetteti, ami árt neki. ördög vigye el. Túl 
jóba vannak. 

Ernest: Meg van veszve a marna pénze 
után. (Izgatottan.) Különben miért menne 
« szobájába, mikor már sikerült őt bedugni 
a párnái közé. 

Miki bácsi: Milyen bár, hogy egy kevis 
szesz is mindjárt \ fejedbe száll. 

Ernest: T« ugyanazt gondolod, amit én. 
és nagyon jól tudod, hogy mi ketten egyet 
gondolunk. Te is éppen úgy érzed, mint 
én. hogy nem ok nélkül merit be a mama 
próbájába. 

Miki bácsi: Ez igaz, csakhogy én nem 
kiáltom ki a háztetőről. 

Ernest (kétségbeesve omlik egy székbe): 
Te, Miki, mégis csak szörnyű volna, ha a 
mama egész pénzét Rennyre hagyná. 

R O Z S A F I X 

Miki bácsi: Nem, nem, Erni. Mama erre 
sohasem lesz kapható. Nem fog a hátunk 
mögött intézkedni. Kizárt dolog. És égbe-
kiáltó igazságtalanság volna. 

Ernest: Én abból a föltevésből indulok 
ki, hogy te vagy a legidősebb, — és így 
azt gondolom, hogy mindenét neked kell 
örökölnöd, Miki. 

Miki bácsi: Valószínű, hogy terád fogja 
hagyni a. vagyonát. 

Ernest: De időnként nagyon ki nem áll-
hat engem. Ma reggel is a prominclicukrot 
a feiemhez vágta. 

Miki báesi: Hát nekem hányszor mondja» 
hogy bolond lyukból bolond szél fújl 

Ernest (örömmel): Igazán! Azt tartja ró-
lad, hogy bolond yagy? 

Miki bácsi (ünnepélyesen.): Néha komo-
lyan azt hiszem, hogy minden pénzét Pé-
terre fogja hagyni. Péter úgy hasonlít az 
apánkhoz. És mama álladóan hivatkozik 
erre a hason Latosságra. (Fölnéznek mind 
a ketten Whiteoak kapitány képére.) 

Ernest: Hallod-e, a minap betoppantam 
ide a szobába s rajtakaptam, Pétert, amint 
apa arcképe előtt állott s utánozni pró-
bálta az egész hábitusát. Szinte azt mond-
hatnám neked, hogy tetten értem. (Harcias 
magatartást vesz fel.) Éppen így állót,t itt, 
mintha ő is huszár volna. 

Miki bácsi: Ügy állt? Kitelik a majom-
tól! (Szünet.) 

Emest: Nagy szívtelenség és tapintatlan-
ság szegény mamával szemben, hogy így 
spekulál a pénzére. 

Miki bácsi: Nohát, ez nem szép. Mi ket-
ten igazán reméljük, hogy még esztendőkig 
fog élni. — dehát mégis csak százegy esz-
tendős, — ami ritka nagy kor. 

Ernest: Százegy! Mi bizony, sohasem, le-
szünk százegy évesek. 

Miki bácsi (poharát emeli): Reméljük, 
hogy mi is megérjük a százegy esztendőt. 
Nekem legalább is meg van jósolva! 

Ernest: Hát a jobb időkre! 
Miki bácsi: A boldog napokra! 

FÜGGÖNY 

2. kép 
(Ugyanaz a szóba. Éjjel van. A lámpák 
mind le vannak csavarva, de Adelina haló-
szobájának ajtaja nyitva áll és egy éjjeli 
lámpa világánál, bár homályosan, látni az 
öreg asszonyt feltornyozva az ágyában. Az 
ágy lóhátnál van Bob, aki a rúdon áll. 
Az aitós ablak nyílik, Fred belép s halkan 
becsukja maga mögött az ajtót. Aztán óva-

tosan keresztül megy a szobán.) 
Adellna: Ki az? 
Fred (mozdulatlanul megáll). 
Adellna (már élesebben): Ki az? 
Fred: Parancsolsz valamit, drága nagy-

mama? _ 
Adellna: A)h, te vagy az, Fred? 
Fred: Igenis, én vagyok. 
Adellna: Föl szeretnék kelni. 
Fred (Adelina szobájának ajtajához 

megy): Hívjak ide valakit? 
hajhul lám-rögzí tő 

megkönnyí t i a ha jhu l lám le rakásá t , a f r i zurá t 
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Adelina : Nem, nem. Rajtad kívül senkire 
»mos szükségein. Segíts! 

Fred (bemegy Adelina szobájába belülről 
mozgolódás és dörmögés hallatszik). 

Adelina: Add ide a hálóköpenyemét. A 
fogalmat, meg a papucsaimat. Hogy fel-
kelek-e, vagy ágyban maradok, abban én 
nekem ne parancsoljon senki. (Mint egy 
hajlott, öreg madár, úgy jelenik meg az 
ajtónyílásban. Erősen támaszkodik Eredre, 
Be a következő szavaiban meglepő vitali-
tás nyilatkozik s valami mérgelődő öröm.) 
Az .az érzésem, hogy rögtön meghalnék, ha 
úgy éilnék, ahogy a család szeretné. 

Fred: De nagymama, gondold meg, jót 
tesz az neked, ha éjjel fenn virrasztasz! 

Adelina: Imádom az éjszakát. Szeretek 
fönn lenni éjjel. Éjszaka mindig fiatalnak 
érzem magamat. Csavard fel a villanyt. 

Fred (kelletlenül megy a kapcsoló felé): 
Hátha észreveszi valakit! 

Adelina: Ki parancsol itat a házban! Csa-
vard fei a villanyt! 

Fred (meggyújt egy lángot). 
Adelina: Éhes vagyok. Te nem vagy éhes! 
Fred: De igen, egy kissé. Csakhogy én 

mindig éhes vagyok. 
Adelina: Persze! Semmi harapnivalót nem 

hagytak! Nézz körül*. Hátha a pohárszéken 
akad valami. 

Fred (kissé habozva kutat a pohárszéken): 
Van ;tt kétszersült, mindenféle kétszersült. 

Adelina: Hát sherry! 
Fred (alig akarja kinyögni): Az 'is van. 
Adelina: Jobb a semminél. (Indul a szék 

felé.) Hozd ide. És két poharat. 
Fred: De nagymama, — azt hiszed, sza-

bad sherryt innod! 
Adelina: Aki százegyéves lett, annak 

minden szabad, — kérdezés nélkül. Most 
pedig tölts, — egy pohárral magadnak, egy 
ipohárral nekem. És ülj ide szépen mellém. 
(Ügy ülnek egymással szemben, mint két 
összeesküvő.) Szép fiú vagy. Szép fiú vagy. 

Fred (kissé bárgyú nevetéssel) : Nagyma-
ma az egyetlen, akinek ez a véleménye 
rólam. 

Adelina: Pedig hát igazán szép gyerek 
vagy. Én nekem elhiheted. Nagyon szép az 
arcod, az orrod pedig Court-féle orr — az 
én C8ailládomriai üt- (Erősen a szemébenléz.) 
Az élet sohasem teperheti le végleg azt, 
aki a Courtok orrát örökölte, — az én orro-
mat. Igyál! Remélem, hogy nem félsz az 
élettől! 

Fred (meghökkenve): De igen. Azt hi-
szem, félek tőle egy kissé. 

Adelina: Félsz az élettől! Ostoba beszéd! 
Ilyet nem akarok hallani. Nem szabad fél-
ned az élettől. Ragadd1 üstökön. Vagy ragadd 
meg hátulról. Ragadd meg ott, ahol a leg-
gyöngébb, — az élet féljen tetőíed. Én ezt 
csináltam teljes életemben. Azt hiszed, most 
itt ülhetnék és beszélgethetnék veled késő 
éjszaka, ha féltem volna az élettől! Nézd 
meg jól az orromat. A két szememet. Azt 
olvasod belőlük, hogy féltem az élettől! 
Meg a számat, amikor benne vannak a 
fogaim, — az sem félt soha az élettől. 

Fred: Nem tudom, hogy félelemnek mond-
hatom-e, de nagyon meg vagyok zavarodva. 
Minden kóvályog előttem, — egyet kivéve — 
és ez a zene. (Fölkel és a zongorához megy.) 

Adelina: ök persze mindenáron azt akar-
ják, hogy ne muzsikálhass. 
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Fred: Igen, de nem tudják megakadá-
lyozni, — legalább is nem mindig. 

Adelina: Nem! Ah, — a zene. Ezt bizo-
nyosan szegény édesanyádtól örökölted, ö 
játszott mindig ezen a zongorán. 

Fed (visszafordul és nézi Adelinát): Jaj, 
nagymama, ha ő még életben volna! 

Adelina: Hát persze! De hát erre ne is 
gondolj. Édesanyád nem tudott megbirkózni 
az élettel. 

Fred: Tudom. Olyan volt, mint én. 
Adelina: Miért mondasz ilyet! 
Fred: Ó, nagymama, én nem vagyok élet-

revaló. 
Adelina: Ostobaság! Állj a sarkadra! Ami 

jó van benned, add ki magadból. Jófajta ír 
vér folyik az ereidben, — az én vérem. Mi-
csoda verekedő legények voltak az én fivé-
reim! Ledobták a kabát jukat, aztán uccu 
neki. É í j jót tett nekik. Apám a hajukba 
markolt és összeütötte a fejüket. Nagy na-
pok voltak azok! Nagy napok! (Tovább dör-
mög magában és elszendereg.) 

Fred (egészen közelmegy hozzá és gyön-
géden megérinti a kezét). 

Adelina (fölrezzen): Jaj, hol vagyok! Nem 
aludtam, csak mélyen elgondolkoztam. Sze-
retek így magam elé tűnődni. Olyantkor ti 
azt hiszitek, hogy alszom, pedig olyan éb-
ren vagyok, mint a kelő nap. 

Fred: Tudom, nagymama. Csakhogy ilyen-
formán igen kevés időd marad az alvásra. 
Aztán nagyon fáradt leszel holnap. 

Adelina: Ha fáradt leszek, ágyban mara-
dok és kipihenem magamat. Csakhogy, 
fiam, engem a familiám fáraszt. Az egész 
csak olyan handabanda, — hanclabanda. 
(Ravaszul, némi gonoszsággal.) Emlékszel 
még arra az éjszakára, amikor tetettem 
magam, mintha meg akarnék halni, mind 
eszük nélkül rohantak az ágyamhoz. Látni 
akartam, hogyan viselkednek, de nem sza-
bad újra megpróbálnom. Nem szabad, me-
gint elkiáltanom magamat, hogy itt a far-
kas. Mert hátha nem jönnek hozzám, ép 
amikor szükségem lenne rájuk. És tudod-e, 
Fred, miért van ez a nagy tülekedés! Azért 
Iparkodnak úgy, mert egytől-egyig a pén-
zemet akarják. Még nem tudom, hogy kire 
fogom hagyni. Téged nem érdekel, hogy ki 
fogja örökölni a vagyonomat! 

Fred: Isten bizony, hogy nem. 
Adelina: Ne fogadkozzál. Ebben a házban 

túlsókat emlegetik az Istent,,a poklot, meg 
a fészkes fenét. És én ezt nem akarom. 
(Tapogatja az asztalt.) De téged szeretlek 
és remél eon, éntőlem nem félsz. 

Fred: Nem félek, nagymama. 
Adelina: így már jól van. Most pedig kér-

dezni fogok tőled valamit. Gyere ide! (Maga 
elé vonja Fredet és szembenéz vele.) 

Fred (háttal áll az asztalnak). 
Adelina: Nem kell elhamarkodva felel-

ned. A kérdés nagyon komoly. Mondd meg 
nekem, de őszintén, kire hagyjam a pénze-
met! 

Fred: Ô, nagymama, ne kérdezz tőlem 
Ilyet. Ebben a kérdésben csakis te dönt-
hetsz. 

Adelina: Azt én úgyis tudom. De föltéve, 
hogy te volnál az én helyemben, kire hagy-
nád a pénzt! Mert én a vagyonomat nem 
akarom feldarabolni, mint egy tortát. Ezt 
már végérvényesen elhatároztam. Nos, hát 
ki legyen az én egyetlen örökösöm! 



Fred: Én igazán nem tudok választani 
köztük. 

Adelina: Badar beszéd. Ne akard énvelem 
elhitetni, hogy sohasem gondoltál erre. 
Hat ki érdemii meg a legjobban! 

Fred (szemében hirtelen elhatározás vil-
lan fel és szinte szigorú hangon mondja): 
Ha már engem kérdezel meg, azt kell fe-
lelnem, hogy itt egy ember van, aki föl-
tétlenül megérdemli. 

Adelina: Es ki az? 
Fred: Benny. 
Adelina: Benny! Te ezt csak azért mon-

dod, mert összes rokonaid közül őt szere-
ted a legjobban. 

Fred: Nem, nem! Én csak azt tettem, 
amit mondtál. A te helyedbe képzeltem 
magamat. 

Adelina: Nagyapád őreá testálta Jalnát. 
Miért nem hajt hasznot a birtok? Mert 
Bennyből hiányzik a nagyapád tehetsége. 
Az a baj, hogy a nagyapád életrevalósá-
gából és képességeiből egyikük sem örö-
költ egy szikrát sem. De miért választot-
tad ki éppen Bennyt? 

Fred: Nagyon meg fogsz haragudni 
reám? 

Adelina: Csak ki vele, ki vele! 
Fred: Hát szegény Benny mindig csak 

küszködik, ö nevelt fel bennünket is, a 
féltestvéreit. Miki bácsi meg Ernest bácsi 
évek óta az ő nyakán élősködnek. És te 
is mindig nála laktál. 

Adelina: Csakhogy ez az én otthonom 
volt, mielőtt az övé lett. 

Fred: Benny boldog, hogy te itt élsz 
nála. De azért mégis úgy áll a dolog, hogy 
szegény feje már nem tudja, honnan ka-
parja elő a szükséges Pénzeket. 

Adelina (nyersen): No lám, hogy meg-
jön a szavad, ha akarsz beszélni. Én ezt 
szeretem. Kíváncsi volnék, mihez fognál a 
pénzzel, ha neked hagynám? 

Fred: Nohát, én igazán nem tudnám, 
hogy mihez fogjak vele. 

Adelina: Ilyet pedig ne mondj nekem. 
Úgy sem hiszem • el. Neked tudnod kell, 
hogy mit kezdenél a pénzzel. 

Fred (felvillanó tekintettel hátratámasz-
kodik az asztalhoz): Nohát (Szemében fel-
sugárzik minden lehetőség.) azt sem tudom, 
hogy mit is mondjak! Édes Istenem.. . 
hogy is mondjam! 

Adelina (gyönyörűséggel): Szóval mégis 
csak tudod. 

Fred: I-i-igen. (Erőt vesz magán.) A nagy-
bácsikat elküldeném egy kéjutazásra Ang-
liába. Péternek meg Phebenek autóra van 
szükségük, — Benny pedig — hát izé — 
Benny . . . (Az arca kiderül.) 

Adelina: És a magad számára semmit 
sem kívánsz? 

Fred (egyenesen és szilárdan áll, halk 
hanqon): Én mindent a magam számára 
kívánok. 

Adelina: Mindent?! S mit jelent a te 
számodra az a minden? 

Fred: Most nem vagyok szabad, nem te-
hetem azt, amit akarok. Mindig azt kell 
tennem, amit mások diktálnak. Szeretnék 
tanulni, — (Izgatottan közeledik a zongora 
felé.) tanulni, hogy kiáradhasson belőlem 
a zene. amellyel tele vagyok. (Az ujjai 
végigsiklanak a billentyűkön.) Az ujjaimon 
keresztül nem jön ki semmi, — pedig itt 
van minden a fejemben, — itt benn zsi-

bong. Tanulni akarok külföldön, — gyako-
rolni akarok, — addig akarok gyakorolni, 
amíg el tudom oltani azt a belső szomjú-
ságomat, amely folyton gyötör, — folyton 
gyötör. 

Adelina: Nagyon helyes. Zongorázzál ne-
kem valamit. Én szeretem a zenét. 

Fred (belevág a zongorába, aztán ijed-
ten abbahagyja): Édes Istenem! Még meg 
találják hallani. 

Adelina (botjával üti a padlót): Hát ak-
kor hallják meg! Ha fölébreszti őket a 
zene, az csak hasznukra fog válni. (Fred 
mellé áll.) 

Fred: Ó, nagymama, ha te tudnád, meny-
nyire szeretek én zongorázni. De hát ha 
az embernek soha sincs alkalma. Nem en-
gednek játszani. Mindig a nyakamon ülnek, 
Benny meg a többiek és kiröhögnek, mert 
nem tudok kutyát idomítani és lovon nyar-
galni. De tudok olyat, amit ők nem tud-
nak. És a magam dolgát jól tudom. Bizo-
nyos vagyok benne, hogy tudom. Ó, nagy-
mama, mennyi mindent szeretnék elmon-
dani és mennyi minden van bennem, ami 
kikívánkozik belőlem! Dehát itt semmit 
sem tehetek. Csak legalább elmehetnék 
innen, — nem örökre, — csak kis időre. 
Ha rá tudnék találni önmagamra, akkor — 
tudnék csinálni valamit, ami nem közön-
séges, ami nagyszerű. Te persze azt hi-
szed, hogy most bolondokat beszélek. (Egy-
szerre elhallgat.) 

Adelina (hirtelen): Nem, nem! Hol is 
hagytad csak abba? Mondd, aztán sokat 
gyakorolsz? 

Fred: Néha. 
Adelina: Hol? 
Fred: Nem árulsz el? 
Adelina: Még egy asszony is meg tudja 

fogni a nyelvét, ha már túljutott a száza-
dik esztendején. 

Fred: A templomba megyek éjszaka s ott 
játszom az orgonán. 

Adelina: Orgonázol — éjszaka — egy 
üres templomban? 

Fred: Igen. 
Adelina: Én is nagyon szeretem a temp-

lomot, ha üres. Olyankor csöndes és nyu-
godt a templom, nem zsibvásár. És nem 
félsz éiszaka egyedül, hiszen a templom 
körül fekiisznek a halottak sírjaikban? 

Fred: A halottaktól én nem félek. 
Adelina: Azok nem kifogásolják, hogy 

muzsikálsz, — mi! Furcsa gyerek vagy, — 
de szeretlek. — igen, — nagyon szeretlek 
téged Freddy. Ezentúl az a kívánságom, 
hogy amikor a templomból hazajössz, gyere 
ide egy kis beszélgetésre énhozzám. Én 
már éjfélig mindig kialudtam magamat, — 
aztán már csak bóbiskolok, legfeljebb szun-
dikálok, — az éjszakák olyan végtelenül 
hosszúak. És akkor zongorázni fogsz ne-
kem! 

F-ed (tiltakozó mozdulatot tesz a kezé-
vel.) Uíímann 

gumifűzők, 
divatfüzöh 

VI., JVagrymexö-utca 2S. s z . 
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Adelina: Ó, én csak nagyon csöndes do-
logra gondolok. Ök nem is fogják hallani. 
Nekem pedig örömet szerzel vele! Most 
pedig egy ajándékot fogok neked adni. 
Mit szeretnél! 

Fred: Hát én valami csekélységet szeret-
nék, amit könnyen el lehet dugni. 

Adelina (szinte dühösen): Eldugni az én 
.ajándékomat? Azt már néma! Azt ki kell 
függeszteni, aztán összecsőditeni taz egész 
famíliát, hogy nézzék é® bámulják. Hogy 
merted azt mondani, hogy eldugod az én 
ajándékomat! 

Fred (belenyugodva): Igenis, nagymama! 
Adelina: Megmondom, hogy mit akarok 

neked lajándékozni. Neked adom Kuan 
Yent, laiz én drága ikAosi kínai istennőmet. 

Fred: De nagymama, hiszen te úgy imá-
dod ezt a szobrot. 

Adelina (makacsul): Neiked! adom az én 
kis kínai Istennőmet. Menj be a szobámba 
és hozd ide. Ott van atz éjjeliszekrényemen. 
Tainulj tőle! Ez a kicsiny istennő nem fél 
az élettől. Engedi, hogy az élet elvonuljon 
a feje fölött. Te is azt tedd, engedd, hoigy 
iafca élet elvonuljon a fejed fölött. Hozd ide 
a szobrot. 

Fred (Adelina hálószobájába megy s be-
hozzfl a porcellán figurát): Bizonyos vagy 
benne, hogy nekem akarod aldtaif 

M Á S O D I K 
1. kép 

(Ugyanaz a szoba. Hat hónappal később. 
Adelina az asztalnál ül. Bob egy széken 
térdel. Trik-trakkot játszatnak. Ernest a 
zongora mellett ül és gyöngyszemeket fűz 
fel. Miki bácsi a kxmdalló mellett álló kar-
székben ül és kutyáját cirógatja. Ernest 
előtt kis asztál, amelyet erre az alkalomra 
tettek oda. Boney Adelina mögött foglal 

helyet egy rúdon.) 
Renny (belép): Hathó, nagymama, még 

mindig a trikk-trakk mellett ? Ki nyer! 
Adelina: Én nyerek. 
Ernest: Te, Renny, ma egész nap alig 

láttunk. 
Miki bácsi (átnyújtja a kutyát Renny-

nek): Vigyed ki, Renny. Hadd szaladgálja 
ki magát. 

Renny: Az a baja, hogy nem mozog ele-
get. 

Bob: Most el fogod veszíteni a partit, 
nagymama! 

Adelina: Ugyan! Ugyani Hadd nezzem 
meg ezt a kutyát! 

Renny (Adelinához viszi a kis kutyát). 
Adelina (cirógatja): Jó kis kutya! Olyan 

egészséges, mint a makik. Csak lusta. Vi-
gyétek ki. 

Renny (a kertajtó felé megy, de közben 
megáll JSrnest előtt): Mi az! Gyöngyöket 
fűzöl föl, Ernest bácsi! Kedves dolog. 

Ernest: Ne gyere közel hozzám, Renmy. 
Azt hiszem, megint szörnyű náthám lesz. 

Miki bácsi: Renny, ne vidd hozzá közel 
a kutyát, mert megkapja a náthát! 

Renny: Ejnye, be sajnálom. (Kiteszi a 
kutyát és becsukja az ajtót.) 

Ernest (ingerülten): En egy szóval sem 
mondtam, hogy azt a náthát már besze-

110 

Adelina (kezébe fogja a kicsi istennőt): 
Hát szoktam én tudni egyáltalában, hogy 
mit akarok! Kuiam Yen sóik otlyat tud, amit 
imd nem .tudunk. De erről a porcellán isten-
nőről mindig eszedbe fogok jutni. Az elkö-
vetkező években nézmi fogod ezt a szobrot 
—- és rám fogsz gondolni. Nézd meg jól, 
(Nialgyon bölcs, — nagyon mély, — és vég-
hetetlenül nyugodt. Nekted adiom! Tanülj 
tőle! 

Fred: ô, naigymama! 
Adelina: Fáradt vagyok. Lefekszem. De 

te miairadj! Tudok én egyedül is menni! 
Zongorázzál nekem vailiamit. Jobban al-
szom . . . És ne feledd ed, holniap éjjel, a 
templomi orgonáiás u t á n . . . legalább van 
valami, amire várakoznom lehet. (Beszéd 
közben igen tassú léptekkel a lépcső felé 
ment. Nagynehezen felkapaszkodott rajta, 
szobájának ajtajában visszafordul Fred felé, 
xnki Kuan Yen szobrát a zongorára tette 
és ő maga leült ,a zongoráihoz. Kezei már 
a billentyűkön vannak). 

Adelina: Milyen gyönyörű, ha az ember 
még várhat valiamire, talmikor már százéves. 

Fred: Nagy malma! Százegy! 
Adelina: Mért nem mindjárt 110! 

(Fred zongorázik.) 
FÜGGÖNY 

F E L V O N Á S 
reztem. Én csak annyit mondtam, hogy 
esetleg náthás leszek! 

Adelina: Maradhassatok már! 
Bob: De nagymama, hiszen te az ón kö-

vemmel léptél! 
Adelina: Tévedtem! Renny, innál egy cse-

eze teát! ' i 
Renny: Igen, nagymama, jó adag rum-

mal. Kemény dolgom volt azzal a kancával. 
Miki bácsi: Hm! Minden idődet az istál-

lóban töltöd. 
Renny: Jó hely az! 
Adelina: Hogy van a csikó! 
Renny: Jó egészségiben. 
Adelina: És az1 anyja! 
Renny: Remekül érzi magát. 
Adelina: Ez örömhír, 
Renny: Nagyon büszke ám a csikajára; 

mint egy igazi anya. 
Adelina: Ernest! Hát t© mennyire vagy 

a gyöngyfűzéssel! 
Ernest: Jól haladok, marna. Nemsokára 

meglesz az egész gyöngysor. 
Adelina: De hogyan szakíthattam el ezt 

a gyöngysoromat! 
Ernest: Hogy tudhassam én azt! Nem 

voltam ott! 
Bob: Rajtad a sor, nagyanyó! 
Adelina: Rajtam a sor... Rajtam a sor... 

hát . . . h á t . . . ha1 játszanom kell, hát 
kell. (A játékasztalt nézi, kissé zavaro-
dottan.) És én jól akarok játszani... Majd 
megmutatom nektek.. .Hatot dobtam! 

Bob (ingerülten): De nagyanyó, hiszen ©z 
csak három volt! 

Adelina: Sakk-matt! 
Bob: Sakk-matt! De hiszen mi trikk-

fcrakkot játszunk!! 
Adelina: Ne mondj ellent. Ellentmondást 

nem tűrök. 



Bob: Elfelejtette, hogy mikor tett a piros 
háromszögre. 

Adelina (álla lassan hanyatlik, csipkés 
főkötője a játékasztal fölé ereszkedik és 
valami sípoló lélekzés jön ki a két ajkán). 

Ernest: Megint atlszlk! 
Bob: Tudtam! Ha vesztésre áll, mindig' 

el&lazLk! 
(Csöngetés.) 

Renny (órájára néz): Háromnegyed négy. 
Ez csak Mçg lehet. Teára jön hozzánk. 

Miki bácsi (a Punch egy példányát tartja 
Renny felé): Nagyon jó dolgot olvastam 
itt a Punch ben. Hiába, mégis a legjobb 
vicclap. 

Renny: Hím! Igen, nagyon jó. Csakhogy 
nekem alig van érkezésem arra, hogy ol-
vassak. 

Ernest: A Punch viccei sem olyanok 
már, mint voltak valamikor. 

Miki bácsi (röhögve): Sohasem is voltak 
olyanok, mint valamikor! 

Ernest: Ne ébreszd fel a mamát! 
Miki bácsi: Úgyis mindiárt itt lesz a teá-

zás ideje. 
Bob: Hála Istennek! 
Ernest: Pszt! Psatt 
Bob: Remélem, le>sz friss kalács. 
Meg (belép): Jó estét! 
Mind (üdvözlik Meg-et, aki belép, jól 

fest, meg van elégedve magával). 
Bob (rögtön hozzája csatlakozik). 
Renny: lelten hozott testvér! 
Adelina (sikoltva riad fel álmából): Mi 

azt 
Meg: Remiélem nagymama, nem én riasz-

tottam fel az álmából! 
Adelina: Nem is laludtam, csak mélyen 

el gondolkoztam ! 
Meg (megcsókolja Adelinát): Tudom 

nagymama, Trik-trakkot játszottatok! Ki 
nyert! * ! . ' " • ' 

Renny: Nagymama nyert. Ma remeik for-
mában van. 

Adelina: En mindig remek formában va-
gyok. (Mohón hajol a kártyaasztal fölé.) 

Renny: A férjed, jól érzi maigát! 
Meg: Hála Istennek, nagyszerű kondi ci 6-

ban van. 
Adelina: Meg, te a férjed nélkül Jöttél! 
Meg: Ig?n. Attól féléik, drága nagymama, 

hogy nagyon is korán érkeztem a teához. 
Adelina: Jobb soha. mint korám Azt 

akartam mondani, jobb soha, mint későn. 
Bob (játszik): Itt a -kocka. 
Meg (Erriest fölé hajolva): Hogy vagy, 

Ernest bácsi! 
Ernest: Légy óvatos, Meg. Nálam már 

megint nátha van készülőben. 
Meig: Oh, igazán sajnálom. 
Adelina: (Kettő meg négy. 
Bob: Kettő meg egy. 
Meg: Hogy érzed magadat, nagymama! 
Adelina: Sóba életemben nem éreztem 

mteigaim jobban. 
Bob: Nem így álltak a kövek, nagymama! 
Adelina: Jó, jó! Később majd megint 

meg foglak verni! Vidd el innen 'a! játékot! 

Wakefield (megfordul, hogy engedelmes-
kedhessék, de Meg elkapja és megcsókolja). 

Meg: Es hogy van a mi leghíresebb 
öcsénk! Ez a Bobby koráihoz képest igazán 
eszes. 

Bob: Nagyanya is. 
Meg (leül arra a székre, amelyet Bob 

szabadon hagyott). 
Adelina: Szaladj csak Bobby és s<zóU a 

többieknek, hogy a mi kis Megünk meg-
érkezett. 

Bob (elrohan). 
Adelina (Meghez): Es hogy van a baby! 
Meg: Ó, nagymama, a kislány igtaoán re-

mekül érzi magáit, 
(Belép Fred, Bobbal a vállán, ledobja az 

ordító fiút.) 
Ernest: Mindjárt el fogok ejteni egy 

szem gyöngyöt. Tudom, hogy el íogok ej-
teni egy szem gyöngyöt 

Miki bácsi (a Punohot falva): Gyerekek! 
Most rögtön hagyjátok aibba ezt az ordíto-
zást! 

Adelina: Hagyjátok őket békében. Én 
szeretem ezt a nagy zenebonát. (A fiúk 
nekiesnek Ernestnek, feldöntik az asztalt. 
Ernest a földre hullat egy gyöngyszemet.) 

Ernest: No tessék. Most elejtettem egy 
gyöngyöt! 

Adelina (Ernesthez): Mert bamba vagy! 
Ernest: Igazán, ez szörnyen bosszantó! 

Már majdnem készen voltam az egész 
nyaklánccal. Gyerekek, segítsetek megke-
resni azt a szem gyöngyöt. (A fiúk és Er-
nest lázasan keresik a lehullott gyöngysze-
met, amely Adelina szoknyájának n széle 
alá gurult.) 

Adelina (ráteszi a lábát a gyöngyszemre 
és nagy érdeklődéssel kiséri, hogy a töb-
biek milyen lázzal kutatnak utána). 

Auguszta: Tudtam előre, hogy ez lesz a 
vége. 

Ernest: Soha többé meg nem találjuk azt 
a gyöngyszemet. 

Adelina: Addig kell keresni pedig, amíg 
megtaláljátok. 

Auguszta: Nem gurult véletlenül a zon-
gora lábához! 

Ernest: Ott is van! 
Bob: Nem, nem. Ez egy szem promincli-

cukor, nagyanyó táskájából. (Megeszi.) 
Mtkl bácsi: Vigyázz Fred! Még felborítod 

Boneyt. 
Fred (még mindig négykézláb mászkál a 

zongora és Adelina karszéke között): Hej 
Boney, Boney, édes öreg Boney! 

Phebe (belép). 
Péter (nyombaii utdnßjön). 
Phebe (rögtön felfedezi a gyöngyöt): Ej-

nye, hát mi baj van itt! Nini, hiszen ez 
egy szem gyöngy! (Fölveszi és átadja Er-
nestnek.) 

Adelina: No né, úgylátszik, egész idő 
alatt rajta volt a lábam. 

Ernest (méltóságteljesen ül vissza a szé-
kére és folytatja munkáját): Köszönöm, 
drágám. 

Elköltözött Goldstein S. szűcs 
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Adelina: Zongorázzál valamit, Fred! 
Pred (játszani kezd). 
Meg: Fred! Játszd el nekem Liszt: Ma-

gyar Rapszódiáját. 
Kenny (belép): Ügy. Hát már megint 

zongorázol? Mi? 
Fred (fölkel): Megfeledkéztem arról, hogy, 

— de utóvégre is — 
Meg: Jaj be kár, hogy félbeszakítottad, 

Benny. En úgy szeretem Liszt rapszódiáját. 
Sokszor magam is meg vagyok lepve, hogy 
milyen muzikális vagyok. Én most már 
igazan nem is tudnám nélkülözni Fred já-
tékát. Énrám nézve már valóságos életszük-
séglet. Órákig el tudom hallgatni. 

Kenny: Hol hallgatod őt órákig? 
Meg: Amikor elmesélte nekem, hogy ide-

haza naponta csak egy órát gyakorolhat, 
mert zavarja a család idős tagjait, rögtön 
azt mondottam neki: Gyere mihozzánk, ami-
kor csak akarsz és gyakorolj addig, amíg 
kedved van hozzá. 

Kenny: Én megtiltottam neked, hogy ez-
zel a bolondsággal töltsed az idődet, kivéve, 
hogy minden reggiel egy órát játszhatsz! 

Fred: Énnekem kell a zene. Ha elveszik 
tőlem a zenét, — végeim van. Értsd meg: 
akikor el vagyok veszve. 

Kenny: Hozzá kell szoknod egy käs fegye-
lemhez. 

Ernest: Igazán nem tudom» mi vált volna 
belőlem, ha idejekorán meg nem tanulom, 
hogy mi a fegyelem! 

Auguszta: Sohasem iett volna szabad 
megengedned neki, Mog, hogy a ti háza-
tokba járjon gyakorolni, amikor idehaza 
szigorúan megtiltották neki. 

Meg: En nem tudtam, hogy meg van 
tilt via neki ö, Freddy, hogy tehetted ezt 
velem. Először Bobby — most meg te. 

Kenny: Igazán nagy kedvem volna egy 
bottal végig verni m hátadon. 

Adelina (fölébredt): Ah! Mi az? En nem 
akarok kimaradni semmiből. Es ha valakin 
jól végig kell verni, — hát itt vagyok én. 
Es itt van a bot! (Kopog vele a padlón.) 
Most pedig idehallgassatok, én szeretem, ha 
a gyerek zongorázik:. Nagyon szeretem. 

Benny (Adelindhoz fordul): En pedig 
megtiltom. 

Adelina (Renny felé nyújtja a nyakát): 
Ügy? Megtiltod? Te megtiltod neki? Min-
dig ellene szegülsz az én akaratomnak?! El-
fajzott fiú! Olyan zsarnok szeretnél lenni, 
mint az apám volt,. Az aztán kordában tar-
totta mind a tizenegy gyerekét. Csakhogy 
én velem nem bírt. En nem ijedtem meg 
tőlo, akárhogy forgatta is a szemét (Dia-
dalmasan rázza a fejét, aztán megint erőt 
vesz rajta a dühösség.) Ilyen gyéreket kel-
lett a világra hoznom. 

Benny: -Engemet nem te hoztál a világra, 
nagymama! 

Adellna: Hát ki hozott téged a világra, 
ha nem én. ezzel a bolond fejemmel. 

Benny: Elfeledkezel arról, 'hogy tg' ez 
Eszményi szép arja elérésére alkalmai a Loton-

szappan, mellyel mosdani olyan érsés, mintha 
finom krémmel mosdana. A keletkező krémhab-
ból ujjaival lágyan masszírozza arcét, vagy két 
percig- öblítse Is először meleg, rögtön rá hideg-
vinel . Utána olyan gyenge lesz arcbőre, mint a 
rózsaszirom. Főraktár: Hunnia gyógyszertár Buda-
pest, Vn . , Erzsóbet-körút 56. 
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apám anyja vagy és nem az enyém, 
Adelina: És ki szülje világra az apádat? 
Kenny: Kit Egy gonosz sárkány! 
Miki bácsi: Renny, ne kinoad már tovább, 

jusson eszedbe, hogy már több mint száz 
esztendős. Nézd, már, egészen elzöldül az 
arca. 

Adelina: Törődj te a saját arcszíneddeL 
Csak azért esz az irigység benneteket, mert 
nem vagytok olyan forxóvérűek, mint az 
én fajtám. Mi csak azért marakodunk, hogy 
aztán kibékülhessünk. Ti ezt nem értitek. 

Beany—Adelina (kacagásban törnek ki). 
Adelina (mindkét karjával átöleli Rennyt 

és magához vonja), 
Ernest: Nahát, ez nem tesz jót az egész-

ségednek:, mama. 
Adellna: Te csak fűzd fed tovább a gyön-

gyöket, nagy mamlasz, te meg zongorázzál 
tovább, Freddy. 

Fred: Renny nem akarja, nagymama! 
Adellna: De ón akarom. Te csakis nekem 

zongorázzál. Akinek nem tetszik, kimehet! 
Megértetted? ! 

Fred (zongorázni kezd). 
Péter (a zongorához támaszkodik és 

eleinte csak kihívóan nevet, de végre egy-
szerűen kivigyorogja Fredet). 

Fred: Mit játszam? 
Meg: Talán Beethoventől valamit'. 
Fred (játszik). 
Péter (zongorához megy, fölnevet, rácsap 

a zongorára és el). 
Fred: Jtt én haláüra vagyok ítélve 

FÜGGÖNY 

2. kép 
(Ugyanaz a szoba, késő délután. Bárom 
nappal utóbb. Renny, felgyűrt ingujjban 
egy nagy törülközővel dörzsöli Merlint. Pé-
ter. pipájával a szájában a kandallóhoz tá-
maszkodva dirigálja a müveletet. Bob az 
asztal szélén ül és egy szelet csokoládét 

majszol.) 
Benny: Jó kis kutya vagy! Jó kis kutya! 

Mindjárt vége lesz a kínzásnak. Pontosan 
megérti minden szavamat, 

Péter: A füle mögött vakard le róla a 
piszkot. Nem is értem, mitől lett ilyen 
mocskos ez az állat. 

Bob: A pincében kergetett egy patkányt. 
Péter: Megeszem a fejemet, ha nem te 

vitted le a pincébe. Majd hozok egy másik 
törülközőt. (Kimegy.) 

Bob: Renny, nem adnál nekem ötven cen-
tet? 

Benny: iNem hált! (Szünet.) 
Bob: Aikkor adj huszonötöt. 

. Benny: Jó kis kutya, jó kis kutya! (Szü-
net.) 

Bob: Nagyon kérlek Renny, adj tiz centet 
Benny: Csak tegnap adtam tíz centet és 

csokoládét vettél rajta. 
Bob: Mit veihiet az emlber tíz centért? 
Benny: Ezentúl pedig ne kergess patká-

nyokat, öregem. 
Bob: Fredmek annyi pénze van. Ez nem 

igazság! 
Benny: Frednek pénze van? Hm! 
Bob: Mindig vesz cigarettát, meg szín-

házba jár és hangversenyekre. 



Benny: Csakugyan! 
Kenny (felsóhajt és újult erővel dörzsöli 

tovább a kutyát). 
Péter (bejön s karonfogva hozza magával 

Fredet. Mihelyt beértek a szobába, elereszti 
Fredet s erősen ellódítja magától). 

Fred (megtántorodik. Nagyon halvány s 
kissé ittas). 

Péter: A folyosón találtam ezt a fiút s 
miMhagy nem találta az ajtót besegítet-
tem. 

Bob: Mi lelt tégedÎ 
Fred (bamba gyűlölettel nevei rájuk): 

Mit bámultok rajtam? 
Péter: Én azt hiszem, te ittál. 
Benny (még mindig Merlint dörzsölve): 

Ivott! ! 
Bob ^szagolgatja Fredet): Még pedig 

whdskytl (Megint szagolgatja.) 
Péter: Whiskyt ittál! 
Fred: Hát igen. Olyan nyomorultnak érez-

tem magamat. Csak egy pohárral ittam. 
De azt is sajnálom 1 

Benny: Igazi Hol voltál egész délelőtt! 
Fred: Fájt a fejemi Későn keltem fölt 
Benny: Te Bob, fogjad Merlint és sza-

ladj vele az udvarra. 
Bob (leszáll az asztalról): Benny bácsi! 

Hadd maradjak! 
Benny: Mars M! 
Bob (kelletlenül kimegy és magával viszi 

Merlint). 
Benny: És most halljuk! Mit csináltál 

ma éjszaka! 
Fred: A városban voltam. 
Benny: Igen, erről tudtam. Mindenki azt 

hitte, hogy egy pajtásoddal tanulsz együtt. 
Csakhogy ez nem igaz, úgy-e, hogy nem 
igaz! 

Fred: Nem. 
Benny: Hát akkor hol voltál! 
Fred: Oh — azt — izé — nem is . . . . 
Benny: Ne dadogj! 
Fred (kétségbeesve): Egy zenekarban ját-

szottam. 
Péter: Miféle zenekariban! 
Fred: Abban a zenekarban, amelynek 

tagja vagyok. Én — én — 
Benny: Lám, lám! Ez egyre érdekesebb 

lesz. 
Fred: Én nem vétettem azzal semmit. 
Benny: Miféle zenekar az! 
Péter: ő szervezte! Fogadni1 mernék, hogy 

ő szervezte! 
Fred: Igenis, a zenekart én szerveztem 

meg néhány pajtásommal. 
Péter: Oh — oh! 
Fred: Egy kis pénzt akartunk szerezni! 
Péter: És te mit csinálsz abban a zene-

karban! 
Fred: Én — zongorázom! 
Péter: Oh — szóval, zongorázol! 
Benny: Hagyd abba, Péter. (Fredheg.) Es 

kik a'zok a pajtásaid! 
Fred: Egypár jóismerősöm, akikkel Ösz-

ozeálltunJk. 
Péter: Ügy! Összeálltatok! 
Fred: Iskola után gyakorolunk. 
Benny: Es hol játsztok! 
Fred: Vendéglőkben — persze olcsó ven-

déglőkben, ahol táncolnak. 
Benny (közelebb megy hozzá): Te ráver-

tél engem, hogy éjszakára a városban ma-

radhass, mert együtt akarsz tanulni egy 
másik fiúval és te egyszerűen kijátszottad 
laz én jóindulatomat. Kik aizok a pajtásaid! 
Miféle fickók! 

Fred: Ha megmondanám, akkor se tud-
nád. 

Benny: Diákok! 
Fred: Neon. De dolgoznak. Az egyik egy 

kertészetben van, a másik valami úrisza-
bóságiban. 

Péter: És pénzt is kapsz ezért! 
Fred: Minden éjjel öt dollárt. 
Benny: Es miikor vége a táncnak, akkor 

hecsavangod a várost és leiszod magadat, 
mi! 

Fred (görcsösen összeszorítja az ujjait): 
Nem, nem. Most történt meg velem először. 
Rettentően ki voltam fáradva. I'tattak íve-
lem valamit, hogy magamhoz térjek. Nem 
sokat, Nagyon undok ital volt, s amikor 
kikerültünk az utcára, először nem talál-
tuk meg az utat, — mert csak úgy zuhogott 
az ,e«ő — aztán — aztán'... 

Benny (utálattál fordul el tőle): Nem 
vagy olyan állapotban, hogy végig tudjad 
hallgatni az erkölcsi prédikációmat. Feküdj 
le és aludd ikl a részegségedet. 

Péter: Ha az én fiam volnál, Merlin 
fürdőkádjába dugnám a fejedet, attól rög-
tön kijózanodnál 

Fred (nyersen): Csakhogy nem vagyok a 
te fiad! "Ügy .beszélsz velem, mint egy ku-
tyával. 

Péter: Egy kutyát sem fogok megbántani 
a®zaí, hogy tehozzáldi hasonlítsam! 

Fred (kiáltva): Csakhogy engem sem 
fogsz megbántani. Én nem félek tőled. (Fe-
nyegetőleg indul Péter felé. aki összeszorítja 
a két Öklét.) 

Benny: Ne nyúlj hozzá Péter. Be van 
rúgva. 

Fred: Én nem vagyok részeg! (Köhögni 
kezd, egy szennyes zsebkendőt húz ki a zse-
béből és megtörli az orrát, egy összegyűrt 
fél kottalap lkuli a földre.) 

Péter (fölragadja és megnézi): Mi ez! 
Üjabb sorsjegy! Hiszen már egész játékos» 
lesz belőled! 

Fred: Add ide rögtön! Az enyém! 
Péter |ífélrelöki őt, kisimítja a kottalapot 

és végignézi. Az arca elsötétül): Ez levél, 
mi! Hallgass csak ide, Benny. Drága édes 
Freddym! Hogy valaki ilyen piszkot Müat 
az öcsémnek! Nesze Benny, olvasd el te 
miaigad. Ki a fene ez az Artúr! 

Fred: Barátom. Aki zenére tanít. 
Benny (miután végigolvasta a levelet): 

Gyalázat! 
Fred (egészen megvan semmisülve): Nem 

értem! 
Péter: Neon érti! 
Benny Tudod, 'hogy ez hová vezet! 
Fred: A zenekar! 
Benny: Nem, nem a zenekar! (Rácsap a 

levélre.) Inkább egy nyilvános házban töl-
tötted volna BIZ éjszakádat, semhogy ilyen 
szennyes levelet hordozz a zsebedlben. (Le-
dobja a levelet.) 

Akar elegánsan öltözködni? 
Keres«» fel a Belvéros legolcsóbb ^ C 9 C 7 9 F  
szalónját , Kossuth Lajos-u. 3 . L 0 . V ^ ö a ö ^ a i 
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Fred: Déhát miről van szó! Becsületsza-
vamra én nem értem. 

Renny: Akárki is az. az Artúr, nem ne-
ked való barát 

Fred: De Renny! 
Renny: Semmirekellő, haszontalan fráter 

és ne merj többé <a közelébe, menni. 
Fred (hevesen): Artúrral csak zenéről be-

fT"'('"-"ír \ fi «̂ pmAtefc-hfVTt a semmi. 

H E T I K A L A U Z 
»Divatkutyák«, luxusebek, 
patkányfogók, haszonebek 
megrendelése (válas&bé-
lyeg). párosítása: Köz-
ponti Állatorvosi Rendelő, 
Jókai-utoa 42. Telefon : 

1-845-9«. 

Felülmúlhatatlan 

féregmente-
s l t l l a h a s â i » 

házi állatait. Nem mérgező, 
szagtalan. Eri kérj* mUJfUtt. 

Z o n g o r a , 
gramofon, rádió 
legjobb, legolcsóbb 

részletre is 

REMÉNYI 5^58 
n r a r n n víoia, csenő 
H L U L U U részletre ls 
TÓTH hang vei senytiegedü-
kéiziiő mesternél IV., Kossuth 
Lajos-u. 8 Jóísef főherceg 

udvari szállítója 
Gramofonok és lemezek 
használtak közismert leg-
olcsóbb szaküzlete: Köz-
ponti Gépraktár. Rákó-
czi-út 80. udvarban. Tánc-
és művésziemnek 80 fll-

lértöl. Lemezesere. 

lemezeit, 3 használtért 1 
adunk 

jó "állapotú 2 év óta megje-
lent 25 cm.-es lemezekért. Ré-
gebbiek cseréje is legelőnyöseb-
ben. Központi Gépraktár, 
Rákóczl-út 80. udvarban. 

BELYEG 
1 

üjteményt, törregb^lyeget, 
"óbb sorokat és egyes bélyege-
cet legjobb árakon vesz Wer-
ner Budapest, Károly-körút 10 
Kozmstlkal k u r z u s o k , 
laboratóriumi kiképzés 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 

ARANYEQYPT 

Szőnyegjavítást 
művésziesen házaknál is vál-
lalok, T a k f t c s I lus , Kál-
vária-tér 14. Tel.! 13-57-17. 

^ • 9 * 1 1 ( A szöcsszalón. 
V & i n U Városház-u. 0. 
Tel.: 1-896-24. Szőrme-
bundák. Átalakítás. Javítás. 

varrástanítás : 
• Ernőd Tamásné 
* nöi ruhaszalón, 

Szent István-kőrút 13. 
Tel.: 1-195-18 

molyrágott, 
égett, Bzakadt 

ruhák, abroszok, szövettel be-
vont bútorok, művészi látha-
tatlan beszövése. Szakszerű 
kötöttáru javítás, szemfelsze-
dés. Utolérhetetlen ruhafény-
telenités. „ D R E S S I N G 1 , 
VI II., Baross-utca 41. üzlet 

Bundát ä 
Festés - Alakítés. 
Pollák, Alsó Erdősor 12 
(Divatcsarnoknál) 

C I Á N O Z I 
E T Mezey Vacuum 
engedélyes vegyészmérnöki 
vállalat. VI., JóKai-tér 9. Tel.: 
1-130-96. Művészi falradiro-
zás. Szakszerű lakastakarítás. 

Braun László kárpitos és 
díszítő műipar! vállalat 
Budapest, V., Sziget-n. 28. 
T- 115-133. Olcsón vállal min-
den e szakmába vágó munkát 

Szabni tanulhat rövid idO 
alatt : P a l l é r szalónban, 

Ferenc-körút 24 szám 

kozmetikában 
Petőfi S-u. lO Párisl-u. 3 

Szemíelszedés 
„Ancsánál" Akácfa-u. 61., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, jól. Kötöttáruk alakí-

tása, javítása. 

Kabá t , kosztűm különle-
gességek, jelmez, színházi 
ruha tervezés O R O S Z 
I M R « iparművész, VI., 
Podmaniczky-utca 6. szára 

De énnekem mindenem a világon. Az agy-
velőm sohasem olyan tiszta, mint amikor 
zenét hallgatok. Sohasem olyan*világos és 
szabad. És Artúr annyit tud a zenéről. 
Minden a kisujjában van. Mi rossz van 
ebben ! 

Renny: Hát nekem elég volt ebből a ze-
nélésből! Zongorázni sem fogsz, sem itthon, 
sem másutt Egy billentyűhöz sem fogsa 
hozzányúlni, amíg le nem tetted a vizs-
gáidat! Megértettél! (Hirtelen Péterhez for. 
dul.) üyere, Péter. Epp elég időt pocsókol-
tunik el ma délután. (Kimegy.) 

Péter (fölveszi a hutya fürdőkádját. Jó-
kedvűen): Ezt pedig jelenteni fogjuk a 
nagymamának. Majd kiveri belőled a1 bot-
jával, (Renny után siet.) 

Fred (kiabálva): Nagymamától én nem 
félek! (Mozdulatlanul áll egy ideig, aztán 
fölveszi a levelet és figyelmesen olvassa.) 
De mi rossz lehet ebben a levélben! 
(Szünet, — egyszerre, szétsugárzik arcán a 
megértés világossága. Vad erővel darabokra 
szaggatja a levelet és belehajítja a tűzbe. 
Határozatlanul áll ott, a zongorára bámulva. 
Fölragadja a padlóról a törülközőt. A nyaka 
köré csavarja és erősen megszorítja. Egy 
kissé tétovázik. Meg akarja fojtani magát» 
Aztán megrémülve eszmél rá, hogy mit is 
akart tenni sajátmagával. Földre, ejti a tö-
rülközőt. Megkönnyebbült sóhajjal roskad le 
a zongora mellett álló székre. Megint szü-
net. amely után vadul, dacosan és diadal-

masan belevág a zongorába.) 
Auguszta (a papagájt hozza a rúdján). 
Adelina (vele együtt jön, nagyon gör-

nyedt). 
Miki bácsi, Ernest (támogatják). 
Fred (abbahagyja a zongorázást és fölkel). 
Adelina: Miért hagytad abba! Csak zon-

gorázzál szépen tovább. 
Fred: Nem, nem, nem megy! 
Adelina: A többiek valamikor úgysem 

fognak számítani, — akkor, amikor te már 
nem fogsz félni az élettől. 

Fred: Oh! (Vadul kirohan az üveges aj-
tónJ 

Ernest:*Ez a fiú az utóbbi időiben való-
sággal idegbeteg. 

Miki bácsi: Nagyon ingerlékeny. 
Adelina: Jóvérű gyerek. Olyan, mint én 

voltam. 
Auguszta: Ma délután ragyogó vagy, 

mamal 
Adelina: Bár ugyanezt mondhatnám *el 

rólad. Kiérek egy csésoe teát. (Nehézkesen 
dől bele a karszékébe.) 

Ernest: Hol van Renny, meg Péteri 
Miki bácsi: Azt hiszem, hogy megfürösz-

tötték Merlint. Es hozzá ebben a szobában. 
Adolina: Az én utasításomra! Az én uta-

sításomra! Látni akartam, hogy fürösztik a 
kutyát. Csakhogy elaludtam m időt. Hát 
izé, —• hét izé, — mindegy az nekem. Mind-
egy az nekem! Es Boneynak is mindegy. 

Auguszta (fivéreihez, akik a teaasztalhoz 
gyűltek): Én mintha valami változást ven-
nék észre a m a m á n . . . Mennyi időbe telt. 
amíg ki tudott jönni ide a szolbába. Ti nem 
vettetek észre semmit rajta! 

Ernest (aggódva): Min'tha egész súlyával 
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ránk t ámaszkodott volna. Nem úgy, mint 
máskor. 

Miki bácsi: Nagyon bőséges lunöböt ©vett 
végig. Mondhatom, hogy nagyon bőséges 
lunchöt. 

Renny, Bob (belépnek, Bob Renny karján 
csüng). 

Miki bácsi Ugylátszik, hogy elszundikált t 
Bob (Adelina karszéke mögé szalad s ke-

zét a nagyanyja szemére teszi, aztán alig 
hallható hangon): Ki van itt, nagyanyái 

Adelina (fölijed álmából): Nem aludtam. 
A legifjabb unokám l 

Bob (pár szem szedret vesz ki a zsebéből): 
Szedtem neked egy csomó fekete szedret. 

Adelina: Bobby mindig gondol rám. Ko-
rához képest igazán túilőkos . 

Ernest: Mama,, ezt nem szabad megenned, 
gyomorgörcsöt kapsz tőle. 

Miki bácsi: Hiszen tudod, az ilyen szeder 
csupa mag, amit nem lehet megemészteni. 

Bob: Ne félj nagymamám, én minden 
este külön imá'dikozom érted. 

Adelina: Ahl Hát imádkozol értem, mi? 
Es miket imádkozol! Szeretném tudni, hogy 
te szerinted mire van szükségeim. 

Bob: Az attól függ, hogyan töltötted a 
napodat. Ha az étvágyad1 nem volt elég jó, 
azért imádkozom, hogy legyen jobb étvá-
gyad. Be ha jó étvágyad volt, akkor azt 
kívánom, hogy másnap citromtortát süs-
senek ebédre. És hogyha nagyon diühös 
vagy, akkor azért imádkozom, hogy más-
napra nyugodtabb légy. 

Adelina (magához öleli): Most eredj a 
szobámba és keress magadnak valami szép 
holmit. Egy elefántcsont-orrszarvát, vagy 
egy borostyánkő-majmot. Válaszd ki ma-
gadnak, ami legjobban tetszik. 

Bob: Tudom én, hogy mit válasszak. (El.) 
Auguszta: No de mama! 
Adelina: Miért? Hia jólesik nekem, el-

ajándékoah'artom az ágyamat is, vagy akár 
a fejemet. Mondhatom nektek, hogy ez a 
gyerek az ón szemem fénye, az én szemem 
fénye. 

Bob (Adelina szobájába rohant és mind 
a két keze tele van drága holmival, gme-
lyeket megmutat a nagyanyjának): Idenézz, 
nagy marnia! 

Adelina: Mindent Összeszedtél? Majd én 
segítek neked a kiválasztásban 

Ernest: Miki, ez a dolog egyenesen nyug-
talanító. 

Miki bácsi: Meg kell akadályozni. 
Auguszta: Ez a gyerek a szó szoros ér-

telmében befurakodik a nagymama szívéflm 
A jó ég tűid ja, hol fog ez végződni. 

Ernest: Szörnyűség volntai, ha a mama őt 
megkülönböztetett bánásmódban részesítené. 

Renny (belép): Készen van a tea? 
Miki bácsi: Nyomatékosan kérlek, Remny, 

hogy vess véget ennek a dolognak. 
Renny: Miféle dolognak? 
Miki bácsi: Ez a gyerek folyton a mama 

nyakán lóg! Ez idegesíti! Meg imádkozik 
érte! 

Renny: Ugyan kérlek! 
Adelina: Hahahaiha! Egy borostyánkő-

majmot választott kl. 
Bob: Idenézz, Renny. 
Péter, Phebe (belépnek. Péter fehér tin-

nellruhában van. Phebe egyenesen Adeliná-
hoz megy és letérdel széke mellé). 

ŷ SL kalauz 
Lánchíd Penzió L m " . 
a Lánchíd b u d a i oldalán. 
Csendes úri magánház. Köz-
ponti fűt *9. Állandó melegvíz 
OPERA « 
azínház-n. 8. Oderával szem-
ben. Tel. 1-285-28. Kényel-
mes űri otthon. Polgári arak 

Centrum v , Vilmos 
császár-út 22. Tel : 315-147. 
Kellemes szobák. Kitűnő el-
látással már 4 pangfftffl 

TEPLÁNSZKY 
P E N Z I Ó 

IV., Bécst-u. 1. Tel. : 382-1S7 
Minden modem komforttal fel-
szerelt családi úri ház. Állandó 
lakóknak lényeges kedvezmény 

G O L B A B A PENZIÓ 
II., Mecset-u. 14. T. 166-436 
Közvetlen Margithíd budai híd-
főnél Budapest legszebbhelyén. 
Gyönyörűen berendezet t szobák 
folyó viz, napi penzió 4 pengő-
tői. Havi olcsó pauaál árak. 

R ú z s a P e n z i ó 
II., Tapolcsányl-u. 6. 
Telefonszám- 1-522-90 
a Rózsadomb leg« 
azebb helyén 

Ha Budapestre ifin, a 

Fészek Penzióban 
szálljon meg. Szobái, 
kosztja minden igényt ki-
elégítenek éa meglepően 
olcsó. K&roly-kflrót 24. 

Telefon: 18-9* -49. 

Club Penzió 
Tirfe-kSrit 34. Taltka > 120-415. 
KmitrtM legmodtratbb tri »ttkoa 
«lsfrujB ellátással. Ulaxási és sria-

béli ktártzaáayik 1 

Vidékieknek 
kllMUltkiik „URI OTTHON- «11414« 
sélkll is, )«láiy*Mi. HAJDUNÉ, 
Eméb*t-k8rit 2. 10. 19. (Lift) 
Tt lr im 132.900 (Eaki épUtt). 

Leodlszkrétsbben S S S 
got előkelő körökben Q o l t f -
rlngerné, Erzsébet-körút 
negyvennégy. Telefon : 349-521 

H 
A 
• J 

Q U I N A & 

S a á r u én rjsfro* hajra 
külOn készí tmény 
Kapható mlndon 
Jobb MsakOzIntben 

Szemölcsök, 
haiszálak, szeplők, szépséghi-
bák végleges eltávolítása 
garanciával. Külföldiek gyors 
kiképzése. KOVÁCS kozme-

tika. Teréz-körút 1/c.. 
Szépítőszerek szétküldése. 

T e l e f o n : 1-262-00 

ENKELHARDTNÉ 
' KO/ .MKTI K A J Á B A N 
IV., C*«kar-«. 4. T.: 184 033 Ga-
raatáll tiaknaakák, •buienaca» ki-
képzések ét k r n n l UWHíekaek is 

A k a r a s ó r a a á l a i t ó l , a a a -
m B l c a a l t S l t S k ó l a t a a a a 

m » * « s a b a d a l n l 7 Ktruta k l 
VAJDA ZSIGM0NDNÉ . m i l m 
l y i koxawtlkájál Snst Itttái-krt. 
6. Telifcai 12-76-75. Kttttlti 

UaUráayekat is kiképss 

„ D É V A " 
szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. -
Kozmetikai 'különlegessé-
gek. Huflgárla-középkörút 
116. földszint 2., Tbököly-

út medlett. 

Bokrosné kozmetikájában 
tökéletes kiképzés. Legújabb 
módszerek. Pe t í f i Sándor-u. 6 . 

( Belvárosi Színház épület) 
szörtelenitésbon, 
szemölcsirtásban, 

tartós szépítésben, ráno-
kezelésben Lórándné elek-
trokozmetika. Andrássy-üt 
61. utólérhetetlen. Tanít-
ványklképzés. T. 1-804-68 

T á r s a s á g b e l i úriasz-
szony l egd i szkrétebb 
h á z a s s á g k ö z v e t Ité-
s e Ooctorné Király-utca 
67. II. 8. Tel. : 13-73-93. 

Jazz-zongora 
Tangóharnrionika tanítás 

elismert pedagógusnál. 
PINTER ALICE. V . , S z e m é l y -
n ö k u t c a 16. Tel.« 311-501 

Msfbiihsl«, «wkképwtt Á p o l ó -
k a t , á p o l ó n ő k e t MtMbm-
Urtkrt irtUixalktt 1 2 3 - 8 3 0 
a z o n n a l k ü l d VI.« R ó a a a -
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Phebe: Hogy érzed magadat ma délutáni 
Te igazán szívből tudsz nevetni, nagy-
mama I 

Adelina: Igen, nagyon jóil érzem maga-
m'at. De Boney egészen meghülyült. Már he-
tek óta a szavát se lehet hallani. Mit gon-
doltok, lehetséges volna, hogy Boney öreg-
szik? (Aggódó tekintettel nézi a papagájt.) 

Phebe (óvatosan): Hát bizony meglehet, 
hogy már kissé öregszik. 

Miki bácsi: Vedlik. Mindenfelé elhullatja 
a tollait. 

Adelina: Hullatja a tollait. Hm! 
Ernest: De azért ma reggel megharapott, 

mint rendesen. 
Adelina: Azt okosan tette. 
Auguszta (egy csésze tßdt nyújt át Péter-

nek): Vidd ezt a mamának, aztán gyere 
vissza mézért, meg kalácsért. 

Péter (Adelinának viszi a teát). 
Bob (kis teßasztalt hoz és Adelina elé 

teszi). 
Adelina (fölnéz Péterre, aki odavitte neki 

a mézet, meg a kalácsot): Péter! Milyen 
elegáns és szép vagy ma, Péter! És hogy 
hasonlítasz boldogult nagyapádhoz! 

Péter (megcsókolja Adelinát): Ma van 
Phebe születésnapja. És én megünneplem! 

Adelina: Micsoda? Phebe születésnapja? 
Miért nem mondtátok ezt nekem? Miért 
aártatok ki ebből a dologból? Én imádom 
a születésnapokat. Adtaim volna neki va-
lami ajándékot. 

Phebe: Igaizán? Milyen kedves vagy te, 
nagymama. 

Péter: Nagymama, még most sem késő. 
Adelina: Nem, nem, még most sem késő. 

Mulatni fogunk. At fogunk alakulni ün-
neplő társasággá. Oy er ekek! Ti mit hoz-
tatok Phebenek születésnapjára? Semmit! 
senki! Phebe ajándékot fog kapni, tőlem. 

Phebe: Jaj, de örülök! (Az egész család 
méltatlankodik és megfagy.) 

Adelina: Hány éves vagy, gyermekem? 
Phebe (félénken): Húsz! 
Adelina: Micsodái? Húszéves! Ilyen édes 

és húsz. Én is voltam húszéves, egyszer ré-
gen! (Énekel.) Gyere, adj egy csőkot, édes. 
Nem soká maradsz húszéves. . . izé. Hogy 
is van tovább? 

Péter (folytatjfí <a dalt): A fiatalság elre-
pül — s nézünk u/tána egyedül — szomorúan 
és egyedül. (Ezt már együtt éneklik.) 

Adelina (kinyújtja u két karját, aztán 
egyszerre visszahúzza, mintha rejteni akar-
ná őket. Nézi ujjain a gyűrűket). 

Ernest: Mama, ne énekelj! Az éneklés árt 
nekünk! 

Benny: A nagymama gyönyörűen énekel! 
Péter: Ügy-e, hogy jól érzed magáid, magy-

mama? 
Ernest: Erősen ziihál a melle. 
Auguszta: Mivel lehetne egy kissé fel-

frissíteni? 
- Miki bácsi: Vigyétek oda a trifc-ítrakk já-
tékot. Te® után mindig szeret trik-traik-
kozni. 

Ernest (odaviszi a trik-trakk-asztalt): A 
trik-trakk, mama! 

Adelina: Még nem ittam meg a teámat 
Süteményt akarok. 

Miki bácsi (süteméntyt nyújt oda neki). 

Adelina: Nem ezt a száraz, fehér kétszer-

i t 

sültet. Qyümölcsösliepényt akaróik. 
Ernest: Parancsolj, mama. 
Ernest és Miki bácsi (hozzárohannak a 

gyümölcsöslepénnyel). 
Adelina (kiválaszt egy darabot s a tá-

nyérjára teszi. Nagyon mohón falja a sü-
teményt. Aztán határozott, elszánt mozdu-
lattal jobbkezének harmadik ujjáról lehúz 
egy csillogó rubintgyürűt. Phebe kicsiny, 
barúa kezét a magáéba fogja, aztán a fia-
talasszony középső ujjára húzza ß gyűrűt): 
Ez az én kedvenc gyűrűm. Olyan piros, 
mint) a galatmbvér. (Rámosolyog Phebere.) 
Ez színit ád neked, édes. Bátorságot önt be-
léd, Nincs -különb dolog, mint a rubin. 

Phebe (meredt szemmel, nagy reverenciá-
val): 0, drága, aranyos nagymamám! (El-
ragadtatva Öleli át Adelinát.) 

Péter: Szent Györgyre! Ez már aiztán 
igazi születésnap... Nézd meg, Benny, hát 
nem gyönyörű? 

Benny: Gyönyörű! 
Adelina: Milyen furcsa az én öreg kezem 

e nélkül a gyűrű nélkül! 
Patton (belép): Jónapot, jónapot. Hogy 

van, Mrs. Whiteoak? De hiszen kár is kér-
dezni. Olyan frissnek és erőteljesnek lát-
szik. 

Adelina: Tudja, máma nem csinálok új 
végrendeletet Egyék egy kis süteményt. A 
receptjót Írországból hoztam magammal. 

Patton: Nem, köszönöm, én már teáztam. 
(Phebehez.) Phebe, ma olyan megelégedett-
nek látszik! 

Phebe: Az is vagyok! 
Adelina: Épp az imént kapott tőlem egy 

szép ajándékot. Mutasd csak a gyűrűdet. Ez 
a /ubin valamikor egy maharadzsáé volt. 
Hetvenöt évig hordtam, — na! 

Phebe (félénken lehúzza ujjáról a gyűrűt): 
Hát nem gyönyörű? Hogy villog, mintha 
élne. 

Patton: Mindig nagy bámulója voltam en-
nek a gyűrűnek. S fiatal ujjakon úgy tün-
dökölnek a drágakövek. 

Adelina (befejezte az evést s a nedves 
morzsákat kikanalazza a szószostáljából. 
Aztán a rubintos gyűrűtől megfosztott jobb-
kezét erőteljesen nyújtja dr. Patton felé): 
Vén kezekre nem is illik az ékköves gyűrű? 

Patton: Ugyan kérem! A maga kezét arra 
teremtették, hogy gyűrűket hordjon. 

Adelina (önelégülten): Valamikor szép, 
formás kezeim voltak. 

Miki bácsi: Éppen egy parti trik-trakkra 
gondoltunk, amikor ön belépett, Mr. Pat-
ton. Talán ön játszanék a mamával! 

Patton: A legnagyobb örömmel. 
Ernest: Teázás után a mama mindig na-

gyon élvezi a trik-trakkot. 
Adelina: Hát mulatságosabb dolog is, 

mint végrendeletet csinálni. A trik-trakkérí > 
nem kell fizetnem az ügyvédet. 

Patton: Ellenkezőleg, nekem kellene fizet-
nem az élvezetért. 

Adelina: Nem akarok új végrendeletet 
csinálni. Nem, nem, megcsináltam a* 
utolsó végrendeletet, ahogy kigondoltam 
és elhatároztam. Most már játszhatunk 
trik-trakkot. (A trik-trakk-asztalt behozták. 
Az eaész család érdekes csoportot alkotJ 

Patton: Hát akkor kezdjünk hozzá. 
Adelina: Meg fogom verni. Még eddig 



sohasem tudott az eszemen túljárni, ügyvédi 
úr. Legyen hát elkészülve arra, hogy megint 
veszteni fog, mint rendesen. En veszem a 
feketét. 

Patton: Nagyon helyes! És én a vöröset. 
(Játszani kezdenek.) 

Adellna: Hat meg négy. En kezdem. 
Mondd csak, fiacskám, ma éjszaka is imád-
koztál értem? 

Bob (Adelina széke mellett): Hát hogyne, 
drága nagymaimáin, 

Adelina (húz és diadalmasan néz körül): 
Egy éjjel se mulasztja el. Aztán miért 
imádkoztál, fiacskám! 

Bob: Azért imádüoztam, azért imádkoz-
tam, hogy nagyanya a mai napon adjon es 
kapjon egy szép ajándékot. 

Adelina {tenyerével ütögeti a szék karját): 
Ah! Halljátok eztî Hogy ajándékot kapjak? 
Hát ki ád nekem ajándékot? Itt mindig 
csak én ajándékozok, amíg az Isten éltei. 
(Húz.) De ti azért adhattok nekem egy kö-
zös szép ajándékot, egy szép temetést. Két-
szer hat. 

Patton (húz): Hat meg öt! Gyönyörű 
lépési 

Miki bácsi: A trik-trakk mégis csak na-
gyon szórakoztatja. 

Ernest: Amikor legutóbb játszottam vele, 
nem volt tisztában a dolgokkal. 

Auguszta: Nem az a fontos, hogy minden-
nel tisztában legyen, hanem, hogy nyugodt 
legyen lelkileg. 

Adelina: Megduplázom. 
Patton: Helyes. Elfogadóm. 
Adelina (húz): Pointe! (Tapsol a kezeivel.) 

Pointe! Fred, ítoaUod1? Pointet csináltam! 
Fred: Igen, hallom! 
Patton: Moat már igazán kezdem maga-

mat rosszul érezni. (Húz.) 
Adelina: Van rá oka! 
Patton: Kettő meg öt. Ez nem jó nekem. 
Adellna: Kétszer négy. 
Bob: De jól játszol, nagymama! 
Rennny: Nagyon finoman játszol, nagy-

mama, úrimódon. (Minden arc Adelina félő 
fordul. Tapsolnak.) 

Adelina (hirtelen fáradság vesz erőt rajta, 
de azért nagyon boldog. Motyogva.) Ah, 
igen. Máma formában vagyok. Ma este na-
gyon jó formában vagyok. (Fredhez.) Ügy©» 
Fred, ma egész este a legjobb formában 
voltam? 

Fred: Igen, igen, nagymama. 
Patton (hátradől székében és rámered a 

papagájra). 
Adelina: Van valami a levegőben. Va-

H A R M A D I K 
(Ugyanaz a szoba egy héttel később. Miki 
bácsi, Ernest, Auguszta, Meg, Péter és 
Phebe ülnek a szobában köröskörül. Fred a 
zongora előtt álló széken ül, lehorgasztott 
fejjél. A zongora be van téve. A szoba köze-
pén Írásokkal megrakott asztal, Patton, az 
ügyvéd éppen összeszedi az írásokat. Renny 
mellette áll, arckifejezése zavart. A levegő 

lami különös, valami élő. Nera érzed, Fredï 
Fred: De igen , . . 
Adellna: Ez a Boney most nem beszél, mi? 

(A nyakát úgy fordítja, hogy láthassa a pa-
pagájt.) Egyáltalában meg sem szólal. Sze-
gény Boney! Szegény öreg Boney. Egy árva 
szót sem szól. 

Kenny: Majd fog beszélni mindjárt, nagy-
mama,, 

Adelina: Nem mond csúnya szavakat es 
nem mond szép szavakat. Olyan néma let-
téi, mint a sír, mi, Boney? (Fredhez.) Azt 
hiszitek talán, hogy már túlsokáig élt? Mit 
gondolsz, Fred? Furcsa gyerek ez a Fredl 
Ue szeretem. Igazán, nagyon, de nagyon 
szeretem. 

Patton: Ebben bizonyos vagyok. 
Péter, Phebe (félrevonultak a többiektől. 

Péter hangosan felkacag). 
Adellna: Mi van ezen nevetnivaló? Tálán 

csak nem énrajtam nevettek? No gyerünk, 
gyerünk a játékkal. Én fogok nyerni. Csak 
figyeld meg. Én nyerek. Ne vedd le a sze-
medet rólam, Fred. (Pattonhoz.) Olyan szép 
szeme van ennek a fiúnak. Észrevette? 

Patton: Hogyne vettem volna észrel 
Adelina: ö nem olyanformán szép, mint a 

többiek. Olyan különös valami. Ah, igen. 
Csak játszunk tovább. Én nem akarón, 
veszteni, én még sohasem veszítettem el egy 
játszmát. (Mereven néz Fredre.) Nagy játék 
volt! Nagy játék volt! 

Bob (könyökével megböki egy kissé Ade-
lina vállát): Még egy játszmát, nagymama. 
Hát nem akarsz tovább játszani? 

Patton (összeszedi a figurákat): De talán 
ki van fáradva. 

Fred: Igen, nagymama, de attól tartok, 
hogy nagyon kifáradtál. 

Adelina (még mindig Fred szemébe moso-
lyog s a szeme ezt mondja: Egy Court-
családbeli félne a haláltólf Ostobaság. De 
már meg van halva. Nagy konsternáció.) 

Miki bácsi (talpra ugrik): Mama! Mamai 
Ernest: Mama! 
Péter: Mi történt! 
Auguszta: Ô Istenem! Istenem! 
Phebe: Drága jó nagymama! (Térdre om 

lik Adelina széke mellett.) 
Renny: Jóságos Isten! Meghalt. 
Péter: Telefonáljak doktorért! 
Renny: Már attól elkéstünk, Péter, Meg-

halt. 
Fred: Zárjátok le a szemét! Zárjátok le a 

szemét. (Leroskad az asztalnál.) 
FÜQIGÖNY 

F E L V O N Á S 
tele van felzaklatott érzésekkel, amikor a 

függöny széjjelmegy.) 
Patton (éppen a végrendelet utolsó sza-

vait olvassa): Ez 'végső akaratom és rendel-
,keaâé»eim, amelyet megfontolt elmével és 
tiszta elhatározással vetettem papírra. Aki 
szeretett, amíg éltem, nem fog sajnálni tő-
lem egy imádságot holtom után. Kelt, stb. 
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Aláírás . . . Fred örökségét annak nagyko-
rúságáig a végrendelet értelmében én fo-
gom kezelni, mint gyámi 

Benny: ügyvéd úr, bizonyos abban, hogy 
a nagymama szellemi épsege semmi kí-
vánnivalót nem hagyott fenn! 

Patton: Erről meg vagyok győződve. 
Benny: Hát hiszen a saját pénzéről a va-

ját feje után intézkedhetett, — csak épp, 
hogy a két nagybácsit ez nagyon keményen 
sujija. 

Patton: Igen, — ez nagyon érthető! 
Renny: Nem gondoltam volna, hogy ép-

pen ehhez a gyerekhez ragaszkodik annyira. 
Azt hittem, hogy sokkal jobban szerette 
Pétert. 

Patton: Az ilyesmit sohasem lehet tudni. 
Renny: Az igaz, hogy az asszonyokra so-

hasem lehet biztosan számítani. 
Patton: A férfiakra sem Van fogalmuk 

arról, hogy a férfiak milyen végrendelete-
ket csinálnak! Csak azt sajnálom, hogy ez 
a dolog magát is sújtja. Kivált, mert a ko-
rábbi végrendeletekben legtöbbször. -. 

Renny: Mondja, ügyvéd úr, a nagymama 
összesen hány végrendeletet csinált! 

Patten*. En húsz esztendő óta kezelem az 
ő ügyeit és azóta nyolc különböző végren-
deletet Íratott. De majdnem mindenikben ön 
volt az általános örököse. 

Bob (belép): Patton bácsi! 
Patton: Szervusz! Nahát, milyen csinos ez 

a gyerek és hogy nőü 
Renny:' Nincs ennek csontja. Étvágy nél-

kül eszik. . . t 
Patton (megfogja Bob karjat): Hát nem 

nagyon izmos. De a szeme fénylik. Igaz, 
hogy a maguk családjában mindenkinek 
olyan csillogó a szeme! 

Miki bácsi: Nekem különöseni 
Bob: Kire hagyta nagyanyó a pénzét! 
Renny: Hallgass! Neked semmi közöd eh-

k*®1 . „ . 
Patton: Hát, a viszontlátásra! Ez igazán 

— és én teljesen. . . A viszontlátásra! 
Renny: A viszontlátásra! (Kezetráznak 

és együtt mennek ki.) 
Bob: Dehát ki az örökös! (Renny után 

szalad.) Renny, kire hagyta nagyanyó a 
pénzét! (El.) 

Miki bácsi (nehézkesen kel föl és elmegy 
az asztaltól.) Szégyen gyalázat. Mást nem 
mondhatok. A legteljesebb szégyen és gya-
lázat. 

Meg: A férjem előre bemondta, hogy mi 
egy centet sem fogunk örökölni. 

Péter: Mindig is tudtam, hogy Fred alat-
tomos fráter. De hogyan tudta belevinni! 

Miki bácsi: Ugy tudta belevinni, hogy hí-
zelgett és ravaszkodott, mint egy kitanult 
macska. 

Auguszta: Az anyám egyszerűen nem 
volt eszénél Beszélhet nekem aiz ügyvéd, 
amit. akar. 

Miki bácsi: Anya, úgy látszik, nem volt 
épelméjű. 

Péter: Es vén bolond az ilyen ügyvéd, aki 
egy százegyéves asszonynak megengedi, 
hogy m ablakon szórja ki a pénzét. Nekünk 
a bírósághoz kellene fordulnunk. 

Renny (belép). 

Péter: Renny, te egyszerűen .ki engedted 
magadat forgatni a téged illető vagyonból. 

Auguszta: ö t illeti! 
Miki bácsi: ö t illeti. Becsületszavamat 

adom rá! 
Péter: En is azt mondom. Ez a vagyon 

Rennyé. 
Auguszta: Volt olyan végrendelet, ame-

lyik ben mindent Ernest bácsira hagyott! 
Miki bácsi; És ha már arról van szó, 

volt olyan végrendelet is. amelyben min-
denét én örököltem. 

Péter; Az négen vol ti 
Auguszta: Csakhogy akkor a mamának 

még nem volt semmi baja. Amikor az utolsó 
végrendeletét csinálta, akkor már teljesen 
őrült lehetett. 

Renny (fölemeli a kezét): Tünhetetlen, 
hogy igy beszéljetek róla. 

(Szünet.) 
Auguszta (nyomatékosan): A pénzt Er-

nestnek kellett volna kapnia. 
Ernest: Én megvagyok anélkül a pénz 

nélkül. 
Péter: Nem értem, miért hangsúlyozzá-

tok. hogy a pénzt Ernest bácsinak kellett 
volna kapnia. Hiszen Miki bácsi isi még a 
világon van. Ami pedig Rennyt Illeti, neki 
el kell tartania az egész családot 

Auguszta: Én Angliából jöttem ide, hogy 
a mamát gondozzam. Szeretném tudni, mit 
csinált volna nálam nélkül! 

Péter: Meg lett volna nélküled is! Éppen 
elég pénze volt.. 

Meg: A pénzt gyűjtögette, félrerakta — 
és Renny fizetett rá. 

Renny: Mindegy! Hagyjuk! 
Miki bácsi: Te csak ne szerénykedj! Té-

ged illeti 
Renny: Én mindig nagyon szívesen látta-

lak benneteket. 
Auguszta: Az anyám nem volt eszénél, ez 

olyan biztos, mint a kétszerkettő. 
Meg: Észrevettél valamit rajta! Furcsán 

viselkedett talán az utóbbi időben! 
Auguszta: Én láttam rajta bizonyos vál-

tozást. 
Meg (mohón): Dohát miféle változást, 

Auguszta néni! 
Auguszta: Először Is, több ízben feltűnt 

nekem, hogy magában beszélget. 
Miki bácsi: Hm! De volt-e valami furcsa 

albban, amit mondott! Szóbahozta csak egy-
szer is Fredet! 

Auguszta: Hát igenis, az/ábáhozta. Egy-
ízben motyogott valamit Fredről, meg egy 
kínai istennőről. 

Ernest: Különös. Nagyon különös. 
Miki bácsi: S nem kérdezted meg tőle, 

mit jelent a dolog! 
Auguszta: Megkérdeztem s ő azt felelte, 

ebben a fiúban van' érték és hogy tl osto-
bák vagytok, hogy nem látjátok. Nagyon 
fájt nekem, hogy ilyen kíméletlenül nyi-
latkozott rólunk. 

Meg: Ez igazán elegendő bizonyíték. Vi-
gyétek a törvény elé, vagy ne vigyétek, 
ahogv jólesik, de én azt hiszem, hogy ép-
elméjű ember nem téveídihet ekkorát. 

Auguszta: És a mi kárunkm 
Miki bácsi: Rossz úton vagytok. Ha va-
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liaiki meghallaná, amiket magamban szok-
tam beszélgetni, nyugodt lélekkel becsuk-
hatna az őrültek házába. (Nevetés.) 

Meg: Ugy kellene megcsinálni, hogy egy-
formán részesedjünk az örökségből. 

Auguszta: Ha igazán megcsinálható, ez 
volna m egyetlen .kivezető út a sok nehéz-
ségből. 

Ernest: Nekem úgy tűnik, hogy mama 
sohia életében nem volt Olyan, eleveneszű, 
mint az utolsó napon. 

Meg: Te eleveneszüségnek nevezed, hogy 
egyszerűen eldobta a (legértékesebb gyűrű-
jét? 

Péter: Az Isten szerelmére, verd ki már 
a fejedből az/t .a hülye gyűrűt! Az ember 
azt hihetné, hogy egy vagyont ér. 

Meg (fölkel): Ez nagyon valószínű. Hát 
meg tudsz te becsülni egy ékszert, tudod, 
hogy mi az értéke? 

Pétét: Te talán tudóid? Teljes 10 évig dol-
goztál azon, hogy hozzámehess iái férjedhez, 
(fijki pedig. . . 

Renny: Péter! Péter! 
Meg (sir vaf akad). 
Auguszta (hirtelen eszébe jut): Döntsön a 

•bíróság! 
Péter: Ügy van! 
Miki bácsi: Mit mond tok? Meg úgy bog, 

hogy egy árva szót sem halü az ember! 
Auguszta (még ihangosabbfin) : En azt 

mondom, hogy indítsunk pert. 
Miki bácsi: Talán ez volna at legjobb. 
Ernest: Hiszen ha tudná az ember! 
Meg (abbahagyja a bőgést). 
Mind (Renny felé fordulnak s tőle várják 

a választ). 
iRenny: Nem fogunk pert indítani! Mi a 

mísigunk maija szerint, egymás1 között fog-
juk elrendezni <a dolgot és senki idegent nem 
vonunk ibele. Inkább veszítsem el Jalnát, 
semhogy perrel támadjam meg nagyanyó 
végrendetletét. Ami az épelméjűséget illeti, 
— akár épelméjű volt,, akár nemi — az ő 
pénze volt és azt tehette vele, amit akart. 
En laizit mondom, hogy a nagymama telje-
sen épelméjű volt. Olyan esze volt mindig, 
mint egy férfinak. Egész életén: át tudta, 
hogy mit kell tennie és meg is tette. És 
hogyha ez iaz utolsó intézkedése keserű pi-
rula ;a mi számunkra, akkor sem tehetünk 
egyebet, mint hogy lenyeljük, ahelyett, 
hogy itt családi kakasviadalt rendezzünk 
miatta. Képzeljétek el, micsoda botrányos 
újságcikkek jelennének meg rólunk, örökö-
sök háborúja egy százéves asszony végren-
delete körül. Ez talán tetszene nektek? 

Ernest: Nem! Nekem nem! 
Auguszta: Ez szörnyű volna! 
Miki bácsi: Nem, nem, nem! Ebbe soha-

sem mehetünk bele. 
Meg: De azért . . . 
Péter: Te vagy legjobban érdekelve a do-

logban. Ha te belenyugszol és elfoga-
dóid a . . . 

Miki bácsi (dühvel): Nem értem, miért 
hangoztatod állandóan, hogy Renny van 
legjobban érdekelve a dologbtan? Ez igazán 
felbőszítő! 

Renny: Ez egészen (mellékes dolog, Miki 
bácsi. A fődolog az, hogy nem Indíthatunk 
pert a nagymama végrendelete miatt. 

Miki bácsi (büszkén): Hát persze, ez a 
fődiolog. Nem fordulhatunk a .bírósághoz. 

Ernest: Nem, nem, a bíróság kizárt do-
log. 

Meg: Szóval itt az égvilágon semmit sem 
lehet tenni. (Zokog.) 

Miki bácsi: Hadd taibba a .bőgést, Meg. 
Auguszta: Utóvégre is tied lett az indiai 

sál, meg az aranyóra lánccal. 
Péter (gúnyosan): Igen, és Renny kapta 

meg a nagymama ősrégi, festett ágyát. Mit 
fogsz csinálni ezzeil az ággyal, Renny? 

Kenny: Majd belebújok és benne maradok, 
ha nem törik össze alattam. 

Ernest: Halljátok-e? Nem született ez a 
Fred burokban? 

Renny: Miben? 
Ernest: Burokban. Bu-rok-ban! 
Renny: Erre igazán nem tudok neked vá-

laszolni! 
Erneät: Auguszta, te talán tudod. 
Auguszta: Hát persze; burokban született. 

A fejet is, meg az arcát is teljesen eltakarta 
a burok. 

Péter: Dehát mi köze a buroknak a vég-
rendelethez? 

Ernest: Azt mondják, aki burokban szüle-
tett, az szerencsés. 

Péter: Most aztán fején találtuk a szöget. 
A burok az oka mindennek, 

Ernest: örülj neki, hogy burokban szület-
tél! 

Fred (egy székbe roskad, fejét tenyerébe 
hajtjaL 

Ernest: Szerencsés fickó vagy, Fred. Mert 
aki burokban született, az soha az életben 
nem vallhat kudarcot. Bár én is burokban 
születtem volnál 

Miki: Az egész család születhetett volna 
burokban! 

Péter: Nekéru se ártott volna. 
Fred (fölkel és támolyogva megy keresztül 

a szobán). 
Miki bácsi (erős kézzel vállon ragadja): 

Ne menj el még, fiacskám. Volna hozzád 
egy-két apró kérdésem. (Maga mellé vonja 
a fiút egy székre.) c x 

Ernest: Ügy van! Szeretnénk egyet-mást 
megtudni ennek az ügynek a titkaiból. 

Miki bácsi: Ejtett-e el olyan megjegyzést 
anyánk, atniböl arra következtethettél, 
hogy minden pénzét rád fogja hagyni? Be-
szélt-e neked valaha arról, hogy új végren-
deletet akar csinálni? 

Fred: Nem, Miki bácsi. Nekem soha egy 
szót sem szólt erről a dologról 

Ernest: Ne hazudj, Fred! Ne hazudj! 
Miki bácsi: Szóval, te el akarod velünk hi-

tetni, hogy amikor Patton felolvasta a vég-
rendeletet, te épp úgy meg voltál, lépetve, 
mint az egész család? 

Fred: Én, én még is voltam lepve. 
Péter: Te azt hiszed, nogy mi beugrunk 

ennek az olcsó komédiának! Egy arcizmod 
sem rándult meg, amíg Patton a végrende-
letet olvasta. Rajtad volt a szemem. Te 
egész pontosan tudtad, hogy mi fog követ-
kezni. 

Meg: Hogyne tudta volna! 
Fred (kiabálva): Nem tudtam! (Felugrik a 

székről.) 
Miki bácsi: Csak nyugalom, fiam. Én meg 

akarom oldani ezt a csomót, ha ugyan le-
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hetséges. (Szinte átfúrja tekintetével Fre-
det.) És most arra kérlek, mondd el nekünk;, 
hogy a te véleménved szerint, mi okból je-
lölt ki általános örököséül az anyánk ép-
pen tégedet! 

Fred (a két térde között összeszorítja « 
kezét). 

Ernest: Igen, mondd el nekünk, mit gon-
dolsz, miért tette ezt a mama? Mi nem ha-
ragszunk terád, mi csak szeretnénk tudni, 
mi oka volt erre a rendkívüli elhatározásra î 

Fred: Én semmi okot nem tudok mondani. 
Miki bácsi (Augusztához): Mi is volt az, 

amiről a mama sajátmagával beszélgetett! 
Valami kínai istennő, ha jól emlékszem... 

Auguszta: Én képtelen voltam megértem, 
össze-vissza motyogott valamit Fredről, 
meg Kuan Yin istennőről. 

Miki bácsi: No, Fred, mi van azzal a kí-
nai szoborral! 

Fred: Nagymama azt mondta, hogy tanul-
jak tőle, hogy az istennő, illetve azt 
mondta, hogy meg fogom érteni egy kissé 
az életét, ha az istennőre hallgatok. 

Miki bácsi: Az istennőre! 
Fred: Igen. Kuan Yinre. 
Meg: Tisztára őrültség! Mit akarhatott ez-

zel a nagymama! 
Miki bácsi: Pszt! Te ne beszélj! Mikor 

folyt le köztetek ez a beszélgetés? 
Fred: Ó, ez még a nyár elején volt. 
Miki bácsi: Már most add elő nekem pon-

tosan, hogy került szóba köztetek ez az 
egész dolog! 

Ernest: Én már jóidé je nem láttam azt a 
szobrot. 

Auguszta: Valaki ellopta. 
Ernest: Hát ez megdöbbentő. 
Fred: Nagymama nekem adta a szobrot. 
Meg: Mert még nem volt elég, amit neked 

szánt! 
Miki bácsi: És most hol van az a szobor! 
Fred: A szobámban. 
Auguszta: Én sohasem láttam a te szo-

bádban. 
Fred: Elzárva tartom. (Valami fáradt 

megvetéssel.) Napkeltekor mindig tömjént 
égetek a szobor e lő t t . . . 
(Ha Frednek i f j ú homlokán hirtelen szarvak 
ütköztek volna ki vagy kopott barna cipői 
helyett egyszerre lópaták lettek volna lát-
hatóvá, akkor sem lehetne nagyobb monstrum 
a család szemében, mint ebben a pillanat-
ban. Mind visszahúzódnak attól a Whiteoak-
iól, aki napkeltekor kiszáll az ágyából, hogy 
tömjént égessen egy pogány istennő szobra 

előtt.) 
Péter (sietve elhagyja a szobát). 
Miki bácsi (fölkel): Amikor Oxfordban ta-

nultam, ott voltak olyan fickók, akik efajta 
szörnyűségeket műveltek. De arra soha ál-
momban sem gondoltam, hogy lesz valami-
kor egy unokaöcsém... 

Ernest: Hát ezek veszedelmes dolgok. Ha 
így folytatja, utoljára még pápista lesz. 
belőle. 

Miki bácsi: Azt hiszed, elhihetjük neked, 
hogy semmit sem vártál az anyánk öröksé-
géből, amikor titokban ilyen értékes ajándé-
kokat adott neked! 

Fred: Én nem tudtam, hogy Kuan Yin ér-
téktárgy. Én csak annyit tudtam, hogy a 
nagymama nagyon szereti. 

Meg: És egy pillanatig sem tűnt fel előt-
ted furcsának, hogy szétosztogatja azokat a 
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holmikat, amelyeket hosszú éveken keresz-
tül gyűjtögetett! 

Miki bácsi: És miért rejtegeted úgy ezt a 
szobrot! 

Fred: H á t . . . i z é . . . azt h i t tem. . . tud-
tam . . , 

Miki bácsi: Mit tudtál! 
Ernest: Az igazat, Fred. Csakis az igazat. 
Fred: Gondoltam, hogy bajba kerülök 

miatta. 
Miki bácsi: Bajba! Mert ajándékot kaptál 

anyánktól! Ugyan kérlek. 
Auguszta: Nevetséges! 
Ernest: De egyáltalában, miért adott a 

Frednek ajándékot? Erre nem tudok rájönni. 
Péter (belép. Behozza Kuan Yint): Nézze-

tek az arcára és mindent meg fogtok ér-
teni. Undok, alattomos bestia. (Lobogtatja a 
porcellánfigurát.) Tessék, itt van az egész 
bajnak az okozója. Most pedig mondd el ne-
künk, hogy mit tanultál tőle! (A zongora-
hoz megy és ráteszi Kuan Yint.) 

Renny: Én már torkig vagyok mindennel. 
Auguszta: Egészen fölösleges dolog volt 

idehozni ezt a bálványt. 
Fred: Én örülök, hogy itt van. 
Miki bácsi: Sokszor voltál négyszemközt a 

mamával? Mert én sohasem láttam, hogy 
egyedül lettél volna vele. 

Fred (álla a mellére hanyatlik). 
Renny: Fred. Mondj el mindent őszintén. 
Fred (nagyon fáradt, száraz hangon): 

Éjszakánként a templomba szoktam 
járni, gyakorolni az orgonán. Egyszer 
nagyon későn jöttem haza és nagyanya szó-
lított a szobájából. Azután beszélgettünk. 
Akkor éjjel ajándékozta nekem az isten-
nőt. És attól fogva, majdnem minden éjjel 
bejártam a szobájába. 

Miki bácsi: Majdnam minden éjjel az 
anyám szobájában (voltál! 

Fred: Néha zongoráztam neki, néiha zené-
ről beszéltem neki, de nem sokat. Legtöbb-
ször csakis ő beszélt. 

Ernest: Akkor hát nem csoda, hogy nap-
közben álomkóros volt, ha fléléjszakán át 
beszélgetett! 

Miki bácsi: És azokon az éjszakákon be-
széltétek meg az ügyet? 

Fred: Hát igen. 
Auguszta: Amikor neki nyugalomra és 

piibenésre volt szüksége. 
Ernest: Megrövidítetted a mama napjait. 
Fred: Meghosszabbítottam az éjszakáit. 

Milyen nagyszerű volt ő azokon az éjsza-
kákon! Azt látnotok kellett volna (Meré-
szen.) Slherryt ittunk. Ettől még jobíb kedve 
lett, éber volt és élénk. 

Miki bácsi: Jóságos Isten! ő itta ki! 
Ernest: Nemcsoda, hogy napközben min-

dig szórakozott volt. 
Auguszta: Nemcsoda, hogy az utolsó há-

rom hónapban hozzá sem nyúlt a reggeli-
hez. amit tálcán vittek be neki. 

Meg (siránkozó hangon): S nekem napról-
napra kellett látnom, hogyan romlik sze-
gényke! 

Miki bácsi: Ez a dolog esztendőkkel kur-
tította meg az életét. 

Ernest (megdöbbent hangon): Megölte! 
Ezen vitatkozni sem lehet. Megölte! 

Miki bácsi: Hát bizony. Ez a te lelkiisme-
retedet fogja terhelni. 



Auguszta: Ez a fiú gyilkos. 
Phe.be: Hát ezt nem lehet hallgatni! \ul.) 
Fred: Én sem hallgatom tovább. Elme-

gyek. Dolgozni, — tanulni Európába. 
Auguszta: Ez « fiú megőrül*. 
Péter: Hideg, számító gazfickó. 
Meg: Az orrunknál fogva vezetett ben-

nünket! 
Kenny: Szamárság! 
Péter: Te még partját is fogod, Kenny. 

Amikor egész idő alatt bolonddá tartott itt 
valamennyiünket! Es téged kiforgatott a 
nagymama egész vagyonából. 

Fred: Ez hazugság! 
Péter: Csak nem akarod azt állítani, hogy 

nem föltett szándékkal ütötted el Bennyt a 
nagymama pénzétől! 

Fred: Nekem semmi ilyen szándékom nem 
volt! Es én senkitől sem akarok elvenni 
semmit. Nekem nem kell a pénz. Vissza fo-
gom adni. Nem fogadom el! En sohasem 
tudtam, — nem is sejtettem, ne mondjátok 
rólam, 'hogy én vagyok a gyilkosa. Vegyé-
tek el a pénzt! Legyen az égés® a tiétek! 
(Zokog va roskad le a zongora mellett álló 
székre,) 

Kenny: Az Isten szerelmére, Fred! 
Meg: Óh, ez a fiú nem normális! 
Kenny: Meg, kérlek. Eredj ki a szobából. 
Meg (sírva kimegy). 
Miki bácsi: Szavamra mondom, ez a Meg 

is úgy viselkedik, mintha a dologban csakis 
^ ö volna érdekelve. 

Auguszta: Nagyon megsértette anyánk 
emléket azzal, amit a sálról mondott. 

Ernest (Adelina képmása előtt áll): Mama 
nem sejtette, hogy milyen vihart fog felka-
varni, amikor ezt a végrendeletét megcsi-
nálta. 

Péter: Fogadni mernék, hogy pontosan 
tudta. (Gonoszul vigyorog.) 

Auguszta: Te is, Péter! Te is sértegeted 
szegény mama emlékét! 

Péter (Whiteoak Philip kapitány arcké-
pét nézve:) Sok hasznát vettem, ihogy any-
nyira hasonlítok hozzá. 

Miki bácsi: Micsoda! Csak nem mertél 
arra gondolni. . . 

Ernest: Hogy a mi hátunk mögött! No-
hát! 

Auguszta: Nagy vakmerőség és szemte-
lenség volt részedről. (Fölkel.) 

Péter: Hát ez kérdés. Nagymamának min-
dig rendkívüli örömet szerzett ez a hason-
latosság. 

Ernest: Az efajta dolgok az ő szemében 
nem számítottak. 

Péter; Nem! Az sem számított, ihogy ti a 
fiai vagytok. Az se számított, hogy Kenny 
tartja el az egész családot. Semmi sem szá-
mított. Csak ennek a fickónak (fejével Fred 
felé fordul) a csalárdsága és a esinossága. 

Fred: Legyen a pénz a tietek. 
Miki bácsi: Hallgass már el ezzel az 

őrültséggel! 
Ernest: Megőrjíti az embert. 
Auguszta: Várj, amíg nagykorú leszel! 
Péter: Addig pedig sok minden történ-

hetik. 
Miki bácsi (Péterhez fordul): Ti azért fe-

nemód jól jártatok, — te meg Phebe. 
Ernest: Az a csodálatos rubint. 

Auguszta: Szinte felbecsülhetetlen! 
Péter: Folyton emelkedik az értéke — 

folyton emelkedik. Egyszerre majd csak 
azon vesszük észre magunkat, hogy tölbbet 
ér mint az egész örökség. (El.) 

Renny: Auguszta néni, neked jó volna 
egy kissé lepihenned. Fáradtnak látszol. 

Auguszta (mély hangon): Fáradt is va-
gyok. Fölmegyek ós lefekszem. Gyere Er-
nest, — gyere Miki; 

Ernest: Igen, én is a szobámba megyek. 
Miki bácsi: Várjál Emest! Jó volna egy 

kis szí ver ősitől Mit innál! 
Ernest: Mama hagyott egy kis sherryt! 
Miki bácsi (sírva): Igyuk: meg! (Elmen-

nek.) 
(Mind a hárman elmennek a négyszemközt 

hagyják Rennyt és Fredet.) 
Kenny (Fred vállára teszi a kezét): Hát 

átestünk az egészen. Most már. (Szünet.) 
Igazán túl vagyunk rajta. 

Fred: Gondolod! 
Renny: Ügy van, ahogy Péter mondja, 

— két esztendő alatt sok minden történhe-
tik. Addigra felnősz és megmutatod a csa-
ládnak, hogy milyen legény vagy! 

Fred: Gyűlölnek engem. 
Renny: Nein. Már hogy is gyűlölnének! 
Fred: Azt mondják, én öltem meg a nagy-

mamát. 
Renny: Te viszont tudod, hogy azokon az 

éjszakai találkozókon kitűnően mulattattad, 
Fred: ó, imádta azokat a beszélgetéseket. 
Renny: Es nagyon szeretett téged. Fel a 

fejjel. Ami pedig ezt az izét illeti, (A zon-
gora felé tesz egy mozdulatot.), hát gyako-
rolj rajta annyit, amennyi jól esik. (Této-
vázva megy az ajtó felé.) 

Fred: Ne menj el! Renny! Idenézz! Nem 
lehetne megint kinyitni az ő ajtaját! (Mint-
egy próbálkozva Adelina szobája felé 
indul.) 

Renny: Hát igaz, elég sokáig volt bezárva. 
Fred (kinyitja Adelina szobájának ajtaját. 

Boney az ágy lábánál ül egy rúdon). 
Renny: Jobb így. 
Fred (az ajtónál): Ô Istenem, mintha még 

most is hallanám a hangját . . . Ronny, te is 
hallod a szavát! 

Renny: I g e n . . . Ügy rémlik, mintha ve-
lünk volna. 

Fred: Istenem, mennyi lendület volt 
benne. 

Renny: Nem érzed, Fred, hogy tebenned 
is van lendület! A rai okos nagyanyánk 
meglátta ezt és ezért akarta biztosítani aa 
életedet. Már most használd ki a szerencsé-
det, Nagyanyánk sohase csalódjék tebenned. 
(Lassan kimegy.) 

Fred (arca egy nagy elragadtatott mosoly. 
Lassú lépésekkel megy a zongorához. Leül a 
székre. Kesét Kuan Yinre teszi. Mintha va-
lami erő költöznék beléje. Aztán a billen-
tyűkre hull mind a két keze. Szemét Adelina 
szobája felé fordítja. De ujjai már a billen-
tyűket hozzák mozgásba. Játszani kezd.) 
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54. Vakolat része 
55. V. N. R. 
58. Mr. Jolson keresztneve 
58. 0. S. N. 
59. Igevégzödés 
61. Megokolás 
62. Ebből is lehet tudni 
63. 1925- ï9-ig U. S. A. külügymi-

niszter 
64. Fa 
65. Hamis 
67. Gonosz 
68. Fém 
69. Előre — mássalhangzói 
70. Jákob bátyja 
71. Csúszómászók 
72. Ritka férfi név 
73. Fűszer 
74. Vitatkozás része 
75. Vissza: madár 
76. Híres festő 

50. Kik (!) 
51. Annakidején 
52. Vissza: reggel lesz 
53. Vissza: félrevezetós 
57. 

44. Ásványként előforduló petro-
leum 

45. Kérdőszó 
46. Inachos argosi király leánya 
49. 

19. Területmérték , 
21. Alarm 
22. Molybdaen jele 
23. Ázsiai folyó 
24. U. S. A. állam. Fővárosa 

Salem 
25. Kőkorszakbeli leleteket talál-

tak itt 
28. Fej 
29. A Nemzeti Színház egyik leg 

nagyobb művésze (1844—1915) 
30. Hivatal 
32. Amphion király mondabeli fe 

lesége 
33. Fiú — arabul 
34. Sok puli 
35. Beismerés — névelővel 
37. Athéni bölcs 
38. 0 . A. M. 
39. Hangjegy 

60. Szövetség 
61. Vissza: nemrég még divatos 

játék 
65. Zárda — mássalhangzói 
66. U. 0 . K. 
68. Laktanyában van 
69. Sapka rószs 
70. Tegnapután 





MINDEN A SZERELEM KÖBÜL FOROG 
Beküldendők a nagybetűs definíciók megfejtései. 

VÍZSZINTES: 
1. WILLIAM SHAKESPEARE 

VILÁGHÍRŰ DRAM AJ AN AJ*. 
KET FŐALAKJA SZEMfilLYS-
SITI MEG EZT AZ ERZ EL-
MET. A GYENGÉBBEK KED-
VfifiRT: ROMEO ËS JÚLIÁ-
RÓL VAN SZÚ 

16. Ezzel mindenkinek tisztában 
kell lennie 

18. Luvalle — eleje 
19. Egyszerű test 
20. S. S. M. 
22. Betű (fon.) 
23. Farsangi mulatságokon divat 

viselni 
24. összehasonlító szócska 
25. Az ilyen levegő rendkívül nyo-

masztólag hat az idegekre, na 
ós nem utolsó sorban a légző-
szervekre 

27. Ax olasz pins hivatalos rövidí-
tése 

28. Ezt a játékot {kisgyermekek 
fizik előszeretettől 

29. Kores — közepe 
30. Teljesen befedi 
31. A görögök egyik törzse volt 
32. Előd 
33. 0 a következő 
35. Ez az összeg Angliában nom 

vagyon. Nálunk kb. négyszáz 
pengő 

36. Angol prepozíció 
I 37. Alig — németül 
39. A lift egyik iránya 
40. Idegen területmérték 
42. Intőben található 
43. A hasonnevű kerület és egy-

kori választófejedelemség fővá-
rosa. Világhírű pompás római 
emlékeiről. Sehol sem maradt 
fenn annyi római emlék, mint 
itt. Egyébként is sok történel-
mi és mübeosü emlékkel ren-
delkezik. Nevezetessége még a* 
úgynevezett Porta Nigra, a H». 
u. 1-böl származó városkapu is 

44. Helység — angolul 
45. Sinclair Lewis »Egy modern 

asszony szive« c. regényének 
főalakja viseli ezt a keresztne-
vet ( » . . . Vickers«) 

47. »Ait oroszok Atyuskája volt — 
valaha 

48. . . . . vagy nem enni, ez délbeu 
a kérdés 

49. Ennek a forgalomnak az át-
utalás a célja, vagyis a pénz-
forgalom kikapcsolása éa a 
fizetések egyszerűsítése. Lé-
nyege, bogy a bank ügyfelei-
nek intézkedésére bizonyos 
összeget átír egy más számU 
tulajdonos javára. Az átutalás 
leggyakrabban csekk útján tör-
ténik, amelyre rávezetik, hogy 
elszámolásra szolgál 

50. Német személyesnévmás 
51. Ezentúl — népies dialektussal 
52. Azt ismeretlen adakozó névjele 
53. Ekkor az utolsó vendégnek is 

el kell hagynia a helyiséget 
54. G. I. H. 
55. Gallium vegyjele 
57. Az egyiptomiak napistene 
58. Olasz helyeslés 
59. E. G. K. 
60. Tó — németül 
61. Az olasz skála első hangja 
63. Ervin — becézve 
64. Körlevelek kezdődnek e rövidí-

téssel 

65. ü. I. S. 
66. Vízben haladt előre 
67. Ez a »fogalom« csak Pesten is-

mert, de ott annál kellemetle-
nebb oldaláról 

68. A heringfélékhez tartozó, gaz-
daságilag igen fontos hal. Ang-
lia délkeleti partjaitól kezdv», 
egészen a Földközi-tengerig 
előfordul. Hossza 15—25 cm. Ol-
dalvonala mentén gyakran fe-
kete foltok láthatók. Sózva, 
olajban és marlnirozva kerül 
forgalomba 

69. E. B. T. 
70. Rag 
71. Tó — olaszul (magyar névelő-

vel) 
72. Ludolf-féle szám 
73. Hogy kerül ide é s . . . és mi-

csoda? (3 szó) 
75. Pipere — fele 
76. A legnagyobb magyar költő 

monogramja 
78. Itt győzte le Miltiades a per-

zsákat 
79. Katona az Illető 
80. Fél vonó (nem felvonói) 
81. . . - ipso 
83. Ez a futballistát hátráltatja • 

játékban 
84. Mesterember 
85. I. G. P. 
86. Calcium vegyjele 
87. Börtönablak dísze 
88. Kárt okoz 
89. Számtani müvelet közben 

mondjuk 
93. Bemondás az alsósban 
94. T. S. P. 
96. Amerikai filmamorozó. Róla 

mondják, hogy megtestesítője 
a csúnya férfiszépségnek 

98. A franciák aprópénze 
99. Melyek? (ék. hiba) 

101. Üres — németül 
102. KORUNK JELLEMZŐ TÜNE-

TE. EZ VALAMI EGFISZ ÜJ 
FIS RÖVIDLEJÁRATÚ VALA-
MI. DE NE FELEJTSÜK EL, 
HOGV A HUSZADIK SZAZAD-
BAN ELÜNK 

103. . . . victisl 
104. Kaas • - része 
107. Angol főrang 
108. Jupiter kedvese 
109. Útlevélben szerepel 
110. Felfedez valamit 
111. EZ PEDIG KÖRÜNK JEL-

LEMZŐ PROBLEM A JA. SO-
KAN ERTEKEZTEK RÓLA. 
HA JÓL EMLÉKSZÜNK EGT 
REGENY IS MEGJELENT 
ILYEN CÍMMEL. ÍRÓJÁT 
BIZONY MAR NEM TUDJUK 

FÜGGŐLEGES: 
1. EGY SLÁGER KEZDÖSORA 

HARSOGJA EZT A FRÁZIST. 
»BELEHALOK NEM BÍROM 
TOVÁBB« NA IGEN . . . 

2. Levélben, szerződésben fordul 
elő ez a szó 

3. A fiziognómia megalapítója 
4. A lóerő jele. 
5. A halálbainduló gladiátorok 

üdvözölték így a csiszárt 
6. Telefonszámok előtt álló rö-

vidítés 
7. Fodor László hajdan nagy si-

kert aratott színdarabja 
8. Pótolja a folytonossági hiányt 
9. L. F. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
17. 
20. 
21. 
22. 
26. 

30. 
32. 

34. 
39. 
41. 
43. 
45. 
46. 
47. 
52. 

53. 

76. 
77. 
80. 
82. 
83. 
84. 
87. 
89. 
90. 
91. 
92. 
95. 
96. 
97. 

100. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 

Ezt a címet az olasz királyi 
család egyik tagja viseli. 
Cimzésrövidités 
Irta: Sinclair Lewis 
Atlan Zala 
Hosszú, keskeny zöngszekrény-
re bélhúrt feszitenek. Ha ezt 
szél éri, a húrok zsongó misz-
tikus hangokat hallatnak. Már 
a régi görögök is ismerték 
Révai Miklós névbetüi 
Könyörgőn 
N. K. P. 
Ónnal von be 
Csont, száj — latinul 
MINDEN FÉRFI SZERELMI 
ALMANAK ALANYA 
Hónaprövidités 
Algíri kerület és hasonnevű 
székhelye 
U. I. 
A karaván célja a sivatagban 
Azonos betűk 
Kútban lelhetünk rá 
8zük — németül 
Herceg — abesszin nyelven 
Leves van ilyen 
A görög hitrege szerint gyö-
nyörűszép ifjú. Még ma is a 
férfiszépség megtestesítője 
Elő-Azsia délnyugati félszi-
gete. Egyike a Föld legtermé-
ketlenebb vidékeinek. Folyói 
az év háromnegyed részében 
száraz árkok. Középpontja az 
angol uralom alatt álló He-
dzsász királyság 
1. 
Nagyon szépen kér 
Társadalombiztosító 
A diákság egyrésze itt foly-
tatja tanulmányait. Ezek tu-
lajdonképpen zárt intézetek 
Magyar iró 
Lehord, rosszat mond róla 
Némely pullover van ezzel 
ellátva 
EGYESEK SZERINT: MA 
MAR ISMERETLEN FOGA-
LOM. IGAZ? NEM? TUDJ' 
ISTEN! 
Politikai tevékenység 
Vissza: névelő 
Allóviz 
MOLNÁR FERENC SZÍNDA-
RABJA FUTOTT E CÍMEN 
A VÍGSZÍNHÁZBAN. A »SZE-
RELEM ES SZERETET« 
PROBLÉMÁJÁT BONCOL-
GATTA 
S. F. 
Város a Duna mellett 
Német helyeslés (ion.) 
Rendezi az ügyeket 
Illatszertárban kapható 
Erek 
Atlan tag 
Lovassági vezényszó 
Capone keresztneve volt 
Töredelmes vallomást tesz 
Shakespeare tragédia hőse 
Rosszindulatú seb 
London folyója (fon.) 
Versenycsónak (egy »f« hiány-
zik a végén) 
Még nincs 
Azonos betűk 
Disznónak palota 
Tizenikét hónap 
Ve párja 
L. R. 

íoe^ 



Tükörtakarékosság 
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4 
KodoLai bácsi ínég a saját árnyéká-

tól is fél. Ezért a üázában, melynek 
alaprajza az ábrán látható, tükörbe-
rendezést szerelt fel, úgyhogy ágyban 

fekve láthatja, ki közeledik a bejárat-
hoz. Ehhez a berendezéshez csak négy 
tükör kellett. 

Hova tenné ön azokatt 

Sakk Sakk 



SZÔALGEBRA 
(A—B) + (C-D) + [E—(F+G)] + (H—I = x 

Ennek az egyenletnek a megfejtéséhez 
nincs szükség 'algebrai tudásra. Ha a betű-
iket a -velük egyenértékű sósavakkal helyet-
tesítjük a + és — jeleket tekintetbe véve, 
azt kapjuk, hogy az egyenlet jolbboldalán 
ál lé x a világ egyik legnagyobb festőmű-
vészének nevét határozza meg. 

A = A sivatag hajója. 
B = Személyes névmás. 
C = Amerikai pásztorok hurokban vég-

ződő kötele. 
D = Mondat része, 
E = Az Adria EK-i ötble. 
F = Úszóbajnok keresztneve. ' 
G = Görög betű. 
H = Nemes fém, • , 

L I = Edémy. 

EGYRESZT - MÁSRÉSZT 
MKSZTH KLMN O AAIA 
B.BK TTL A Ü E É 
BEB VKTR OA AEEE 
MB RS ZLTN I Á I A 

A fenti betűk egy-e<gy írót és annak a 
művét adják, ha a baloldali (betűkhöz a 
magánhangzókat, ia jobboldali betűkhöz a 

r mássalhangzókat megkeressük. A kezdő-
betűk egy magyar író nevét adják. 

n c G f e i t c s i h 
az 1937. 40. számból : 

Haton v a g y u n k (123): 
S Z O M O R Ú V Á S Á R N A P 
A K Á P O S Z T A B É L A 
LA R Á Z J E N Ő P P P 
A L I L S E T É T Á L 
M A R A I 0 0 0 A R R A 
O B É 0 B Á R S O N Y K 
N A V A R R A S H Á R E M 

M R ÁK B O K O R L E 
BA JTOR 0 I Z I V ML 
U OM M I S A R K A L 
L Á Z Á R T Ö R Z S I E 
L A S A N T I E B O N I T 
A I N B IA A D P A T T 

Verg i l ius (128): 
H A A Z É G I S T E F A N 

A G R A T Z E R É 0 Y 
P O R C I K Á L V Á R I A 
ORA K S E G I T G L 
K S T I B E T T A R A C K 
LÓG NÜRM I N Á L A 
OH P O R T E P K O S 
K Á T I SMEGPOGOMMO 

L E N A N E M E S E Z 
U MOH D É N Á R B T G 
P R É M E S M É Z G A AA 
S R B U T I K ö O N T 
A N D E R S E N S G R A N 
L E 0 A D L A T U S I 
A L K O N Y I T H A T O M 

N a g y k e r e s z t r e j t v é n y 
(124-125) : 

N I P P B R A H M IN C S U P 
A L E A G A M E M N O N Z Á R 
G E S Z T J N N A P Á C A 
Y T S E T I R B A S I L N 
E M B E R N A G Y O T B O T L IK 

I U N A L A B A M A TOD 
I N D I Á N S Z E R E LM I D A L 

NOA LU I R D GÉ AHÁ 
G S E D D A N IA G 0 OG 
Y A L Á SA S A D AK I Y 
E L V E S Z T E T T E M L O V A M 
NORMA A R E K A I R O D Á 
É T I D O A IA A G I OS 
S U Á S O N B U V C S 
B O R O S Z L Ó C A R O L I N A 
É I A R T D B É L D L 
RH OVŐ S O L L T P IH 
M O S D Ó Ö Z S É B R A K T A 
E L L E N Ő R I Z H E T E T L E N 
N A R A O T T A N GNU G 
T P ATOM 0 E L G A MZ 
V A E O S A J E I E COO 
E L L E N S É G E S Á L L Á SOK 

Á H L I R A V A D I R A R 
A B A L L A D A S H A K E S P E A 
L J E A N R Z C E L E A R 
LE LN I V K A E N D R E 
A L Á T R I V I Á L I S É L J 
H I S Z Ó H A J T Á S S K I E 

MUNDO HETI JUTALMAK 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
LÁSZLÓ MÁRIA, Bp., Mexikói-út 52. 

H E L L E R sajt, juhtúró, vaj csomag: 
FARKAS MÁRIA, Bp., Keleti Károly-utea 12. I I I . 

KALIMENT gyógycukorka (családi doboz): 
F E J E S ANIKÓ, Pöcel. 

1 díszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV: 
MÜNK MIKLÓSNÉ, Pesterzsébet, Horttoy-út 86. 

GALAMBOS (Ferenciek-tere 4.) divatsál: 
SZÖNYI RICHÁRDNÉ, Barcs. 

TURNLIGHT PALABA komplett 
lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66): 

KLEIN DEZSŐ, Szeged, Eötvös-u. 34. 

1 pár GFB arany virág harisnya: 
KÁDÁR GIZELLA, Bp., Szív-u. 40. Œ. ő. 

Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
ÖZV. J E N E MIKLÓSNÉ, Kisvárda, Deák-u. 16. 

Egy nagy doboz VALERY pouder: 
F I T T L E R JÁNOSNÉ, Nagybá+ony. 

dr. Noseda OSMO púder: 
V E R P E L É T I RUDOLF, Har ta . 

GE-VI la selyemharisnya: 
KINCZLI MARGIT, Bp., R á k ó c z i i t 63. I I I . 28. 
BOON's kakaólcülHnlegesség, Vi kg: 
KÁDÁR, GYÖRGY, Bp., Szent IstvAn-körút 

zseb-

20. 
I I I . 8. 

Szóalgebra: ^Benaites— Ares) + [Ebonit — (Eb 
+ ón)] + (Halom — h a l ) + [Utópia — (Tó 4- pia)] 
+ [Salvador — (Alva +dó r ) ] + (8oldo — do) + 
(Indus — dús) + [Ivadék— (Vad + ók)] = Be-
nito Mussol in i . 

» A U T Ó M E N T H« csodásan habzó száraz f o g k r é m 
porban (1 doboz hónapokra e l é g ) : 

KOCSONDY GYULÁNÉ, Bp., Hertelendi-u. 4/to. 

2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
KRAUSZ VELMOSNÉ, Jáuosházn. 

Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
KÁDÁR DEZSŐ, Bp., Erzsébet-kőrút 22. 

PIATNIK: MATYÓ BBIDZSKARTYA: 
ÁCS MALVIN, Bp., Katona József-u. 22. IV. 1. 

DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
BAND NÁNDOR, Bp., Teleki-tér 10. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
EPSTEIN BÉLA, Ber l ln -Char to t t enburg , Kant 

str. 128. 
SZLAMAY VILMOS, Románia. 
VERESS ANIKÓ, Románia. 
P E T H E S ALFRÉDNÉ, Jugoszlávia . 
BOLFRAS FERENCNÉ, Románia. 
KETTER ÁGNES, Csehszlovákia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az ál landó het i ju ta lmakra p á l y á z ó k b e k ü l d é s i 

határideje a Sz ínházi É l e tnek az i l l e tő h e l y r e 
érkezésétő l számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 
ráírandó: » FEJTORNA«. _ Megfej tések a 8zinhá>ii 
Élet Bolt (Erzsébet-körűt 7.) levélszekrényébe Is 
bedobbatók. Már egy helyes megfe j tésse l is lehel 
pályázni, de több megfej téssel nagyubb az esély 
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Beküldendő: Viaszäntes 1, 52. — függőleges 1, 13. 

v a n n a k 

VÍZSZINTES: 
1. Mikszáth-regény címe 

14. Szárnak ás mutatók 
rajta 

15. Fizikai fogalom 
16. A »J'accuse« szerzője 
17. Segítség — latinal 
18. Gyömöszöl, dagaszt (tésztát) 
20. Csont — latinul 
21. Felsőkarizom 
22. Német névmás 
23. Francia névelő 
24. Vissza: Kecskehang 
25. R. L. 
26. Hagyom, engedem 
27. Cukrozott . 
28. Menükártya 
30. »Hab« betűi keverve 
31. Kis gyaloglás a kisközségbe 
32. Lóverseny szakkifejezés (éke-

zethiány) 
33. Párja — egy keresztes lovag-

nak 
35- Megvesszőzött kutya 
36. Kikapcsol, levesz 
38. . . . ut des 
39. Szarvasmarhája 
41. Betetőzés, csattanó közhaszná-

latú idegen szóval — magyar 
fonetikával 

42. Portékák értéke 
43. Pária — urának 
44. Nagyon savanyú eleje 
45. Ragadozó madár 
46. Nevetni — franciául 
47. Rag 
48. Rte. 
49. Vájjon — németül 
50.Bokor, cserjefajta 
51. Igekötő 
52. Szabadság japán ruhában 

FÜGGŐLEGES: 
1. Korok ós Írások 
2. Erre várnak az állásnélküliek 
3. Vissza: német szorzást jelentő 

szócska 

4. Divatos női akcesszoár 
5. Az elmóleti legmélyebb pont 
6. Vissza: lábra húzzuk 
7. Gazfickó, gézengúz 
8. Ige 
9. Hiányos szög 

10. Pára 
11. Könyvoldal alkotó része 
12. Hamis 
13. Állat a lakásában 
15. Ü — sürgönystílusban 
16. Angol szó 
18. Csavarni, srófolni — németül 
19. Pára 
21. Módszer 

22. E. P. B. 
23. Kártyajáték 
25. Szeglet 
80. Vegyjel 
28. Pára 
29. Nem melléje, sem föléje 
34. Vigyázó 
35. Testrészek 
38. Pap 
39. Nagyon gyakori férfinév a szé-

kelyeknél 
40. Tehát — latinul 
43. & 1 
44. Sérülés 
46. Igekötő 
48. Állat 

SZÍNHÁZI ELET színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulajdo-
nos: Színházi Elet r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körút 7. Tel.:»l—419—60. Szín-

házi Élet Bolt, Erzsébet-körút 7. T.: '1-419—50, Postatakarékpénztárt csekkszámla: 41.866. 
Felelős szerkesztő ós kiadó: I N Q 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 s nem adunk vissza még akkor sem, ba arra bennünket 

külön felkérnek vagy visszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 
HIRDETÉSEK millimétersora a színdarabban 80 f., más elhelyezésben 1P, páratlan oldalon L20 P (Auslands-

tarif P 1.20 pro mm-Zeile). Hasábmagasság 200 mm. 
FÖBIZOMÁNYOSOK: Administration und Redaktion für Oesterreich: Paul Pereszlényi (Verantwortlicher 
Redakteur), Wien, II. Sterneckplatz l t . Telephon: R. 46—580. — Románia: Journal Import Oradea-Nagy-
várad, Str. Kegele Carol II. No. 26. Telefon 153. — Csehszlovákia: Novitas, Pozsony-Bratislava. — 
Jugoszlávia : Avala, Beográd. — Milano: Franco di Conno. — Newyork: Mr. Ernest Fóthy Fischer 
1. West 47th Street (Room HOL). Newyork-City. — London: Mrs. G. Zoltán, 28. Torrlngton Square. Lon-

don W. C. 1. — Mexico: Mr. Andre Span. Calzada Predad No. 98, Mexico D. F. 
(MINDEN KIFIZETÉS É8 ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐI) 

EGYES SZÁM ÁRA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 dinár. 
— Csehszlovákia: 5 őK. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 4 Ura. — Anglia: 1 shilling. — Német-

ország: 70 pfennig. — Amerika: 25 cent. 
Y*. ÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő). — Ausztria: 7.5 schilling. — 
Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia: 60 2K. —Románia: 250 leu. —Olaszország: 45 Ura.— Angliai 

10 shilling. — Németország: 8.— aranymárka — Amerika: 2.50 dollár. 

ATHENAEUM NYOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 
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