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Mais l'écrivain
à un ami: „Comme
ville
la

Général

fois le

charme

du

je voudrais
un

vie

mutiere

plus

char-

en

plus

mais

et partout

de

entier.

2h et

théâtres,

Ces divers

cinémas
commerces

c'est ainsi. L'utilisation
et

bien des appétits;

aujourd'

hui

ù Budapest,

nouvelles

du nouveau

„panem

du
elles

produit
iront

la grande

marché.

demie

en
partie

Voilà ce que

Congres.
fois a Budapest,

être un écrivain
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A koti(/resszu« meonyitó
ülése
Rocca, Amiel, Muszka .lenő, Molnár Ferenc, Herczeg Ferenc, Kertész. K. Róbert, Pelry P á l , Fulda,
Heltai Jcn6, Sipőcz Jenó, Joubert, Marquisse, Ritter, Chiarelli és Gheraldi
(Seidner
felu.)

DENYS AMIEL CIKKÉNEK MAGYAR FORDÍTÁSA:

Magyar író
szeretnék
lenni
Az írók és

jelentőségre

tettek

szert a

felfokozta.

nem más ez, mint

szerzők Budapesten gyűltek

az

ősi

össze,

lettek

minden

hogy

aztán a

megkíséreljék
rendezni

az uj

üzletág kínálatának és ke-

mintegy tiz év óta tekingazdasági

Most

nagyjáiian

komponisták

télyes

lág étvágyát; felkellette és

modern életben: lehet, hogy

resletének kérdéseit

tényezői

íme, ezt gondolja a kon-

országnak.

gresszus főtitkára.

Az ö agyuk termékeire épp
ugy

szűkség

van,

De az iró, aki most má-

mint

sodízben

ahogy szükség van a pénzre,
vagy

benzinre

sokasodó autók

az

jának:

világában.

éjszaka 12 óráig

színházban, moziban, rádióban, zenekarok és más mű-

„Mennyire szeretnék magyar iró
Fernande
Sergent,
a kongresszus gyorsirónőjc, aki
gyorsirógépen
percenként
250
szót ir

vészi produkciók révén az
egész

világon

találkozunk

a szerzők műveivel. Ezek a
különböző produkciók már
szinte

aránytalanul

nagy

Budapesten,

ezt mondta ma egy barát-

egyre

Tény az, hogy délutáni fél
háromtól

jár

lenni és itt élni

ebben a nagyvonalú, ünnepélyes

és

festői

kisvárosok
római

..panem

et

circen-

ses," de igy van.
A „Szerző" műveinek kihasználása felkeltette a vi-

szépségű

városban, amely egyesíti a
elragadó

báját

a legnagyobb metropolisok
méltóságával, anélkül, hogy
az utóbbiak emésztő

lázát

ismerné."

Ludwig Fulda, Molnár Ferenc és Herczcg Ferenc a megnyitó

ülésen
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Az V. szerzőkongresszus eredményei
Irta: Stella Adorján,-a kongresszus főtitkára
Ha a Budapesten lezajlott nemzetközi Író- <8
sztrzőkongresszus eredményeit a k a r j u k számbavenni, akkor két részre kell osztani az anyaCot.

1. Ml huszna van a kongresszusból a világ
színpadi irninak és komponistáinak?
2. MUyen eredménnyel zárul az összejövetel
« vendéglátó város számára?
Mind a két kérdésre az a felelet, hogy a nemzetközi kongresszus egy lépéssel közelebb segítette a viliig színpadi Íróit a nagy célhoz és
•ok örömöt jelentett a vendéglátó fővárosnak.
A nemzetközi kontöderáeió és annak illusztris főtitkára Denys Amiéi egy évig dolgozott a
budapesti kouifresszus anyagán. Ennek a munkának meg fs volt a gyümölcse i a budapesti kongresszus
tisztázott sok olyan
szerzőjogi kérdést, amely eddig homályban volt és
amelyeknek megoldása nagy elönyöket jelent a
szerzők számára. Főképpen
jelentős
lépéssel
Italadt előre az ellenőrzés kérdése. Néhány esztendővel ezelőtt az Írói Jog, a legszentebb magántulajdon: senkijószága volt, amelyről
mindenki' diszponált csak éppen a gazdája nem.
Ma èzen a ponton lényeges/haladás mutatkozik.
Ac egyesületek ezután ellenőrzik a saját országukban a külföldi müvtket és megvédik a kon-

föderációba tömörült Írógárda jogos érdekeit.
A később összeülő Société Artistique et Lifteraire az ötödik kongresszus vezetőségével karöltve rendezi a beszélőfllm-jogokat, amelyek ma
vannak abban a stádiumban mint husz esztendővel ezelőtt a szinbázi müvek.
Rengeteg fontos szerzőjogi kérdés nyert szerenesés megoldást a budapesti
tanácskozáson.
Külön sikere a kongresszusnak, hogy összehozott embereket, akik levélből, hírből és üzletileg régen Ismerték egymást.
Itt
Ismerkedett
meg a nagy amerikai színházi ember európai
reprezentánsaival, Itt mutatkozott be a lengyel
fordító a párizsi szerzőnek és itt
állapodott
meg közös munkában a hires amerikai iró és a
neves francia szerző. Tul a hivatalos kereten,
vidám eszmecserék szövődtek és a toll katonái
szoros fegyverbarátságot kötöttek.
A
kultura
Igazi népszövetsége bontakozott ki ezen a nagyszabású összejövetelen.
Külön kell megemlíteni azokat az előnyöket,
amelyeket Budapest profitált a kongresszusból.
Heltal Jenő a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, akit jól Ismernek és becsülnek
H nemzetközi testületben, keresztül vitte, hogy
az 1930-as szerzőkongresszust Budapesten tartsák
meg. Amikor megkapta az erre vonatkozó ha-

A Gellért azállóban rendezett
banketten
KáltnAn hiiréné. Inczc Sándor, Kálmán Imre és Marton Sándor

dr

(Seidner lein.)

Traduction français de
l'article de
Adorján
Stella, secrétaire-général Congrès de Budapest
Les résultats du
Congrès.

V.-lème

Si nous voulons considérer
le s
résultais
du V.-ième Congrès,
il
le matériel
en
nous f a u l diviser
deux
classes.
1. à ce qu ont profités
les
auteurs
et compositeurs
de ce
Congrès
et,
2. que résultait
notre
ville.

Pékár

Gyula

C h a r l e s Méré

és H u s z k i

Jenő

tározatot. Muszka Jenő dr.-rai, a Szövegírók i s
Zeneszerzők kitűnő elnökével nekifogott az előkészítés nehéz munkáidhoz. Ezt
a
feladatot
hozzáértéssel, lelkesedéssel és nagy áldozatkész«éggel látták el. Az volt a feladat, hogy mintion ideérkező küllőid! szerző vagy kiadó jól
érezze magát a magyar fővárosban. Ehhez a
célhoz el is jutottak. De elérték
ezenkívül azt Is, hogy sok kitűnő
ember megismerte a magyar fővárost.
A

statisztika

szerint

külföldi

delegátus

húsz

a

a

banketten

ce Congrès

pour

Le réponse
s i m u l t a n à ces
questions est, que le
Congrès
International
avança Ai'un
pas
considérable
vars
son
but. cl
causa
un joi bien vit à
tout
Budapest.

Le
Confédération
International.
et
Den |/s
Amiel.
son illustre
secretaire-générul
travaillait
un an entier pour préparer
le matériel
du Congrès de Budapest.
Ce travail
portail
aussi
ses
fruits: ce Congrès
éclarait
beaucoup
de
questions du droit de l'auteur,
qui fùrenl
jusque-là
indécis et dont la solution
portera
des
avanta-

százközül

több mint hetven ezúttal először
járt Budapesten. Hetven kulturembernek

uj

területet

Jelentett

ez a dunaphru «áros. Mint idegenek jöttek Ide i s mint barátok

távoztak.

Sokat

szónokolnak

Idegenforgalmi

egészséges

propagandáról.

Az ötödik sierzőkongresszus Budapest számára többet
idegenforgalmi
költséges

és

jelentett

szempontból
lázas

sok

agitáclónál.

Reméljük, hogy ez a kis szellemi
ollmpiász ugy a szeretett vendégeknek.
sokáig

mint

a

házigazdáknak

emlékezetes

Szivünk

minden

marad.
melegével

mondunk fslenhozzádot a kitűnő
külföldi vendégeinknek, Író, zeneszerző és

kladóbarátalnknak

és

szeretettel

kiáltjuk

A

viszontlátásra
kongresszuson!

feléjük:

a hatodik

szerző-

A
Gellért-terraszon
Vészi Martfi-t, C.elestin J o u b e r t és W e s s a

Markovits
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gcs considérables
aux ailleurs. IM question ILU
contrôle surtout. Iii tirund progrès:
parce-que.
avant quelques
années
seulement,
le droit de
publication, le droit à un possession le plus juste
élail propriété
ailleurs à tout le monde,
que
à l'auteur. Il il a un progrès très important
en
ectle question.
Les Unions contrôleront
maintenant
les éditions
d'oeuvres
êtrungèrs.
dans
leurs propres pans cl garderont les intérêts des
auteurs s'unissanl
dans la
Confédération.
IM Société Artistique et Littéraire trailera plus
tard les droits des Films Sonores et
Parlantes,
s'unissanl avec les réprêsenltmts
du Congrès: ces
droits étant aujourd'hui
dans un état pareil à
celui, où étaient il u a 20 uns les droits des
l'ièces de
Théâtre.
Heaucoups (le questions concernant le droit de
publication lurent réglés aux conférences de lludapest. Et il faut noter comme un succès spécial
du Congrès, qu'il a réunis bcaucoups, qui ne se
connaissaient
que par rénommé ou par corréspondance.
Ici firent connaissance
les
grands
directeurs des théâtres américains à leur représentants pour l'Europe, ici fui introduit
l'adapteur polonais à son auteur parisien: et ici s unissaient pour un ouvrage conunun le célébré auteur
américain et le célébré compositeur français. Au
delà des limites oficiels, on s'engagea en discours
bien animés el gais, et les hommes
de lettre
liaient un amitié en vrais frères d'armes de la
culture; dont on vouait le véritable Cunse.il des
\ it lions se présenter à ce rendez-vous
important.
les avances que la ville de Budapest
emportait
du Congrès méritent d'êtres
mentionnés.

\
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Ilellai Jenő, président de l'Union des Auteurs
Dramatiques Hongrois, est bien connu et éslitnc
dans les Confédérations
Internationaux,
et succédait en démendant
que le Congrès des Auteurs
pour 1930 aie lieu à Budapest. Puis, aidé par dr.
Huszka Jenő, Président de l'Union des Librettists
Cl Compositeurs,
il se mit au travail
difficil.
qu'exige
le préparation
d'un Congrès. Ils ont
accomplis leur tâche sans avoir ménagé
leur
propres intérêts, cl avec zèle et
enthousiasme.
C'élait leur tâche de fair possible, que chaque
auteur ou éditeur étranger se sentasse bien à
Budapest. Us sont parvenus à leur but. mais ils
ont succédés aussi, en que bcaucoupi
d'hommes
émincnles
firent connaissance
de
la
capitale,
hongroise. Selon les statistiques, des 120 délégués
70 furent pour le prémicr fois a Budapest. Celle
ville, était terre inconnu pour 70 hommes
de
lettres. Et ils sont venus chez nous en étrangers. et partent en amis.
Beaucoup prononcent des discours entiers pour
propager Budapest.
Le cinquième
Congrès
des
Ailleurs valait à Budapest plus, de ce point de
vue, que tant d'entreprisscs
fiévreuses et brugantes, — Nous espérons, que ce petit jeu olirnpique
de l'esprit restera longtemps
mémorable á nos
chars invités comme a nous mêmes.
Nous adressons un adieu chaleureux
ù nos
hâtes éminenls, <> nos cher confrères les auteurs,
compositeurs
et éditeurs, et en leur disant un
„un revoir au sixième Congrès" crogez. que. nous
le disons en vrais amis.

Az Ibns:
nutôearjân
keil hfilay: Madame SAn-Giorgiu (Bukarest) i s Krau lleinz Keirhert

(Wien)
IScidncr

frlv.)

Kis történetek
a nagy kongresszusról
A budafoki állami minitapincéhen számos humoros jelenet játszódott le. A vendégül látott kongresszusi tagok addig kóstolgatták a finom állami borokat, amig
jókedvre kerekedtek. így aztán természetesen egymást érték a derűs epizódok. A
mintapince zseniális vezetősége először
gondoskodott arról, hogy legyen mire
inni és a társasággal jópárszor körülnyargaltatta a hatalmas földalatti helyiséget. Egyik csoda a másik után tárult fel
ebben az óriási méretii pincében. A sok
látványosság között megmutatták az igazgatóság büszkeségét azt a hordót, amelynek mérete világrekordot jelent a hordók
versenyében. iNem keresebb, mint 53.000
liter bor fér bele ebbe a pompás alkotmányba. A külföldi vendégek
áhítattal
nézegették. Elmer Rioe, a hires amerikai
drámaíró egyszer csak megszólalt:
— Százhatezer dollár!
— Mit jelent ez az összeg? — kérdezték tőle.
•— Ennyit érne borral tele ez a hordó a
szesztilalmas Amerikában . . .

AKI NEM TUDJA A SAJAT

TELEFONJÁT

A konföderáció első ülésének napján
Marton Sándor dr., ai ismert pesti színpadi kiadó sietve lépest ki a nagy ülésteremből. Az irodahelyiségbe szaladt, ahol
Ábrahám Pál, Márkus Alfréd és Harmath
Imre diskuráltak,
— Uraim, — szólította meg Marton a
társaságot, — nem tudják véletlenül a telefonszámomat? Haza szeretnék telefonálni, de inem tudom a számot.
Márkus csodálkozva kérdezte:
— ön nem tudja a saját számát?
— Honnan tudnám? '— felelt Marton,
neim igen szoktam sajátmagamat felhívni.
Haiwnath kisegítette a zavarából:
— Automata 817—01.
Marton a telefonhoz lépett, tárcsázta a
számot, mire Harmath még hozzátette:
— Vigyázzon azonban, mondja,
hogy
legalább Lengyel Menyhért beszél, mert
különben Martont nem küldik a telefonhoz . . .

A szerzik
is fordítók,
akik eoumásra
találtak
Denys Amiel és Zágon István, a Henri Falk és Harsányi Zsolt,
Charles Méré és Stella Adorján,
,',Mosolygó asszony" szerzője és a „Párizsi kirakat" irója és a „Music Hall" irója és fordifordttója
fordítója
tója
(Seidner
felv.)
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MISSE» A HAJÓN

A budafoki hajókirándulás ifjúsága
Miss Budafokot is választott Jon San
Giurgiu irónián delegátus feltűnő |szépsógü ifjú felesége lett a nyertes. Választottak külön magyar szépséget is, egy
fiatal lány Szász Ibolya kapta a legtöbb
szavazatot.

AZ UJ MO

Denys Amiel hatvan percig beszélt a
megnyitó ülésen.
— No, hogy tetszett? 1— kérdezte a végén Káiinán Imrétől.
— Jó volt, — felelt a világhírű komponista, — de kellett volna egy pár jó zeneszámot is beletenni.

AKIK ELŐSZÖR LÁTTÁK BUDAPESTET

Az idegenek között sokan voltak, akik
ezuittal először jártak Budapesten. Csodálkoztak is nagyon a magyar főváros
szépségein. A két autocar-kiránduláson
megismerték a várost és a környék természeti síépségeit. Persze a magyar delegációk vezetői is a vendégekkel tartottak
és egyúttal mindent megnéztek.
Huszka
Jenő a zeneszerzők elnöke nevetve mondta
a kirándulás végén:

— Jól jön az ilyen kongresszus. Legalább én is megismertem Budapestet.
•
A SZERZŐ fiS A FORDÍTÓJA

A főváros bankettjén több érdekes találkozás volt. Szerzők találkoztak fordítóikkal, akiket sohase láttak és ismert
irók külföldi kiadóikkal, nkiket csak hirből és levelezésből ismertek. Itt mutatták
be Henri Falkot, a Párizsi kirakat szövegÍróját Kálmán Imrének. Falk több Kálmán-darabot fordított franciára. Nagy
örömmel és ölelgetéssel kezdődött az ismeretség. Először franciául diskuráltak,
afjtán Kálmán Imre áttért a német
nyelvre. Gondolta: mégis illik egy kicsit
németül is beszélni, nehogy ez a jó Falk
teljesen elfelejtse Goethe nyelvét és még
odahaza ne tudjon németnyelvű operetteket fordítani. A német diskurzus azonban
csúfosan megbukott. Kiderült, hogy a
nagy osztrák operettek fordítója egy kukkot nem tud németül. Kálmán kacagott,
Falk is jót mulatott a „felfedezésen". Egy
rosszmájú pesti kritikus pedig tréfásan
szólt oda Kálmán Imrének:
>— Mit lehet tudni mire jó az ilyesmi?
A zenét hál' Istennek nem kell lefordítani, ami pedig a szöveget illeti, talán
még jobb, ha a forditó nem hagyja magát befolyásolni a szövegkönyvtől.

Borkóstoló a budatoki Állami Mintapincébcn
(Seidner
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felu.)

Ulban

lluila/ok

Ide.

a

borkóstolóra

EGY ÖTLET

Van Budapesten egy ismert iró, aki arról is nevezetes, hogy nem nagyon kedveli Írótársak. Amikor a százötven színpadi szerzővel megrakott propeller egyszer ingadozni kezdett a Dunán, egy ismert ^zinházi ember megfejtette a rejtélyt:
— X. Y. (annak a bizonyos Írónak a nevét mondta ki) megfúrta a hajót. így
akart egyszerre megszabadulni százötven
konkurrenslől.
ÜLTETÉS

A romi játékban az a szokás, hogy a
vesztes félnek joga van helycserét kérni.
Játékosbabona, hogy vannak szerencsés helyek és
vannak peches helyek. A
lovagias nyerő mindig megadja a vesztesnek azt az
előnyt, hogy egy-egy partie
után sorshúzással helyet
változtasson.
J

ka Jenő közé került. Harsányi Zsolt nyomban megjegyezte:
— Ugy látszik, ennek a
kitűnő Mérének egész este
pechje volt.
— Miért? 1
— Az előbb helycserét
kért.
A legrövidebb neve van
az egyik román delegátusnak. Három betii, ugy hívják: Ira.
A leghosszabb neve van
a finn egyesületnek. Ugy
hívják: Säveltäjäin Tekijanoikeustoimisto".
Aki egyszeri hallás után
kimondja, a VI. kongresszus
vezetőségétől megfelelő ju
talomban részesül.
*

EGY KOMPONISTA

VALLOMASA

Zerkovitz Béla, aki időnként önmagát
is szívesen gúnyolja, ismét mondott egy
jót. A kedélyes budafoki kiránduláson
kórust szerveztél Kienzl tiszteletére é:s az
illusztris komponista híres müvéből a
Bibliás emberből énekelt.
— Honnan tudod ilyen jól a melódiát?
— kérdezte tőle egy barátja.
— Esziembe jutott. Pedig tiz éve nem
hallottami
— Nagyszerű hallásod leheti
Zeíkovitz koccintott egyet a tokajival,
aztán rezignáltán mondotta:

Ez a rövid
bevezetés
hozzátartozott a kis történethez, mert ma még mindig él Budapesten pár száz
ember, aki nem tudja, hogy
mi az a römi.
A főváros nagy bankettjén Charles Méré, a francia
elnök nein volt megelégedve az ültetéssel. Honfitársai kérték a rendezőséget, hogy ültesse át az elnöküket és Méré később
aztán Pékár Gyula és Husz-

Ulljan Pest Ifié — a borkóstoló

után

(Seidner fein.)
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csak növelte a budafoki
boros uzsonna, ugy hogy
a hajón mindenkit meghívott másnap ebédre magához.
Pénteken
délben BusFeketéné a legnagyobb zavarban várta a vendégeket,
mert senki sem tudta, hogy
hányan és kik érkeznek.
Stella Adorján este megkérdezte Bus-Feketét:
— Na, hányan voltak
ebéden.
— Tizenegyen!
— És kicsodák?
— Hogy őszinte legyek,
egyiket sem ismerem, —
válaszolta Bus-Fekete.
„Prosit Lcnffucll
Cscrgfi Hugó
Vadnai László,
Garai Imre, Lengyel Menyhért,
Márkus Alírédné és
leánya,
Csergó Hugóné

— Jól nézne ki a rádió
korszakában egy modern
komponista, ha még hallása sem volna.
*

11 VENDÉG

Bus-Fekete
László
a
mintapince látogatása után,
mint az egész kongresszus,
nagyon virágos hangulatban indult visszafelé a hajón Budapestre. Bus-Fekete
vendégszeretete
közismert
és ezt a vendégszeretetet
Éljen a kongresszusi
Molnár J e n i , Heltai Jenő, Kienzl
Vilmos, Heltai Jenőné és Vitéz
Miklósné
A 150 ÉVES GYŰRD

Vadnai László egy értékes antik gyürüt viselt a
jobbkezén. Békeffi László
megkérdezte:

,.Gondold men <?s im
Huszka Jenő, Zerkovitz Béla c> Lánv* Viktor
(Seidner

10

lelv.)

— Milyen gyürü ez?
— Ez egy nagyon értékes öreg gyürü. Pontosan
120 éves, — válaszolta
Vadnai.
— Akkor várj egy kicsit,
— felelte Békeffi, — amig
felmegy 150-ig és aztán
add el Lacikáml

EzeMndszmnc lunlus egy...
Riport a szerzőkongresszus
Szombaton este újra a Dunára vitte a
rendezőség a Színpadi írók és Zeneszerzők
világkongresszusát. A Dunagőzhajózási
társaság Josef Kari nevü hajóját fellobogózták, kivilágították, feldiszitették
és
minden kis zugában (megterítették. Tudniillik ezen az estén négyszáz vendéig vacsorázott a hajó fedélzetén. Először ugy
volt, hogy hat órakor indul a hajó a Petőfi-térről, aztáai hét, majd fél nyolc,
majd nyolc órára tették a hivatalos indulási időt és fél kilenckor valóban el is
indult a vendégekkel zsúfolásig megrakott termes gőzös Visegrád felé.
Persze, az indulás nem ment ilyen simán. A hajóhídon „sodródók" tömegét
kclleitt visszaverni a rendezőségnek, mert
az eddigi kirándulások tanulságaképpen
a szombati hajóra szigorúan csak részvételi jeggyel lehetett feljutni.
így is pótasztalokat kellett felállítani,
mert ugy a külföldi delegátusok, mint a

hajókirándulásáról

magyar szerzők valamennyien megjelentek a vidám kiránduláson. Az ültetéssel
ez egyszer nem volt semmi baj. Tudniillik amióta az Operaházból
Charles
Meré, a franciák vezetője duzzogva eltávozott „rossz helye miatt", a rendezőség
elhatározta, hogy egyáltalán nem ültet
többé senkit és igy az érkezés sorrendjében foglalták el a vendégek a helyeket
A fedélzeten a zeneszerzők és vendégeik ültek. Huszka Jenővel az asztalfőn.
Az ebédlőben a színpadi szerzők foglaltak helyet Heltai Jenővel az élén, a körülfutó korridoron pedig, a kisasztaloknál, az öt napos kongresszus alatt kialakult kis társaságok foglaltak helyet. Itt
a legnagyobb „publikuma" annak a kis
asztalnak volt, ahol fiatal feleségéivel,
Kálmán Imre foglalt helyet, aki házassága óta most először jött el Pestre, látogatóba.

Heltai Jenőné, Heltai J e n i , Kálmán Imréné és Kálmán

Imre
(Ldsztá

lelu.)
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Marquina

spanuol

delegátus

it

Péchu

Blanka

Kilenckor kezdték szervírozni a vacsorát és a
csillagos éjszakába boruló
Dunán
végig-végigszántott
a
muzsikáló,
lampiónos
hajó reflektora. Ilyenkor
fel-feltünt a sötét újpesti
part sziluettje, mire Karinthy Frigyes felugrott a
parancsnoki hidra és jobb
kezét szeme elé emelve elkiáltotta magát:
— Föld!
Két zenekar szolgáltatta
a „Tafelmusikot," Cigánybanda és jazzband. És felváltva játszották a jelenlévő
komponistá
leghíresebb
slágereit. Persze itt is Kálmán haladt az - élen, de
nagy sikere volt Brodszkynak, Zerkovitz-nak,
Elseman-nak és a többieknek
is. Brodszky és Eiseman
egy-egy nótára be is ültek
a zenekarba, mig a Kálmán
slágerek cigányprímása Bering Henrik, a Párizsban
élő magyar zeneszerző volt,
aki igazi cigánymódra húzta
Kálmán fülébe a „Marica"
slágereit

Bús Fekete Lászlóné, Karinthy Frigyes, Szűcs Dénes, Stella A d o r j á n , Bús Fekete László,
Bogyó, Ember N á n d o r , Vadnay Klári és Vadnay László

Somogyi

Marlon György

báró Hatvany Lajosné, Wilhelm Trcbilsch és felesége, Fritz Wrede, Louise Ullrich,
a bécsi Burgtheáter tagja és Leopold Jacobson

Berény persze ott szerzett hegedűt a hajón.
— Adjatok egy hegedűt,
— mondotta a prímásnak,
mire Rácz Jóska mosolyogva és talpraesetten igy
felelt:

És természetesen sör és
borok légiója, u Budafoki

Állami .Mintapincéböl,
Minden fogással emelke-

— Sajnálom, kedves Mester, de minden hegedünk
kézben van.
(De azért persze kapott
hegedűt.)
A magyar slágerek után
sor került a „Párizsi kirakat számaira is, hiszen a
francia delegátusok közölt
ott ült Henry Falk, a kedves operett egyik szerzője.
A menü éppen olyan változatos volt, mint a muzsika.
CONSOMMÉE,
HIDEG TOK TARTÁRRAL,
SZÁRNYAS,
BÉLSZÍN,
FRANCIA KÖRÍTÉS ÉS SALÁTÁK,
/ .
PARFAIT,
MIGNON,
SAJT,
FEKETEKÁVÉ.

Pelrescu, Mme San

Giorgiu, Charles Méré és Henry Falk
(László felu.)
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Schack
Manka,
Voss
Henrik,
Bdngag
Aladár,
Bdngau
Aladár né,
Vass Henrikné,
Hellai
Jenő és Skrovina
őrnagy

deli a hangulat.
Karinthy
bedobta égő
cigarettáját a Dunába, kiáltván:
— Tűzáldozat
a vizek
istenének!
Majd a következő pillanatban egy kis ezüst kanalat dobott a Dunába, ezekkel a szavakkal:
— Ékszeráldozat
AphroditénekI
Mire valaki ijedten figyelmeztette:
Harsdnul Zsollné, báró
Ilalvany
Berlalanné,
Waldcr Gguláné és

Fedele, Janoni Woodhouse, Dc Sanctis, Guicho», Mlle Barduzzi és Barduzzi
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fox és a tangó. A csárdásban Marton Sándor aratta
a legnagyobb sikert. Gyorscsárdásban egyenesen világrekordot javított, mire egy
fiatal író szomorúan sóhajtotta a hajókorlátnál:
— Előleget sajnos nehezebben lehet tőle kapnil
Persze a külföldiek is
megkívánták a csárdást és
Beda, Lehár librettistája
fpleségévcl magyar virtussal táncolta a
csárdást.
De amikor Jacob Wilk, az
amerikai
Warner
Bros.
filmgyár
szcenáriófőnökc
pattant egyedül a fedélzet
közepére
és
százhatvan
centiméter magasságával és

Mlle Baugniet,

a konföderáció t i t k á r n ő j e
Mr. Woodhouse

és

— Frici vigyázz, vizáldozat ne legyen.
Zerkovitz ugyanekkor lihegve érkezett
a hajóhidról.
— Képzeljétek, Madách is itt van. Most
mondta egy zongoraművésznek:
„Ember küzdj és bizva bizzáll"
És rámutatott a szmokingban vacsorázó Etnber Nándorra, a Spanyolországban élő világhírű magyar
zongoraművészre.
Vacsora után megindul a lánc. Fent a
fedélzeten a cigány húzta, lent az ebédlőben a jazz. És ehhez mérten a fedélzeten
a csárdás dominált, lent pedig a slow-

Louise Ullrich és Deny s A miel

Heltai Hugó, Augusta Markovich, a newyorki Public Library könyvtárosa, Andrée Lamy és
Elmer Rico
(László
fclvdlclci)

Uerény

Henrik

magaar

nótát

• százhúsz kiló súlyával szólóláncot mutalolt be, való-

huz

Kálmán

Imréik

fűidbe

ságos tapsvihar támadt,
Féltizenkettökor, útjáról

visszafordulva, újra kikötött
a Petőfi-téren a kirándulóhajó, hogy a pesti színházak meghívott művészeit,
akik szombaton este játszottak, felvegye a fedélzetre.
A hajót lehorgonyozták
és mint egy vízi kávéház és
vendéglő
ott
maradt a
Dunaparton. És remek hangulatban lévő társaság a
hajnali órákig együtt mulatott a fedélzeten. Három
óra felé egy hazafelé tartó
kompániától, amely kissé
emelkedett
hangulatban
pakkolt fel három taxira,
megkérdezte Stella Adorján,
hogy tudják-e, milyen nap
van ma?
Mire egy kis nyelvbotlással igy felelt valaki:
—
Ezerkalandszázharminc
junius egy . ..
Ezerkalandszáz!
Milyen
finom és találóan vicces
jellemzése ennek a furcsa,
száguldó,
ideges
évnek,
amelyben élünk.

Allnuk jobbról balra: Sztraka. a csehszlovák követség
sajtófőnöke cs (elesége. Matilda Miele.
Blumenkranz, az osztrák követség sajtófőnöke és felesége, Alberti Bozsidárné, a jugoszláv kővetsé4
sajtófóhökének felesége, Singer Leóné, Singer Leó, a P r ä g e r Tagblalt budapesti szerkesztője, Breuer
Piroska Cinek balról jobbra: Marton Sándor dr., Mohácsi Jenő, Keuls, F o r t u n a és Conslantinescu
(László
/elv.)

Ar. uj Miss Magyarország 1980. választás a Royal fehértermében lesi (bejárat
Hársfa-utca 52. szám), vasárnap délelőtt Vili órakor. Jelöltek és kísérőik a választás helyiségébe csakis meghívóval léphetnek be.
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Annyi szép nő, mint Magyarországon,
együttvéve sincs a föld kerekségén
Irta : Dr. BENEDEK LÁSZLÓ
a Debreceni Tisza István Tudományegyetem

A szépségben a magam részéről
egy
biológiai tényálladékot
látok, vagyis az
életnek egy funkcióját,
amely a megvalósulásra
éppen ugy igényt
tarthat,
mint más életműködés.
De ezenfelül a
szépség még más szempontból
is értékelhető. Mindnyájunkat
egy
társadalmi
atmoszféra
vesz
körül, amely felé a
lelki személyiség
a testi formákban
jelenik meg. A szépségnek
tehát
szociálreprezentativ
értéke is van. Jeles
külföldi szociológusok
ezért ujabban
foglalkozni kezdenek
a testi
szépségnek
társadalomlélektani
jelentőségével.
Magam tehát már foglalkozásomnál
fogva
sem
tartozhatok
a
szépségversengnek
elvi ellenségei
közé.
Mint minden
reformalkotás
idején,
ugy ezúttal sem lehet rossz néven
venni,
hogy
a társas szervezetnek
egyrésze,
érzelmi visszahatásaival
—
tehetetlenségi nyomatékánál
fogva
elmarad a
haladást közvetlenebbül
szolgáló
egyénnek csoportja mögött. Ennek az inveterálódott megszokásnak
normál-lélektani
okai vannak, amelyeknek
felsorakoztatásánál ezúttal eltekintek.
A szépséget
nem lehet csak instinctiv-erotikus
oldalról nézni. Bár ennek üldözése
sem
lehet kultur-közösségi
törekvés,
mert
annak kiiktatásával
a szépművészet
és
a szépirodalom
egyik életet adó
impulzusától fosztatnék
meg. Mint az többek
közt
Alexandra
Kollontays
legújabb
könyvéből
kiviláglik,
Szovjetoroszországban
az uj házassági
reformtörvény hatása alatt a sivár orosz
életre
többek közt az is jellemző kezd
lenni,
hogy az erotika lassanként
még a két
nem egymás közötti vonatkozásából
is
eltűnik és ez utóbbi kíméletlenül
racionalizálva
élettani
magától
értetődő-

nyilvános rendes

tanára

séggé sülyed. Nem tartanám ezt az állapotot
kívánatosnak.
Egyébként
a testi formák
kutatásu
a jellemtulajdonok,
a lelki
hajtóerők
szempontjából
éppen
az utóbbi
évek
élettudományi
kutatása
révén
nyert
jelentőséget.
A középkorban
a
testi
aszkézis volt az eszmény,
a test elhanyagolása volt az erény.
Az
egykorú
irók
dicsőitik
Jeruzsálemi
Sylvaniát,
aki 60 évig nem mosdott. De még ekkor
is a középkornak
szinte
világidegen
módon
konzervatív
iskolája —- mint
Normandie
arról Graf Robert von der
(1027—1087
-nak
a
„Conservandae
sanitatis praeeepta saluberrima"
eimü
külföldön
csak röviddel ezelőtt
mélta-

P
s. T
1 V
Î. 'vv. X
. vS S Í .É
'IHhhB

í"

Miss Szeged: l ' a k á l s Margit
(Irilz
Rudolf

felo.)
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A Miss Debrecen választás zsűrije: d r . Benedek László egyetemi t a n á r elnök, Ady Lajusné, uéber
László h í r l a p í r ó , dr. Bródy István igazgató, Ferenezy Marianne primadonna, Flohr J á n o s ny. altáBornagy, Hegedűs Sándor vezérigazgató, Heuman Károly dr., a Színházi Élet segédszerkesztője,
Holló János festőművész, Kardos Géza színigazgató, 1'. Nagy Zoltán zeneiskolai igazgató, Medgyessy
Ferenc szobrászművész, Ncdecky liaba, Sándor Imre vezérigazgató, Thorockay Oszwald festőművész
és Ungár Jenő vezérigazgató
(Baru József
telv.)

tott munkája — a XI-ik
a lelki hajlamokat a test

viiKb Debrecen: Szaplonczay
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ban is kutatta
és a testformákat
ezirányban is értékelte.
Bizonyos az és az eddigi
szépségversenyeknek
eredményeiből
is
kitűnik,
hogy azok az egyes izolált nemzeti
közösségek
egymásra hatását elősegítik. Ezenkívül
fejlesztik
az általános
izlést, nemcsak a testi
modellatura,
hanem a divat
szempontjából is, mert a női viselet a tágabb
értelemben
vett úgynevezett
„denaturált" testi szépségnek
fogalmába
beletartozik.
Es nekünk
magyaroknak éppen a jelen viszonyaink között nem volna
helyes
ezektől
a versenyektől
tartózkodni.
Hiszen
egy
előnyünkről
mondanánk
le. Már harminc évvel ezelőtt
megmondta a fajok
harcával
tudományosan
sok sikerrel foglalkozó egyik jeles
publicistánk,
hogy „annyi
szép nő, mint
Magyarországon, együttvéve
sincs
lîva
Ivív.)
a föld
kerekségén".
(liuzicsko

századból
—
arliitekturájá-

Részletes beszámtti
a uhku «irosM miss-vi lasztisMrfi
Hetekig tartó előzetes agitáció előzte
meg a vidéki nagyvárosok Miss-választásait. Ebben a választásban tulajdonképpen részt vett a városok egész közönsége, mert az egyes városok írói, művészei és más társadalmi előkelőségeiből
alakult helyi zsűrik elé csak azok a leányok kerülhettek, akikre a nagy és népszerű vidéki lapok választási urnáiba a
legtöbb szavazatot juttatta a publikum.
Hogy mekkora volt az érdeklődés, azt
legjobban igazolja az egyes városokban
leadott szavazólapok hatalmas mennyisége. Elég talán, ha Szegedet emiitjük meg, ahol csak
egy nap alatt, a választást
megelőző huszonnégy órában, közel harmincezer szavazólap érkezett
a Délmagyarország
szerkesztőségébe, amelynek egész újságírói gárdája és kiadóhivatali tisztviselői kara hetekig
úgyszólván éjjel-nappal permanenciában volt, hogy a
folyton ömlő szavazócédulákat feldolgozza és csoportosítsa.
És a közönség nem tévedett. A zsűrik elé csakugyan a városok legszebb
leányai kerültek, akikből a
szakértőknek is nehéz volt
válogatni. A nemzetközi
szabályoknak pontos betartásával, előzetes pontozás
és az azt követő titkos szavazás után választották meg
a zsűrik a városok repezentánsait.
Ezekről a választásokról
szól alábbi tudósításunk.

A szegedi Kass-szálló nagytermeinek
ajtait alabárdosok állták el, hogy meggátolják az érdeklődő tömegek beözönlését. A közönség szinte megostromolta
a választási helyiséget. A szálloda előtt
ezernyi tömeg gyűlt össze és a tűző déli
napban kitartottak egészen az eredmény
kihirdetéséig.
Nehéz dolga van a rendezőségnek, de
az irányítás jó kézben, van: Pásztor József, a Délmagyarország főszerkesztője,
ngilis szerkesztőjét, Vér Györgyöt hizla
meg a választás vezetésével, aki a vér-

Miss Miskolc: Somogyi Agnes Ica
(Roth Anni

felv.)
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A Miss Debrecen választás eredményéi az utcán v á r j a a közönség
(Bury

beli újságíró lelkességével és a társaságbeli ember tapirt Lalával intézkedik. A
főérdeim talán mégis a zsűrié, amelynek
élén dr. Pálfy József
kormány!őtanácsos,

József

/elv.)

polgármesterhelyettes erélyesen és pártatlanul elnököl.
Közel két óra van már, amikor izgalmas tanácskozás után kihirdetheti az
eredményt:
— Miss Szeged 1930: Takáts Margitl
Udvarhölgyek: Fiáth Ica és Burger Mariska. A legtöbb szavazatot nyert Goitein
I.ici oklevelet kapott.
A Kass-szálloda előtt hullámzó tömeg
meg nem mozdult. Az erkélyről ki kellett
hirdetni az eredményt és ímeg kellett
mutatni az u j Misst. Takáts Margit
tizennyolcéves, magas, barna, hosszuhaju, feltűnő sudara tek u leány, aki kedvelt tagja a szegedi társaságnak. Édesatyja cipőgyári igazgató.
*

Miss Szegedet megválasztása után Pálíy József,
h . polgármester, a zsúri elnöke üdvözli
(Irilz
lelv.)
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A debreceni választás a Hegedűs és
Sándor rt. palotájának amerikai méretű
tetőterraszán folyt le, amelyet előzetesen
gondos női kezek valóságos hollywoodi
pálmakertté diszitettek. Ez inspirálhatta
dr. Bródy Istvánt, a debreceni három
nagy mozgószinMz igazgatóját arra, hogy
operatőrjeit kirendelje, akik a verseny
minden érdekes ifázisát gondosan forgatták és ágy á debreceni mozik publikumának e héten abban a nean kis meg• lepetésben volt része, hogy a legszebb
leányok vetélkedését kényelmes zsöllyékből végignézhette.
De egyébként is a rendezés kifogás ta-

A Miss Miskolc választás zsűrije: K i r a k ó Béla, Klein Pál d r . Füredi Imre, Rákos Arnold, Mandl
Dezső dr., F r i e d m a n n Miksa, d r . F r a n k f u r t e r Béláné, Bulyovszky Gusztáv elnök, d r . Lédig Dezsóné,
d r . Halmay Béla, Porzsolt Kálmán, báró Geier Jenő, Döbröczöny Kálmán, d r . Heuman Károly,
Koródy Béla, F e h é r Ödön és Lőcsei Elemér
(Sagmüller
felu.)

lám és pesti mértékű, Farkas Lajosnak,
a F ügyetlen Újság kitűnő főszerkesztőjének szerkesztője, Thury Levente, az ismert iró szekundál de teljes erővel veszi ki részét az előzetes propagandában
Hegedűs Sándor vezérigazgató, a Debreceni Független Újság kiadója is, aki
örömmel bocsátja lapját a /választás rendelkezésére.
A zsűri élén Benedek László dr., a

debreceni egyetem közkedvelt tudós professzora fölényes szellemmel látja el kényes feladatát, de nagy segítségére van
Ady Lajosné, aki nagy szeretettel és igaz
női tapintotta! kezel minden pályázót.
A nyolcas elődöntőbe Szaplonczay Éva,
Horváth Rózsi, Marton Bösike, Feldheim
Dita, Asztalos Muci, Altmann Irén, Schön
Olga és Klein Ella kerül. Nyolc szóp
leány, nehéz közöttük választani.

Középen Miss Szeged, balról Burger Boriska, jobbról Goitein Lucy
(lritz

lelu.)

21

Benedek László dr. elnöknek mégis ki
kell hirdetnie az eredményt.
— Miss Debrecen 1930:
Szaplonczag
Éva, udvarhölgyei pedig Horváth Rózsi
és Feldheim Ditta.
Az operatőr
lázasan kurblizik, sietnie
kell, mert a ház előtt
rendőrök tartják viszsza a tömeget, amely
megvárja, hogy a három szép leány megjelenjen a
balkónon
és teli tüdővel ünnepelje Miss Debrecent.
Szaplonczay
Éva
Debrecen volt tisztifőorvosának
leánya,
akit mindenki szeret
és becsül. Igen jó
sportlady, kitűnő házikisasszony és tetejébe igen tehetséges
rajzolómüvész.
A miskolci
vasárnapi korzó közönségét joggal ejtette gondolkodóba az a furcsa jelenség, hogy
már kora délelőtt estélyiruhás hölgyek
és sötétruhás urak siettek a színházba.

Sokan már díszelőadásról véltek tudni,
amikor kisült, hogy ezúttal nem Fedák
Sári kedvéért telik meg a szinház, hanem a Miss A/úfro/c-választás jelöltjei
azok, akik megszállják a primadonnaöltözőket, a mamák, a
közönség a nézőtéren,
a
színpadon
pedig
Dulyovszky
Gusztáv
ny. kir főügyész elnöklete alatt elhelyezkedik a zsűri, amelynek doyenje Porzsolt
Kálmán iró, a Pesti
Hirlap kedvelt Zsoltja.
Színházban a rendezés az előadásnál
is fontosabb. Miskolcon minden klappol.
Fehér Ödön, a Reggeli Hirlap szerkesztője, egyben a vidéki
újságírók egyik legkiválóbbja, tág teret
engedett
segédszerkesztőjének, Kóródy
Bélának, az ismert színpadi írónak, aki egyfelől az
előzetes hírlapi propagandával szolgálta a
választás ügyét, másfelől a verseny

A Miss Szeged választás zsűrije. Jobbról balra: bástyái Holzcr Tivadar dr., Szivessy Lehel, d r .
Tonelli Sándor, Könyves T ó t h Erzsi, d r . Pálíy Józsel elnök, H a r m a t h Hilda, T a r n a y Ernó, Nyilassy
Sándor és Gelléri Andor
(Iritz
felu.)
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bői alakította meg a zsűrit. A Sabária nagytermébe, ahol a választás lefolyt, tilos volt férfiaknak
belépni.
De nem is volt erről
szó. özv. Kartner Ádámné,
a zsűri elnöke, csupán Háber fényképészt, a Színházi Élet
szombathelyi
meghatalmazottját engedte
be a terembe.
A szombathelyi választás
fényesen igazolja, hogy a
hölgyek is tudnak pártatlanok lenni. A titkos, szavazással túlnyomó többA Miss Pécs választás zsűrije: Radó Magda, Tcdesco Viktorné
séggel választották meg
•lnök, d r . E. Bayersdorf E r n a , Lenkey Lajos és Gebauer E r n ó
(Erzsébet
loto)
Miss
Szombathelynek:
Stranszky
Irmát. Udvarhölgye:
László
mintaszerű lebonyolítását tartotta kezében.
Klári, Berger Juci, Abelesz Ella és HaDe nagy segítséget kapott a Reggeli
rasztovich Manci lettek.
Hirlap újságírói gárdája az agilis elnökMiss Szombathely husz éves, kék szeben, aikl fáradhatatlanul vezette a mintamű,
szőke hajú leány. Elemi iskolai taszerű választást, majd meleg szavakkal
nítónő,
földbirtokos árvája, aki nagyüdvözölhette
Miss Miskolcot: Somogyi Ágnes Icát,
valamint
udvarhölgyeit:
Fógel
Anikót,
Kolláth Karolát és Maxim Babyt.
Az u j Miss Miskolc népszerűségére jellemző, hogy a miskolci kereskedők a
választás után egy egész csomó értékes
ajándékkal halmozták el. Ugy látszik,
már a pesti nagy verseny előtt is jó Miss
Miskolcnak lenni.
Somogyi Ágnes Ica tizennyolcéves, nyúlánk, barna leány. Atyja közismert férfiruhakereskedő, édesanyjának külön kalapszalánja van. Nővére egyike a legszebb
és legismertebb miskolci társaságbeli aszszonyoknak, ifj. Hosszúfalussy
Istvánnak, hosszúfalusi Hosszúfalussy István
cs. és kir. kamarás, nyug. főszolgabíró
fiának a felesége.
•
A szombathelyi választásnak az volt a
pikantériája, hogy Polgár István dr., a
szombathelyi művészi és társadalmi élet
vezetőtagja, aki Görög főszerkesztőnek,
a Hit tulajdonosának kérésére a versenyt
lebonyolította, kizárólag előkelő hölgyek-

Miss Pécs: Blauhorn

Ilonka
(Erzsébet

loto)
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A Miss Nyíregyház választás zsűrije: H a r l á n y i László elnök, Vertse K. Andor, d r . Ernycy János,
Szalay Pál, Kovách Árpád. Rosenthal Gyula, M. Juhász Margit, Téger Béla és G. Székely René
(Cíépdny
lelv.)

bátyjánál, Koroknay
felügyelőnél lakik.

István ny. kir. tan-

Hölgyelnöke volt a Miss Pécs választásnak is. A Pécsi Napló és testvérlapja
a Pécsi Színházi
Elet Sásdy
Sándort,
a kitűnő írót kérték fel a
választási
ügyek intézésére, aki szerencsésen találta meg Tedesco Viktornéban azt az erélyes és
hozzáértő
elnököt, aki
maga is egyik garanciája
volt a választás sikerének.
így lett Miss Pécs Blauhorn Ilonka,
udvarhölgyei
pedig Klesch Olga, Orendy
Gizi, Weil Márta, Szilágyi
Margit és Balázs Ilonka.

Az ötvenegy esztendős
Nyirvidék,
Nyíregyháza
és a Nyírség kedvelt nagy
újságjának hatalmas propagandája meghozta a sikert. A választás előtt
leadott szavazatok száma
meghaladta az
ötvenezret,
ami annyit jelent, hogy
egész Nyíregyháza
leszavazott.

Miss Nyíregyháza: Jánossy

Margit
(Csépdny

felv.)

Ezekután nem lehet csodálni, hogy Vertse K. Andor, a Nyirvidék közkedvelt szerkesztője csakugyan

Nyíregyháza legszebb "hölgyeit vezethette
a Harsányi László főispáni titkár pártatlan elnöklete alatt működő zsűri elé,
amely hosszas tanácskozás után döntött
Jánossy Margit
mellett.
Miss Nyíregyháza udvarhölgyei
Papp Edit és Gellért
Magda lettek.
A választás
után
ötven teritékes bankett volt a Korona
Szállodában
Miss
Nyíregyháza
tiszteletére. Másnap a Nyíregyházi Városi Színházban Miss Nyíregyháza tiszteletére díszelőadás
volt, ahol
Jánossy
Margit felvirágozott
páholyban
foglalt helyet.
Az u j Miss Nyíregyháza nem sokat
Miss Kaposvár:
pihenhet A NyRISE
—NyöTSE meccsén a
bujtosi futballpályán ő rúgta az első
gólt s amikor dr. Garay Gyula karján a
Baross G ábor-cscrk észcsapat zenekará-

nak pattogó indulójára a pályán megjelent, lelkesen ünnepelte a közönség.
Azok az ajándékok, amelyekkel a nyíregyházai kereskedő elhalmozták Miss
Nyíregyházát, ezúttal
igazán csak figyelmet
jelentettek, mert Jánossy
Margit Nyíregyházának
nemcsak
egyik legelőkelőbb, de
egyúttal
legvagyonosabb
családjának
leánya.
•

Kétségtelenül
Rabbatty Jenőnek, az UjSomogy
szerkesztőjének és a kaposvári
társaság kedvelt Írójának
érdeme az,
hogy a kaposvári iparosszékház
nagytermében Kaposvár legszebb leányai jelentek
H o r v á t h Mici
meg a zsűri előtt.
(Holzer
fetv.)
Thury
főszerkesztőhöz, az Uj-Somogy vezéréhez 15.27fi szavazat futott be és a legtöbb szavazatot
kapott liz leány jelent meg a dr. Lehoczky

Miss Kaposvár és udvarhölgyei a zsűri előtt: Pettes József, d r . Lehóczky Brúnó elnök, Radáchy
Manci, H o r v á t h Mici, Grünfeld Manci, Magyar Sándorné, Lénci Béiáné, Rabbatty Jenő, Berta József
és Kovács József
(Hoher
lelu.)
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Miss Szombathely és három udvarhölgye, Kisfaludy Magda, Harasztovich Manci, László Klári.
Ül: Stranszky Irma: Miss Szombathely
(Hdbec fetv.)

Brúnó főjegyző, helyettes polgármester
elnöklete alatt megalakult zsűri előtt.
A késő délutáni órákig lázasan leste a

város közönsége a döntést.
Az elnök a város szirtéiből
készült
kék-sárga szalagos rózsacsokrot tart kezében és közli a döntést:
— Miss Kaposvár: Horváth Nuci. udvarhölgyek Grúnfeld Manci és Radáchy
Manci.
Miss Kaposvár a Kereskedők és Iparosok Takarékpénztára tisztviselőnője,
husz éves, gesztenyebarna hajú, barna
szemű leány.
Hét szép íeány került a
Kecskeméti
Lapok rendezésében a Miss
Kecskemét
választás döntőjébe. Molnár Manci, Váczi Manci, Báthory Böske, Nagy Erzsike, Tóth Ilonka, Kelő Mariska és Faragó
Joli azok a kiválasztott hölgyek, akiket
Homoky József, a verseny előkészítésével és rendezésével megbízott szerkesztő
büszkén vezethet a zsűri elé.

Miss Kecskemét: Faragó Jolán

(Fantó felv.)

A döntőibe két szőke: Nagy Erzsike,
Báthory Böske és egy barna: Faragó
Joli kerül.

Miss Kecskemét
lett.

Faragó Joli, a

barna

*

Nehezen indult meg Makón a Makót
Friss Újság rendezésében a szépségverseny
rendezése, de Sajtos
Gyula felelős szerkesztő
felrázza a várost, amely
napról-napra jobban érdeklődik • végül több
mint húszezer szavazatot ad le az első tizenkét jelöltre.
Az Etperttt János dr.
elnöklete alatt működő
zsűri elé tizenkét leány
kerül : Kovács Margit,
Konti Piroska, Nedelkov Panni, Winkler
Teri, Fésűs Ancy, Tóth
Ilonka, Balog Panni,

Vacsa Teri, Csillag Magda, Gulyás Ilonka,
Rostos Lilly, Rosner Magda.
Miss Makó:
egyenlőszámu

Miss Makó: Kovács Margit
(llomonnal

Kovács Margit lett, de
szavazatot kapott vele
Fisüs Ancy is, aki méltó
ellenfele volt Miss Makónak.
A bajai Nemzeti Szálloda dísztermében gyűlt
össze a zsűri, hogy válasszon azok között a
hölgyek között, akik a
Független
Magyarország választási akciójában a legtöbb szavazatot kapták. Dr. Knézy
Lehel felelős szerkesztő
és Szaulich Antal szerkesztő büszkék lehetnek
lapjuk propagandájára:
felv.)

_
.. . _
. . . . . .
F e n d i c h Erzsébet, Nyi-

A Miss Makó választás döntője: Gulyás Ilonka, Rostos Lilly Nacia Terike, Balogh Panni,
Manci, Fésűs Ancy, Winkler Terike, Csillag Magda és Konti Piriké
(Homonnat

Kovács
fetv.)

2?

raty Márta, Rieger Anci, Kalmár Piroska,
Wenninger Manci, Földessy Gizike, Lázár
Manci, Horváth Mária, Ditzendy Erzsébet és Gogány Irén jelentek meg a zsűri előtt,
amely csak hossza és
izgalmas szavazás után
hozott döntést.
Mist Baja 1930: Rieger Anelka, udvarhölgyei Gogány Itén it
Ny It ray Márta.
A választást mintaszerűen vezette Lelbach
Oszkár földbirtokos, törvényhatósági bizottsági
tag, a z s ű r i t a g j a i
pedig a k ő v e t k e z ő k
voltak: Szilágyi György,
Bende János iró, Ben-
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Ferenc, Sxaultch

Antal lapszer-

A választás külsőségeire jellemző, hogy
a választási helyiségbe
nemcsak a szülök és
hozzátartozók
kisérték el a leányokat, de
a közönség százai is ott
táboroztak a Nemzeti
előtt.
*

Ezekben számoltunk
be a lefolyt Miss-választásokról.
Néhány
nagy vidéki városban
még csak most folynak a
választások,
amelyeknek
eredménye, mire e sorok
megjelennek, máx isM1„

BaJ|1.

déni
K.
Frederika
festőművésznő, Ágoston Vencel rajztanár,
dr. Hitmann Gyuta t. b. főügyész, Lembetget Imre bankigazgató, Zádot Oszkár, Álföldy János, Bleyer Pál bankigazgató, dr.

Miss Debrecen (kólépen) it

Schóbett
kesztő.

iger Anci
(Nesutroth

meretes.
letv.)

Junlus

hetedikére

várjuk Pestre a vidék tegszebb leányait és kisérőíket. Három rövid napig ami vendégeink.
Mi azon leszünk, hogy ez a három nap feledhetetlenül szép legyen számukra.

udvarhölgyei Feldheim Dltta, Szaploncny Éva én Horváth Rózsi
(Bum Jiuet felu.)

A Junius 8-íkí
Miss Magyarország 1930
választás programmja
Junius 8-&n, pünkösd vasárnapján dől

elkallódott. Éppen azért, nehogy az ilyen

el, hogy ki lesz az u j Miss Magyarország

vétlen mulasztás a választás eredményét

19.10, aki Magyarországot a nagy amerikai

befolyásolhassa,

szépségversenyen, a világ legszebb leányai

Junius 7-én délután 3 órakor

között képviselni fogja.

kesztőségünkben

A Miss Magyarország választás

szer-

(VI, Aradi-u. 8.)

telje-

átvehetik kizárólag személyesen azok

sen zárt, ami annyit jelent, hogy a ver-

a hölgyek és kísérőik meghívójukat,

senyen

akik azt meg nem kapták.

csupán azok a leányok és kísérőik

A választáson

jelenhetnek meg, akik arta meghívót

megjelenhetnek

kaptak,
továbbá
akiket
lasztáson
hívókat

a

vidéki

megválasztásuk
való
már

a

legegyszerűbb utcai

ruhában, mint estélyi toalettben. Nem a
városok
jogosit

Missei,

ruhát, hanem a viselőjét

a

vá-

zsűri, különben is a legegyszerűbb, házi

meg-

varrottas ruhácska gyakran jobban áll tu-

megjelenésre.

A

kiküldöttük,

előfordul-

hatott azonban, hogy vamelyik levél adminisztrációnk

a pályázók éppen ugy

avagy a posta hibájából

lajdonosának,

birálja

el

a

mint a legdrágább divat-

csoda.
A Miss Magyarország

1930

választás

t'es 11 patyazoK
Millier Gill

Hollósjr

Irin

Kálmán Manel
(Halmi

lelv.)
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lelr.)

Románn

Aranka
(Halmi felv.)

Györgyi
(Halmi telv.)

Nagy Adrienne
(Baccarlnl felv.)

(Halmi

Förslner

Barna Ilonka
(Halmi felv.)

Jelinek
Pesti

30

J±"[*. , , ,
(Halmi felv.)
pdludzók

Töke Mária
(Halmi

Szabó Gizike
(Halmi

lelv.)

leír.)

VIsOvBlgyl Rózelkn

zsűrijének elnöke Maurice de Waleffe, a

Lányi Dezső

párizsi

Lengyel

Le

Európai

Journal

szerkesztője,

Szépségverseny

az

elnöke és az

Menyhért

Lukács Gyula

Amerikai Világverseny európai meghatal-

Magyar Miklós

mazottja. A zsűri tagjai a következők:

Marton Miksa

Bencs Zoltán
Beöthy

dr.

Petrovics

László

Brammerné
Csathó

Piret de Bihain Jenő bárt

Simon

Böske

Kálmán

Harsányi

Pólya Tibor
Porzsolt

G óth Sándor
Góthné Kertész

dr.

Elek

Kálmán

Teleki Sándor né grófné
Ella

Zsolt

Tomanovicsné
Zádor

Papsz Mária

István

Hatvany Ferenc báró

Zichy Géza Lipót gróf

Hegedűs

Zsolnay

Gyula

Heltai Jenő
Hermann

Mattyasovszky

László.

Ez a névsor garantálja azt, nogy az u j

Lipót

Miss

Magyarország

1950

választásnál,

Heuman Károly dr.

csakúgy mint az előző két alkalommal,

Horvay

:i pályázók elbírálásánál nem érvényesül-

Incze

János
Sándor

lványi

Grünwald

Kisfaludy

Stróbl

Koebner

Julius

Ozsdolay

het semmiféle befolyás. Nincs más proBéla

tekció, csak a szépség.

Zsigmond

ország

Marcit
(Labori lel».)

Miss Magyar-

kétségtelenül a legszebb

lesz a

szépek között.

Pesti
pályázók
S z a b a d j Sarolta
(OKkuy lelv.)

SelllllinKer Ida
(Halmi

le]».)

A Magyar Színház legközelebbi újdonsága' Franr
Arnold és Ernst Boch vígjátéka, a „Jó flrma". A víg*
játék, amelyet Molnár Jenő
fordított, rendkívül mulatságos bohózat és revü
ügyes keveréke.
Egy nagy berlini áruház
élére vagyonfelügyelőt küldenek ki
„SnasszburgbóV,
aki a. világváros forgatagában teljesen megzavarodik
és a leglehetetlenebb szituációkba keveredik. Betéved
egy revüszinházha is, ahol
naivitásával és tájékozatlanságával mulatságos zarokat okoz. Szereposztás a
következő;
Bruckmann igazgató . .
Haselhuhn Edvard
. .
A felesége
Lisi, a leánya
Vieland, konzul
. . .

Az Országos
Kalmár

Szinészcgyesúlet színiiskolájának
vizsgaelóadása:
Marinka, a táncosnő
Ferenc,
Kieskouszky
Mária,
Gáspár
Gyula,
Dorasü
Emil, Nohl Baba, Celléri
Sándor

Justh Gyula
Csorlus Gyula
H. Balla Marslka
Turau Ida
Vdndory Gaszláv

A „Hotel Lemberg" civilben
Kertész Delsó, Péchy
ban Biró Lajos és

Erzsi és Kiss Ferenc, a Király SzínházJean Gilbert operettjét, a „Hotel Lemberg"-et próbálják

Egy darab -—két
bee
le
lzés
„Képeskönyv"
cimen u j
darabot fejezett be Bus
Fekete László. A vígjáték tiz
képből áll. Egy vidéki kislányról szól a darab, aki
elszökik otthonról, feljön
Pestre és
szininövendék
lesz. Csinál-e karriert a kislány, vagy nem? Ezt a kérdést a szerző sem tudta eldönteni és két befejezést is
irt. Egyikben sikerül a
karrier, a másik lehangoló
tanulsággal végződik. Csak
a próbákon fog eldőlni,
hogy melyik befejezés kerül a közönség elé. A vígjátékot Lázár Ödön kötötte
le és a jövő szezónban kerül színre a Király Színházban,

Nem jó titkos drámaírónak l e n n i . . .
A nemzetközi szerző-kongresszus alkalmából legyen szabad megemlítenem, hogy
van nekünk egy nagyon jóindulatu, pokolian szorgalmas színpadi szerzőnk, aki olyan
tömegben gyártja a színdarabokat, hogy egy egész kongresszusra való kitelne előadatlan darabjaiból, amelyekből persze vaalmennyi színházunk iróasztalfiókjában heveinéhány tucat remekmű . . . Szerzőnk réme a direktoroknak, de áldozatai között ott
vannak legbensőbb barátai is, akiknek irgalmatlanul fel szokta olvasni egyiiltő helyé-,
ben három, sőt több felvonásos tragédiáit. Csak természetes, hogy szerzőnket, aki évek
óta gyilkolja halomra drámáival direktorainkat (s aki épp aznap vitte el véletlenül
legeslegújabb tragédiáját egyik színházhoz, mikor a düsseldorfi gyilkost elfoglak) elnevezték — a düsseldorfi szerzőnek ...

Jegyzet egy hajómenetrend margójára . . .
Soha még szubrettnek, vagy bonvivánnak nem teregették ugv ki a legdiszkrétebb
ügyeit, mint a fiatal Lahory grófnak, aki most az America del Sud felé lartó óceánjáró fedélzetén mereng, a sirályok játékán s a közelmúlt napok eseményein. Nem
nagyon valószínű, hogy Orth János idejében is ilyen intenziven foglalkoztak a magyar
lapok a szintén hajón távozott s szintén előkelő úriember akkortájt éppen igy ilyen
nagy port felvert legintimebb ügyeivel, ami azonban a grófot illeti, az, ami vele történt, egyenesen egy hollywoodi mozisztár legbrutálisabb publicity-campagne-jára
emlékeztet . . . Hja tempóra mutantur. Egyébként, a beavatottak szerint, csak szófia
beszéd, hogy az ügy a délamerikai úttal be van, vagy be lesz fejezve. Ez nem novella,
ellenkezőleg: regény s folytatása következik . . .

A reménytelen szerelem
Sándor bácsi — Brődy Sándor — nagyságára mi sem jellemzőbb, minthogy barátai körében hat évvel a 1 alála után is úgyszólván naponta elhangzik valamivel kapcsolatban a szinite sztereotip megjegyzés, hogy vájjon mit szólna ehhez Sándor
bácsi...
Amikor vasárnap jöttek kifelé a temetőből a „fiukák" — ahogy ő nevezte a barátait
—, valaki feltette a kérdést: milyen n'egjegyzése lett volna Sándor bácsinak a sa ját
sirkőleleplezéséhez? Nem tudott — nem is tudhatott — senki olyat mondani, amit
Sándor bácsi tudott volna mondani. Abban azonban megegyeztek, hogy Sándor bácsi,
amikor még javában beszéltek volna a szónokok, csendesen elódalgott volna a sírkőtől, kissé lenézően végignézve a temető előtt álló autó tábort, beült volna a flakkerbe:
az Otthonbal És hátra dőlve a sárga bőrülésen, panyókára vetett kabáttal, sunyi
mosollyal a bajusza alatt, kikészítette volna a fiakkeresnek az öt pengőt. Soha sem
adott kevesebbet.
Álljon itt még egyik legjobb mondása. Egy fiatal iró halálosan szerelmes volt egy
hölgybe, akit addig már nagyon sokan szerettek. Sándor bácsi megkérdezte:
— Szereted1
A fiatal iró elpirult, de aztán felelt:
— Igen, de csak plátóilagl
— Az reménytelen, — felelte Sándor bácsi halálos komolyan . . .
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il Prolectograpil a Paramounuo
Irta: INCZE
Ahogy a háboruelőtti években a
„doktor u r " volt a pesti epitheton ornans, ugy a h á b o r u u t á n i
esztendők
diszitő jelzője: a „vezérigazgató u r " .
Természetesen azért Pesten igazi vezérigazgatók is születtek. Ezek
között
most tiz esztendeje Roboz
Imre, a
Vígszínház vezérigazgatója volt a legfiatalabb pesti vezérigazgató. Huszonnyolc éves volt, amikor Pestre érkezett
Blumenthal, kiemelte Robozt a moziszakmából, ahol addig dolgozott és
megtette a Vígszínház igazgatójának.
Ez a tízéves történet ma azért nagyon fontos, mert Roboz Imre,
ha
csak félkézzel is, de visszatért
régi
szerelméhez
a filmhez és Zukor Adolf
felkérésére elvállalta a
Paramount
magyarországi filmgyártásának megszervezését és vezetését.
Roboz tiz esztendővel ezelőtt a Projectograph r.-t. igazgatója volt, ő csinálta a Royal Apollót, az Omniát, a
Tivoli-mozgót és noha csak főtitkára
volt a szakmának, tekintélye, hozzáértése, energiája és ötletei segítségével
egyik legkiemelkedőbb alakja lett a
m a g y a r íilmbarnsnak.
Amikor az a
bizonyos mozirendelet megszületett, a
szakma vezetői szomorúan
mondogatták :
— Ha Roboz Imre közöttünk m a r a d t
volna, a k k o r talán még ezt a rendeletet is parírozni tudnánk . . .
Ez a m o n d a t jellemzi legjobban
Roboz szerepét, helyzetét és figuráját
a budapesti filmszakemberek
közötl.
De jött Blumenthal nagy európai
szinházkoncepcióval,
megvásárolta a
Vígszínházai, opciót szerzett a Royal
O r f e u m r a és a Fővárosi O r f e u m r a és
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SÁNDOR
pesti sziiíházvállalatai
Imrét hivta meg.

élére

Roboz

Roboz a két színházat nagy szorgalommal vezette és h á r o m esztendővel
ezelőtt Bliunenthal megszüntetvén bu»
dapesti vállalkozásait, a Vígszínházát
Roboz Imrének adta bérbe és Roboz
Imre a „Noszty f m v a l " el is kezdte a
Vígszínház s a j á t számlára való önálló
vezetését.
Hogy milyen sikerrel, azt
mindenki t u d j a .
Es ebben a szituációban
érkezett
Budapestre Zukor Adolf, aki beutazta
egész Európát, tanulmányozta a helyzetet, amelyet a hangosfilm előretörése
az európai országokban
előidézett.
Zukor zsenialitása azonnal látta, hogy
a film, amely eddig nemzetközi termék
volt, azzal, hogy beszélni
kezdett,
nemzetivé lett. É p p e n ezért összehívta
Párizsba a P a r a m o u n t huszonöt európai vezetőjét és megbeszélte a Param o u n t európai filmgyártásának lehetőségeit és terveit.
Ezen a tárgyaláson Roboz Imre mint
a m a g y a r gyártás vezetője és dirigense
m á r résztvett, a párizsi konferencia
alatt kiválasztotta azokat a szüzséket.
amelyeket m a g y a r változatban készít
el az amerikai filmgyár és kész pro
g r a m m a l tért vissza Budapestre.
Roboz így beszél párizsi ú t j á r ó l :
— A párizsi konferencia döntése
szerint Magyarország számára egyelőre
négy nagy filmet és tizenkét rövid filmet csinálunk.
Az előkészületek megindultak és juliusban már
megkezdőd
nek az első felvételek.
Sajnos, tökéle
tes hangosfilmstudió nincs Budapesten,
amig ez fel nem épül, Párizs mellett,
Yoinvilleben készítjük a belső felvé-

teleket. Zukor a Gaumont-cégtől meg
vette két stúdióját, ezeket átépíttette
és még négy u j műtermet építtet mel
léjük. A hat műtermet Western Elec
tric-gépekkel szerelteti fel és ellátja a
filmtechnika legutolsó vívmányaival is.
— Nagy örömmel és ambícióval,
lelkesedéssel és energiával fogok ehhez
a m u n k á h o z és boldog vagyok, hogy
azok között lehetek, akik megvetik az
a
magyar
alapját
hangosfilmnek. Régi
szerelmese vagyok a
filmnek, régi álmom
valósul
meg
most,
amikor
a
magyar
filmgyártás
ügyét
szolgálhatom. A munka, első
perceiben
részletes
programimot még nem adhatok, annyi azonban
bizonyos, hogy a magyar írói világ és szinésztársadaloim előtt
nagy lehetőségek nyílnak meg.
— Mi tesz a Vígszínházzal? — kérdeztem tőle.

Roboz

— Természetesen a Vígszínház to
vábbra
is legkedvesebb gyermekem
marad, a legnagyobb szeretettel ké
szülünk az u j szezonra és éppen most
rendeltük
meg a
forgószinpadot,
amellyel a színház színpadát még tökéletesebbé
tesszük.
Természetesen
hangsúlyozni
kívánom
még azt is,
hogy nemcsak vigszinházi
szinészek
f o g n a k játszani a m a g y a r hangosfilmekben, h a n e m minden
kitűnő m a g y a r
színész, aki a szerepre megfelel és aki
a kellő időben Párizsba tud utazni
Roboz hivatalos nyilatkozatához én
az újságíróhoz illő
indiszkrécióval
még hozzáteszek egy-két adatot.

Talán először azt, hogy a négy nagy
filmen és a tizenkét rövid filmen tul
egy speciálisan
magyar
filmet is készíttet a Paramount.
Azonkívül, hogy
a kiválasztott négy szcenáriumot Harsány i Zsolt fordítja magyarra.
Ezt a
fordítást szó szerint kell érteni, hiszen
a beszélőfilmnél dialógusokat kell átültetni, éppen ugy, mint egy színdarabnál. Harsánya m á r dolgozik is az első
íilmen, a címe „Az
asszony hazudik". Ez
Barry híres darabjának hangosfilm változata, szál ón miliőben játszódó történet, amelynek Amerikában
már
nagy
filmsikere van.
A film készítését
európai nyelveken junius
7-én
kezdik
Franciaországban, ide
uilaznak m a j d ki a
magyar szinészek is.
De jön Budapestre egy úgynevezett
Sound-track is, ahogy
az amerikaiak a teljesen felszerelt hanImre
gosfilm
felvételre
alkalmas teherkocsit hívják. Ennek a
Sound-tracknak a segítségével veszik
fel Pesten a külső felvételeket, azonkívül ezzel a segítséggel készítik el
azokat a kis vidám, úgynevezett kabaréfilmeket is, amelyek egészen Budapesten készülnek.
Az az érzésem, hogy Roboz Imrének a nagy P a r a m o u n t - c s a l á d b a való
belekapcsolódása,
amely
család
a
filmvilágban legalább is olyan előkelő,
mint a pénzvilágban
a
Rotschildfamilia, rendkívül nagy lehetőségeket
és távlatokat nyit meg a m a g y a r filmgyártás, a magyar irodalom és a magyar színművészet előtt.
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Petite

maman!

Irta: DÉNES
Párizs, május

ZSÓKA
utolsó

hetében.

Rue Pomereu 8. A karcsú ház fehér
f r o n t j á n magas üvegkapu. Fehér márvány-előcsarnok, bársonyszőnyeges, l'ehér lépcső. Az inas felvezet az első
emeletre. Délutáni két óra.
— Miss Dolly — ahogy az inas jelenti — a garderobe-szobájában dolgozik.
Belépek Dolly Jancsi hálószobájába.
A földön pávakék bársonyszőnyeg, a
falakat szép kinai-vörös fiiburkolat tak a r j a . A két szin együtt nagyon jól
hat, a fal vörös szine olyan, m i n t a
sötét korall, lakkozott,
helyenként
t o m p á n aranyozott és antik. A szobáb a n a remek kinai szőnyeggel letakart
ágyon kivül nincs butor. Minden kiegészítő tárgy a falban s falon van.
Kinai stílusban épített kandalló, sárkánykeretes tükrök, pici, korallszinü
telefonfülke,
kinai
karakter-babák,
finom és drága metszetek, régi szobrok és m á s ázsiai csodák. Egy darab
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ideszabadult Ázsia, párizsi p a r f ő m ö k kel. . .
A szomszéd szobából kicsendül Dolly
Jancsi althangja:
— Entrez! Szabad!
Ha szabad, ó igen, ö r ö m m e l . . .
Olt áll egy másik kinai mennyországban, a garderobe-szobájában, és
szinte elvész a rengeteg
próba-bábu,
felhalmozóit valódi csipke, selyem- és
bársony-végek, hatalmas dobozok, zsin ó r r a akasztott ruhasorozatok, nyitott
veretes ládák, párnák, puffok és millió női holmik tömkelegében. Remek,
almazöld, kinai pizsama van rajta.
Olyan fényes ez a zöld selyem, mint
a kirakati alma héja. Szinte keményen
áll r a j t a , kinai merevséggel —- és hát
a szabás! A h a j a szabadon esik hátra,
lágy hullámokban. Kreol-lábán piros
szattyánbőr-papucs.
Két v a r r ó n ő térdel a kiteregetett
csipkék között. Dolly Jancsi valaimi
„ o t t h o n k á t " magyaráz el nekik, valami intim reggeli .köntöst, legújabb
saját kreációt. A két varrónő bólogat.
— Látja, — fordul most nevetve felém — igy dolgozgatunk
a „boltomnak".
Nagyon sokat
mulasztottam,
most pótolnom kell. Gőzerővel folyik
a m u n k a itt is, m á s u t t is, sok helyen.
És sietünk. Persze, a műhelyek nincsenek nálam. Én csak a direktriszekkel
beszélek, mert minden
modellt
én
kreálok.
Egyszerre csak egyet, de a
kettő után, akit itt lát, bejön ide egy
n a p még h a r m i n c (Párizs legügyesebb
•kezei) — és m a j d csak elkészülünk
mindennel!
Egy percre leül. Sárga kinai csészéből n é h á n y korty feketekávét iszik.
Nagyon kedves és fiatalos igy, alig van
kifestve, a bőre napsütöttszinü, sötétszürke szeme nagyon élénk, az ablakon besüt a koradélutáni nap. Ablaka
tulajdonképpen balkon s előtte — az
elsőemeleti terraszon! — kis kinai kert

•

Klári

húzódik. Igazi törpe kínai fákkal,
exotikus bokrokkal, mesébe illő virágokkal és hamisítatlan májussal. A
szoba t a p é t á j a nehéz, kénsárga, kínai
atlasz-selyem . . .
— Budapest! — m o n d j a lassan, szótagolva s elgondolkozik. — Hazajöttem Párizsba Pestről két kis lányommal és vendégemmel, Biller Irénnel, és
üzleti ügyben rögtön át kellett
mennem Londonba. Olyan sürgős volt,
hogy repülőgépre kellett szállni. . .
Mindannyian átrepültünk: Irén, Klárika és Mancika is! A gyerekek csöppet sem féltek a repülőgéptől! Inkább
nagyon örültek neki!
Cigarettára gyujtunk.
— Irén nagyon édes volt, — folyt a t j a közelmúlt emlékeit —
nagyon
megszerettem és igazán sajnálom, hogy
ily h a m a r ihaza kellett mennie! Minden
emlékem gyönyörű volna Pestről, csak
nagyon rosszul esik az a rengeteg
kérőlevél. Rosszul esik, mert én most
idegeneknek nem adhatok, itt v a n n a k
saját, súlyos kötelezettségeim. Annyian
irnak naponként most is Budapestről,
ha én mindenkinek csak egy k r a j c á r t
akarnék adni, koldusbotra jutnék magam is! írja meg, kérem, az embereknek,
ne Írjanak
nekem,
kár a
portóért, mert
itt olyan
leírhatatlan
torlódás van,
hogy már ki sem bontunk semmiféle levelet.
Én nem érek
rá leveleket olvasni, nekem dolgoznom

kell, mert akarok és szeretek dolgozni.
Egy papírkosár mellettünk színültig
tele van a mai magyar postával.
Felemel néhány vég batisztot, összehajtogatja.
— Mindenkinek dolgozni kell, nekem is! — m o n d j a . — „Családanya"
vagyok! Két kis lányom van!
Mint végszóra, ugy tör be hozzá e
pillanatban a két örökbefogadott kis
magyar lány. (A háttérben korrekt angol nevelőnő. Most hozták, repülőgépen őt is, Londonból.)
Szörnyű k a v a r o d á s Dolly Jancsi körül. A kis lányok belecsimpaszkodnak,
csókolják, egyszerre kiáltoznak mindketten: „Anyuci!" De m á r franciául is:
Petite m a m a n ! Lekuporodik a földre,
boldogan simogatja őket. Klári és
Manci most jöttek ugyanis haza sétáról és svéd tornáról, e g y f o r m a égszínkék kabátka és kék b á r s o n y k a l a p van
r a j t u k , ápoltak és kicsattannak az
egészségtől. Klárika magyarázza, hogy
milyen kis lovakat láttak. Persze, magyarul. Manci egyszerre elhallgat, elandalog és azután halkan, m a g á n a k
dalolni kezd. Magyarul. Ezt:
„Budán, este, tíz óra után . . .
Hogyha csendes a Tabán . .."
Azután hangosabban,
kacagva, a
pesti g r a m m o f o n n ó t á t . Csilingelő gyermekhangjától visszhangzik a iház. A
sárgakárpitos kínai mennyországban
végighárfázik ez a szó, hogy: Tabán.

Csöpi
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Aznap lett tizennégyesztendős.
Ar öltözőben kiterítették
a ruhát. Szép, fehér
selyemruha voit, hosszú uszállyal. Gyöngypárta is készült. Sápadtan iilt a homályos
tükör előtt és reszkető kézzel festette magát. A ruhát a sugónő készítette el, a pártát együtt csinálta vele, a gyöngyöket
anyjának egy régi és kifakult
kosztümjéről
szedte le, az uszályos ruha anyaga is édesanyja hátramaradt
ganlerobejából
való.
A szerep világában élt, keze reszketett, a félelem összefacsarta szivét, de ő mégis
dúdolt, halk, tűnő melódiát és várta, hogy valami történjék. A sarokban a sok
lim-lom között egy ruhakosár. A ruhakosarat gondosan fehér lepedővel takarta le.
Titkon, hogy az öltöztetőnő észre ne vegye, egy-egy pillantást vetett a kosár felé.
Könnyes, lírai tekintet, mely annyi szépet és szentet akar, annyi szépet,
amennyi
egy könny rengetegében sem fér el.
A partner jött be. Nyurga fiu, sovány, sápadt arcu. Odaállt a tükör elé. halkan szavalni kezdett. Hamisan szavalt. .4 lány érezte, milyen hamis. Milyen hamis. Szerette volna a fülét bedugni, szeretett volna a partnere elől
menekülni.
Aztán a kosárra nézett. A virággal telt kosárra. Ar óvatos lepedő virágot rejtegetett. Virágot! Sovány kosztpénzéből
vonta el a legszükségesebbet,
hetek óta kojilalt, ma este virágok közé akar temetkezni.
A virághalál gondolatához
menekült
a hamisan beszélő partner elől. A partner aztán magáról beszélt, sikereiről, az
asszonyokról.
A lány türelmesen hallgatta, de behil lázadt. Fellázadt az élet ellen,
mely egymásra uszít tehetségét és tehetetlenséget,
őszinteséget
és
hazugságot
Érezte, neki és a virágainak van igaza, de semmiesetre
sem a partnerének,
aki
ma este talán még mosolyogni fog rajta és a virágain.
A direktor hangja hallatszott a folyosóii. A kövér, lompos ember már Lőrinc
barátnak öltözött. Zsíros hangján jóindulatúan
bátorította a leányt: ,,Kis béka,
te csak ne félj! Csináld a dolgodat csakúgy, mint
tegnap a próbán,
Ha
tudod
jobban, csináld jobban, csak rosszabbul ne csináld. Ne hozz szégyenbe
minket."
A lány könnyes szemmel tekintett rá. Szerette ezt az embert, érezte, bizik
benne. Még apja sem bizik igazán a tehetségében,
méltatlannak
tartja őt a színészi pályára, <">, az apja, a légi szinészcsalád
leszármazottja.
Az anyja, igen az
anyja, aki éhenhalt, akit félholtan szállított/,k a közkórházba,
igen az anyja, az
is hitt volna benne. Hitt volna erősen, fanatikusan,
igazán.

A direktor látta, milyen izgatott a lány és igtj szólt: „Túlságosan
azéri ne
igyekezz! Veronában sok a színházi ember aranyom és valaki még ellop tőlem
és mi lesz akkor belőlünk
galambom."
Intett a partnernek és kimentek
együtt.
Kint megkondult
a harang. Kezdődik az előadás. A lány felállt, magára öltötte uszályos ruháját. Gyenge, vézna testén szétfolyt
a fehér selyem,
súlyosan
nyomta őt a nehéz ruha. Karja előrerepült a levegőben, mintha imádkozna.
Fehér
karolj átlátszó kezek, ringó, susogó, haldokló,
szerető, viaskodó
ujjak,
Itália
legbeszédesebb
keze, félszegen,
tehetetlenül
vergődött a levegőben.
Aztán egy
vak kiáltással a kosár felé rohant és lerántotta a lepedőt a virágokról.
Halványsárga rózsák, égőpiros rózsák nagy tömegekben. Illatuk megcsiklandozta
az agyát.
Kezébe vett egy rózsát, mintha a tenyeréhez nőtt volna. Lassan simogatta,
szájához emelte, benne felejtette a tekintetét. Már semmire sem emlékezett,
ami az
élet. Távolról látta, az anya integet, de már az is egy más világ. Körülötte
ismeretlen melódia zsong, az ismeretlen ritmus mozogni kényszeríti. Megindul a színpad felé. Kezében csaknem több a rózsa, mint a testi súlya. A rózsák viszik, hajszolják
előre.
A színpadról szavak hangzanak el, nem hallja őket, már csak arra a muzsikám figyel, ami benne szólal meg és mire kilép a hatalmas aréna, a kegyetlen
aréna rivaldája elé, rengeteg virággal a kezében, egy távolból fenyegető
rémség
veszélyének
ködös érzésével, mosolyog.
Voltak
sokan a harmincezer
néző között,
akik megremegtek ettől a mosolytól.
Alig mozog u színpadon,
érzi, nem szabad
mozogni, állni kell halkan,
mozdulatlanul
és
érezni
mélyen,
olyan
mélyről,
hogy
meg-

P a r t n e r e lépett be és szavalni kezdeti . . .

(Ballá

rajzai)
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feszülnek
belé az idegek, hogy pattanásig feszül az agg, a sziv ijedten dobog, a
tekintet egg uj, egészen uj világ fájdalmasan
szép, halálosan szerelmes
tekintete.
Az erkélyre kerül, nem tudja hogyan. Partnere ott áll az erkély alatt és
feléje fordítja arcát, ő ezt az arcot nem ismeri, csak most ismeri meg. És megremeg a megismerés döbbenetes,
szerelmes izgalmában.
A nyári éjszaka
fülledt
csendje, a szerelem élő izgalma szólaltatja met/: Romeo, miért vagy te Romeo?
Halkan, lassan egymásután
hullanak kezéből a rózsák és eltakarják előle a
nyurga partner még soványabb
arcát.
— Romeo, miért vagy te Romeol — ismétli suttogva, titkon, epedve,
lázasan
és szerelmesen,
belső kényszertől
kényszerítve
andalítón és édesen és ittasan
és szüzien és érintetlenül,
mint senki a világon.
Romeo, miért vagy te Romeo?
A rózsák hullanak és a veronai aréna hatalmas nézőtere megmozdul,
összecsattan, mint egy tenyér.
Holdkóros,
álomjáró, de közben érzi, most él először, igazán. Alig várja a
szünetek
végét. A színpadra
vágyik, vissza vágyik az életbe, abba az életbe,
melynek
valósága a
színpad.
Ilyen vágyakozva
és várakozva
tekint ravatalán rózsái között. Ilyen meg
nem szűnő gyönyörrel
fekszik tetszhalotton
és várja a felébredést. A
megkésett
ébredésre ijedt tekintettel
nyílik a szeme. A tetszhaláltól
az igazi halálig rózsákon át vezet az ut. És Julia, az ő Júliája virágokba lehellte ki magát.
Vége. Feldördül a taps. Az emberek boldogságtól részegen üvöltötték a nevét.
A partner letérdelt előtte a függöny mögött. A zsiroshangu
direktor
homlokon
csókolta és egy tizlirás bankjegyet csúsztatott a kezébe. Újra és újra kellett megjelennie a függöny előtt. Kalapok, kendők lebegtek a levegőben.
Most már

mindent

~/Ol§}>

látott.

Kopaszodó

férfiak

és izzadtan
már semmi

lelkesedtek.
lassan

indult

A virágok

kisöpörte

az öltöző

Vége az életnek,

asszonyok

felé.

őket a

színpadról.

Vége

mindennek.

várhat

uj alkalomra,

ettől az estétől

estéig,

amikor

feltámadhat

Most jönnek
napok,

a közzenék,

vegetálás.

Érezte
valóság

Belül

elhervadtak,

az ő igazi életének,
újra

zsírosan

Üres lett minden.

sem muzsikált.

a takarítónő
Gépiesen

és elhízott

most
egy

várhat,
távolabbi

néhány

a hétköznapok.

órára.
A

hétköz-

Vége.

igazán,

a valóság

ott kezdődik,

dik. A hétköznapon

nem

is valóság.

ahol a mindennap

A

befejező-

tul. A megmozdíthatatlan

ál-

mok világa ez a valóság. Az, amit elgondolunk.
amit

lélekben

élünk

Az öltözőben
át egy névjegyet.
És ö halkan,
Lőrincz
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barát . .

át.

az öltöztetőnő
Cavallieri

óvatosan

vét, olvashatóan

Az,

rajzolja

és józanul:

mosolyogva

Boito

nyújt

autogmmmot

kér.

fel a névjegyre

a ne-

Éleonora

Duse . . .

— Sőt! Külön kis vendégvilla
van,
két szoba és teljes felszerelés. Itt fognak berendezkedni
azok a
meghívottak,
akik lerándulnak pár órára és pár napig maradnak.
A kongresszussal
kapcsolatban érdekes vendége
is volt a
Balatonnak:
Kálmán Imre
rándult le
szépséges i f j ú nejével.
—

INTIM PISTA, hogy jól érezték-e
magukat Budapesten
a színpadi
szerzőkongresszus tagjai?
•
— Nagyszerűen.
Heltai
Jenő
is
Huszka Jenő, a két vendéglátó
házigazda, mindent elkövetett, hogy az illusztris társaság
kellemesen
töltse a
pesti
napokat.
— A két Jenő mellett a két Ferencet
láttuk a megnyitó ülés
emelvényén.
— Hogyne! Herczeg Ferenc és Molnár Ferenc a két diszelnök is eljött,
hogy üdvözölje
a külföldi
kollégákat,
akik jól ismerik azt az értéket,
amelyet
a magyai1 színpadi irók
reprezentálnak.
— Herczeg Ferencet most láttuk először, mióta megjött
Abbáziából.
— Az Adria
majdnem
elvesztette
Herczeg Ferencet, a Quarnero nagy szerelmesét. A kiváló iró ezután
legfeljebb
tavasszal, évenként
egyszer fog lerándulni a kék tenger
partjára.
— Miért e hűtlenség?
— Eljegyezte
magát a magyar
tengerrel. A Balaton partján vett egy szép
kis villát, amelyet egy jóizlésü,
finom
hölgy tanácsai alapján magyar
stilusban rendezett
be. Három
szoba az
egész, két szoba az írónak és egy szoba
a „mamának",
a kilencedik X. felé közeledő nagyasszonynak,
aki újra pompás egészségnek
örvejid.
— Hál' Istennek! És mi lesz a vendégekkel1
Vendégszoba
nincs a villában?

Weekendeztek

a

Balatonon?

— Arra nem volt idejük.
A
hires
komponista
csak pár órára vitte le az
asszonykát
Siófokra,
hogy
megmutassa azt a házat, ahol négy
évtizeddel ezelőtt a kis Kálmán Imre
született.
Kálmánné csak azt sajnálta, hogy a kis
trónörökös nem vehetett részt a kiránduláson és igy majd csak később ismeri
meg az apja
szülőházát.
— Mit csinált a többi bécsi vendég9
—- A
németekkel
összekeveredve
megalakították
a kongresszus
nagy németnyelvű
társaságát.
Folyton
együtt
vannak, jókedvűek
és ragyogóan
érzik

Lánczy Margit Fassel kamaraénekessel és Ernst
Morgannal L e h á r „Mosoly országa" cimü operettjében a berlini T h e a t e r d. Westensben
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magukat.
Vezet a vidámságban
Fritz
Wreede, a legnagyobb német
színpadi
kiadó, aki bámulatba ejtette a kongreszszus résztvevőit
fiatalságával.
Azok,
akik hosszú évek óta üzleti
összeköttetésben állottak ezzel a tehetséges i f j ú
színházi vállalkozóval,
azt hitték, hogy
egy öreg és komoly emberrel
ismerkednek meg és ehelyett egy i f j ú és vidám
gentlemant
találtak.
— Mit csinált egész nap?
— Egyik pesti jóbarátja
összeállított
számára ideális programmot
és először
e szerint akart élni, de később
aztán
meggondolta.
— Halljuk a
programmotI
— Reggel 7—9-ig:
ftlmszcenáriumok
vásárlása
amatőr
Íróktól, 9—5-ig
ismeretlen magyar szerzők
felolvassák
eredeti darabjaikat,
5 órától 10-ig rádióprimadonnák
sorozása.
Jelentkezhetnek azok a hölgyek, akik
csunyaságuk
miatt nem léphetnek
a színpadra,
vi-

szont képességet
éreznek
magukbari
rádió-szereplésre.
— Csábító
programml
— Ismeretlen
írók és titkos
rádiónagyságok
legnagyobb
fájdalmára,
Wreede élénken eltért
ettől
a
programmai.
Sokat volt együtt
Pallenberggel is, akit melegen ünnepeltek
a
Vígszínházban.
Legjobban örült a nagy
művész mégis annak a táviratnak,
amelyet Góth Sándor, az Egy, kettő, három . . . magyar Pallenbergje
küldött
Debrecenből.
— Mit keres Góth
Debrecenben?
— Sokat keres, mert Kardoss Géza
színházában
vendégszerepel,
éppen az
Egy, kettő, három . . .
főszerepében.
Néhány vidéki előadás után aztán feleségével együtt Párizsba
és
Londonba
utazik
autón.
— Jaj csak autóról ne beszéljenI
— Nem beszélek. De azt meg
kell
mondani,
hogy
Faludi Sári
drámája
kétszeres tragédia. Ez a fiatal színésznő
arról nevezetes Pesten, hogy neki van

Roboz Imre, Pallenbcrg, Márton Miksa, Rudolf Beer, a Volksthcatcr igazgatója, Ttnczc Sándor,
Pallenbergné, Fritzi Massary, F r i U W r e d e , Leopold Jacobson és Rutkay György a Margitszigeten
(Torda
lelv.)
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a legtöbb „szegénye".
Egy
öreg
színésznőt, aki valamikor
ünnepelt
név
volt Magyarországon,
évek óta ő tart
el, minden pénzét elosztja a szegényei
között. És nevezetes arról is, hogy ő a
legjobb vigasztaló (Pesten. Akin
segit,
azt meg is vigasztalja. Most aztán mindenki igyekezett
a sok
vigasztalást
visszaadni Faludi Sárinak. Rá is fért.
Ma is súlyos lelki betege a véletlen
tragédiának.
— Mit tud az
idegenforgalomról?
— A sok külföldi között
megjelent
Várkonyi Mihály is, de pár órát volt
csak a fővárosban, el kellett
utaznia.
— Hova1
— Hollywoodba.
Kapott egy kábelt:
tessék azonnal
berukkolni.
Kárpótlásul
Európában
hagyta
a feleségét,
de
Nusi is rövidesen
utána
utazik.
—
Pletyka?
— Oh még korai volna,
egyelőre
szolgálok
egy
másik utazási hírrel: Szokolay Ollyt
szerződtették
egy revü-turnéra.
Németországot,
Franciaországot
és Olaszországot fogja bejárni egy előkelő
német
revütár s ulattal.

lik. Nemsokára
ismét szabad lesz és
szentül megfogadta,
hogy többet
nem
megy
férjhez.
— Mit lehet azt előre tudni?
— Majd elválik. Ebben a heti beszámolóban le kell leplezni a fővárosi társaság egyik ismert tagját,
aki a mult
héten segítségére sietett egy bajba jutott művésznek.
Egyik laptársunk
röpítette ki a S. 0. S. jelet
elpanaszolva,
hogy a magyar színházi világ egyik tehetséges és tisztességes munkása
önhibáján kivül súlyos anyagi válságba került. Nemsokára megjelent egy névtelen
adakozó, aimai viszonyok
mellett igen

— Eljegyzés,
esküvő,
válás, ebéd, vacsora, estély 1
— Mind
egy
szuszra
nem mondhatom
el. Lengyel Menyhértéknél
volt
jól sikerült kis
összejövetel. Molnár, Csathó, Földi,
Fazekas,
Surányi-házigazdával egész kis
szerzőkongresszus.
Válást is tudok, ezúttal ismét az állami szinház
tájékáról.
—

HalljukI

— A kedves naiva, akinek a keresztneve
gyümölcsöt is jelent, ismét vá-

Eggerth
Márta,
aki Bécsben a J o h a n n Strauss Theaterben Kálmán I m r e tij
operettjének, a „Montmartrei ibolyá"-nak a p r i m a d o n n a sierepét játssza
(Foío Edith Glogan,
Wien)

figyelemreméltó
— adománnyal.
Hadd
áruljuk
el, hogy a névtelen
adakozó
Káldy Jenő elnök volt.
— Éljen!
— Éljen és bocsássa meg, hogy nem
őriztük meg az inkognitóját
és kiírtuk
a nevét.
—
Pletyka?
— Kedves kis apróság.
A méltóságos asszony lóversenyre készült.
Férje
türelmetlenül
várta, nehogy elkéssék az
első futamot. Beküldte ötesztendős
kislányát, hogy nézze meg hol
tart
a
mama. A gyerek pár perc múlva
viszsrájött és igy jelentette: „A mama már
készen van. Éjjpen most irja piros ceruzával a száját."
— írjon maga is — egy szép pletykát!
— Az i f j ú színpadi szerző a napokban megjelent a keleti pályaudvar
érkezési oldalán, hogy a kongresszus
néhány érkező tagját üdvözölje. A vára-

kozók között ott talált egy ismert fekete
pesti szépasszonyt,
régi jó
barátnőjét.
„Kezeit csókolom, kit tetszik várni9 —
kérdezte. A hölgy bájos mosollyal
felelt: „Kijöttem
a pályaudvarra,
mert
az uram azt sürgönyözte Bécsből, hogy
csak holnap reggel érkezik."
Az iró
csodálkozva
nézett
az
asszonyra,
őnagysága megmagyarázta:
„Nézze, ha
az uram azt sürgönyzi, hogy jön, akkor sohase
várom n
pályaudvaron,
Nem vagyunk
jegyesek,
haza
talál
egyedül is. Ellenben, ha azt
táviratozza,
hogy csak reggel jön, akkor
mindig
kijövök az esti vonat elé a saját megnyugtatásomra."
Az iró
meglepődött
ennyi logikán és megkérdezte:
„És mi
történik
ha Kelenföldön
száll
ki?"
Mire őnagysága angyali arccal
válaszolta: „Arra is számítottunk.
Az az
úriember, akinek a kedvéért biztos akarok lenni a dologban, most
Kelenföldön vár." Kezeiket
csókolom.

K sebésztudomány egyik legnagyobb vívmánya, hogy korrekturát tud végemi a teremtés legszeszilyesebb müvén: a szépségen. Lflrinczy Vilma, az Operaház tagja nemrég végeztetett el egy ilyen
kii korrekturát az orrin. line, az újjászületett Lórinczy Vilma operáció elótt i s operáció után

u

üombaszöui

Ebben a rohanó, törtető, napról-napra
megujuló életben tulajdonképpen egyetlen fix pont van: az alvás. Az éjszakai
alvás: az élet megállói, a délutáni alvás
csak afféle feltételes megálló.
De bármennyire nélkülözhetetlen feltétele a test és lélek frisseségének az alvás,
a napi küzdelemben felőrlődő szervezet
nem egyformán reagál rá. Van, aki könynyen, gyorsan, simán alszik el, van, aki
kényszerűi rá magát. S ez a folyton olajozásra szolgáló tökéletlen, az emberi
szerkezet, legtöbbnyire bizonyos megrögzött szokásokhoz ragaszkodik, mielőtt átadná magát annak a részleges pihenésnek, amit alvásnak hivnak.
Ki hogyan alszik el? Beszédtémának
is érdekes. Erről próbáltunk egy kis
ankétot rendezni.
Az érdekes vallomásokat itt közöljük:
ACZÉL

brida

veszek egyet a régiek közül, amely már
majdnem elmosódott
emlékezetemben,
így álmodom bele magamat egy képzelt
világba, amig tényleg el nem alszom.
BÁRSONY

RÓZSI:

Ili nevü aranyhajú babámmal szoktam
elaludni, gramofonszó mellett. Van egy
régi-régi altatódal-lemezem, olyan öreg,
hogy bizonyos helyeken már csuklik, de

ILONA:

Csak teljes, úgynevezett
vaksötétségben tudok elaludni. Tágranyitott szemmel meredek a menynyezetre, mig lassan elnyom az
álom.
AGHY

ERZSI:

Az én elalvásomnak nélkülözhetetlen kelléke a cukor. Három
dekányi savanyu cukor az altatóm.
Lassan majszolom a cukorkákat. Az
ötödiken eloltom az éjjeliszekrény
lámpáját, á többire nem emlékszem.
BAJOR

GIZI:

Este, lefekvéskor rendszerint szerepet
tanulok. Amikor nincs uj szerep, elő-

A

gép

Somogiii Misi:
egyhangú kopogása

kifáraszt. . .
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Zilahg Irén:
Imádkozom, magyarul, németül és f r a n c i á u l . . .

én ezt szeretem legjobban.
mint egy öreg gép-dajka.
BfLLER

Olyan

—

IRÉN:

összes elalvásl kellékem egg nagy pohár viz az éjjeliszekrényen.
Rendszerint
nem is kell, de ameddig nincs ott, nem
tudok elaludni.

FEDAK

SARIi

A házlszemélyzet haditanácsot tart az
ágyam körül, megtárgyalva a holnapi
programot. Én eleinte erélyesen, aztán
mind gyengébben vessem ki a részemet
a megbeszélésből és agy alszom el, hogy
fogalmam sincs, mi a végső határozat.
FEJES TERI:

Utcai lárma, autótülők, villamoscsengő
— ezek nélkül nem tudok egy „csendes
éjszakát" elképzelni, Éppen
ezért sohasem alszom csukott ablak mellett.
GAAL FRANCIi

Ugy alszom el a teljes
sötétség mellett, hogy
a fejemet a kispárnába
futom és szörnyű nagyokat
sóhajtok. Az álom nagyon
lassan jön a szememre.
GOMBASZOGI

FRIDA:

Az úgynevezett könnyen
elalvók
osztályába tartozom. Ha elhatárolom magam, hogy
alndnl fogok, már
alszom is.
GOMBASZOGI ELLA:

Van egy kabalám. Hogy micsoda,
nem árulom el. De ezt teszem
minden este a párnám alá s akkor
,, ,
,.
nyugodtan
elalszom.
J
0
Makau Margit:
Agyam mellett egész éjjel egy állólámpa . . .

PÉCHY ERZSI:

Előbb egy könnyű cigaretta. Anélkül, ugy érzem,
el se tudnék aludni.
SIMONYl MARIA:

Ébrenlét ellen kettős narkotikumom van: rádió és
könyv. Ebben a kettős
szellemi műveletben aztán
ugy belefáradok, hogy hamarosan elnyom az álom.
SOMOGYI ERZSI:

Billcr
Irén:
Amig nincs egy p o h á r viz az éjjeliszekrényen, nem tudok
elaludni . . .
HETTYEY ARANKA:

Szerenádot adatok magamnak a tele
jonhirmondóval.
A fülemre illesztem a
hallgatót és zene mellett alszom el.
HONTHY

HANNA:

Mint született rossz alvó, valami
gyenge altatószert veszek be, amit a
férjem rendelt. Ha ez sem használ, lefekvés után szívesen pasziánszozok még
egy félórácskát, mig Morpheus ki nem
üti a kezemből a kártyákat.

Mindert
este
lefekvés
után három
oldalt
olvasok. A szerevezetem
már
ugy megszokta
ezt, hogy
a harmadik
oldal
utolsó
betűjénél kiesik a könyv
a kezemből, még akkor is,
ha kötőjel az utolsó betű.
SOMOGYI NUSI:

Egész különös müvelet az, amellyel az
álom tündéreit magamhoz
bűvölöm.
Ágyam meilé egy kis asztalkára odahelyezem az Írógépemet és levelezek. A
gép egyhangú kopogása kifáraszt és
másnap egy befejezetlen mondat előtt
tűnődöm: Vájjon mit is akartam Írni?

LABASS JUCI:

Rendszerint valami izgalmas
könyvet viszek az ágyba. Mentől
izgalmasabb a regény, annál
gyorsabban alszom el.
MAKAY

MARGIT;

Nem tudok teljes sötétségben elaludni. Ágyam
mellett egész éjjel ég
egy sötétlilaernyös kis
állólámpa

Bàrsutiu
liàzsi:
A babámmal szoktam elaludni . . .
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TŐKÉS

ANNA:

Azt hiszem, én tartom a gyors elalvás
világrekordját.
Huszonkét
másodperc
alatt alszom el. Jobb kezemet a párna
alá dugom,
bal kezemmel
kölnivízzel
erősen
átitatott
kis
csipkezsebkendőt
szorongatok.
VAALY

ILONA:

Erős tornagyakorlatokat
veszek
alvás
előtt. Ez ugy kifáraszt, hogy
jóformán
az ágyban sem vagyok és máris mélyen
alszom.
VASZARY

PIRI:

Elalvás előtt kártyát vetek magamnak.
Amíg valami jót ki nem vetettem másnapra, el sem merek aludni.
ZILAHY

IRÉN:

Gyermekkoromban
megtanítottak egy
naiv kis imádságra, magyarul, németül
és franciául. Ezt mondom el minden este
lefekvéskor, de a francia ámenig még
sohasem jutottam el.

Aghu Erzsi:
Altatószerem — három deka savanyu cukor
SZOKOLAY OLY:

Az én altatószerem az óraketyegés. Figyelem a percmutatót s közben gondolataim a legfantasztikusabb világban járnak. Ha az óraketyegés megszűnik, rögtön felébredek.
TITKOS

ILONA:

Fejemre húzom a takarót és erősen
behunyom a szememet. Mindig nyitott
ablaknál alszom.

iá. Simonul
marta
Rádió és könyv r i n g a t álomba .

Pörtschachban,
Karlsbadban,
Veldenben és a jó Isten tudja, még hol fölkapták
a „Szegény
Gigolo"
dalát.
Valóságos Gigolo-láz tört ki. Az újságok komolyan és viccesen irtak róla,
a kabarékomikusok
kiforgatták
a szövegét, a vicclapok megrajzolták,
hogy
már
a mennyországban
is csak az
Armer Gigolót játssza az égi jazz-band.
Minden nagy énekes műsorába
vette.
Több,
mint hatvanféle
grammofonlemez van róla forgalomban
és karácsonykor csak Berlinben
négyszázezer
Gigolo-lemezt adtak el.
Ilyen elképesztő
arányú siker mellett aztán nem csoda,
hogy
hamar
szétszaladt
a dal az egész
világon.
Amerikában hangosfilmet
csináltak belőle. Nem kutatom, hogy mi a siker
oka, de nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom,
hogy azért, mert
egy kis darab
világtörténelem
is kicsendül belőle. De a főérdem
minden
körülmények
között
azé a milánói
fiúé, aki egy fájdalmasan
szép
órában világra hozta ezt a melódiát.

A Szegény
Gigolo karrierje
Icta: JULIUS BRAMMER
(A Színházi Élet püskösdi számának
koltamellékletén közöljük azt a tangoslágert, amely egy szezon alatt világhírűvé telte két szerzőjének: Julius
Brammernek

és

Leonello

n a k n e v é t . A „Szegény

Casucci-

Gigoloról"

van

szó. Ezt a számot az a nem mindennapi dicsőség érte, hogy amerre járt,
mindenütt az eredeti szöveg alapján
énekelték. Az Armer Gigolo Pesten
Szegény Gigolo, Párizsban Joli Gigolo, Londonban Handsome Gigolo,
Rómában Ridi Gigolo. Megkértük Julius Brammert, a szövegírót, hogy
mondja el a tango megszületésének
és karrierjének történetét.
Julius
Brammer válaszképen ezt a cikket
küldte:)
A mult év húsvétján
Abbáziában
üdültem a feleségemmel.
Ott
játszotta
a jazz ezt a tangót, amelynek
akkor
még se neve, se cime nem volt. Rögtön
a szivemre ment
dallamosságával
és
különös melankóliájával.
Csak hosszas
utánjárás után sikerült
megtudnom,
hogy a szerzője
egy Leonello
Casucci nevü milanói
fiatalember.
Ez volt hát az egyik szál, amely az
Armer
Gigolohoz
vezetett;
a másik
szálat szintén ott fogtam el Abbáziában. A táncolók közt feltűnt egy elegáns, magas előtáncos,
aki
hivatásához mért figyelmességgel vitte
tánclyi
a hölgyeket.
Ejnye, hol is láttam én
ezt az urat? Ó, hisz ez F. von N .. .y,
egykori hires
bécsi gavallér, a 12-es
huszárok volt hadnagya, akinek gáláns
kalandjairól
sokat beszélt a háború
előtti Bécs. Ebben a pillanatban
megvolt a tangóhoz való témám is.
Jó, de hogy lépek
érintkezésbe
a
szerzővel9
Meglehetős zavaros
levelezés kezdődött
közöttünk.
Ő nem értett németül, én nem értettem
olaszul.
Végre valahogy mégis
megállapodtunk
és megcsinálhattam
a verset.
Egy
osztrák huszártiszt
sorsát irtam meg
benne,
aki kénytelen
volt
fölcserélni
a szép, aranyos huszáratillát a parketttáncos
szmokingjával.
Még azon a
nyáron
sikerem volt vele.
Minden
nagy és kis fürdőhelyen:
Ischlben,
(

Az ni Miss Belgium 1930
Lily Lenders, akit most választottak meg elődje
helyébe, aki — mint P a p s z , Mária — közvetlenül a párizsi választás után férjhez ment és igy
szintén elvesztette a jogot ahhoz, hogy az
amerikai versenyen h a z á j á t képviselhesse
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Amiáot Németó Mária még
fiatdalosnaá sem âellett
a pesti Operában...
Németh Mária, a világhírű magyar énekesnő, legutolsó pesti vendégszereplése napjaiban ezzel a kijelentéssel fordult e sorok írójához:
— Elárulok magának valamit, de valahogy tovább ne adja, az
IstenértI Ha akad egy kis szabad időm, a naplójegyzeteimen
dolgozom.
Újságírónak ilyesmit nem lehet büntetlenül elmondani. Elvégre
Németh Mária naplójegyzetei nemcsak Pestet és Bécset érdeklik, hanem
az egész világot. Byen szenzációt kiengedni, a hét főbűnök egyike a
riporterek külön erkölcsi világában. Addig könyörögtem Németh
Máriának, amiig a (kezemben nem volt a féltve őrzött kincs. A nagy
magyar énekesnő naplójából másoltam le ezt a néhány izgalmasan
érdekes fejezetet,
*
hangom nem prwátgyönyörúségre
termett. Hogy Isten ellen való vétek rejte. . . szeptember 4.
getni egy ilyen „kirtcset". Ez a
kincs
Hetek óta olyan vagyok, mint az alvanekem több pénzemben van már, mint
járó. Milyen szép és nyugodt volt még
amennyit egy szegényes háztartástól el
tavaly is az életem a magam egyszerű, lehet spórolni. És most azt mondja
az
polgári világában. Hiszen, ha nem is dúsénekmester,
eleget tudok ahhoz, hogy
káltunk soha földi javakban, de nem is próbát énekeljek az Operában. Az uram
volt ez az izgalom, amióta férjem
és persze rögtön benne volt.
néhány laikus rajongóm tanácsára ének— Szivem, iha már ennyit
áldoztunk,
mesterhez járok tanulni. Mennyi ktnlódás, remény, kétségbeesés,
újrakezdés. nem szabad abbahagynil
Hacsak a negyedrész önbizalom volna
De mindenki azt mondja, hogy az én
bennem, mint benne, már rég jelentkeztem volna.
. . . szeptember 9.
Fent jártam az Operában. Egy szigorú
arcú ur elregisztrált a többi
jelentkező
közé és közölte, hogy holnapután
délelőtt 10 órakor jelenjek meg próbaéneklésre.
. . . szeptember 12.

Ni/neth
Mária
(Donna Anna)
(Foto Setzer,

60

Wien)

Éjszaka menekülök a naplóhoz. Nem
tudom, hogyan írjam le azt, ami történiki Mert bárhogy igyekszem is magamat megnyugtatni, hogy jobb igy, egy
dacos érzés azt súgja hogy mégis igazságtalanság történt velem .,, Hogy mondtam el sorjában?
Délelőtt 10 órára kértek be az Operához próbát énekelni. Amikor, a hajósutcai müvészbejárón
beléptem,
elmosódva láttam néhány ismerősnek
tetsző
arcot.
Valakinek
megmondtam,
hogy
próbát énekelni jöttem mire egy folyosólabirintuson át bevezettek a
színpadra.
Még emlékszem, az volt az érzésem, hogy
innét magamtól
sohasem
fogok
kitalálni. Pedig kitaláltam, de hogyI
A zongora megszólalt és én
énekelni
kezdtem.
Izgalom nélkül énekeltem, ugy, mintha
az énektanárom előtt álltam volna. Ugy

éreztem, hogy mindent kihoztam az áriából ami szép benne van. Az utolsó akkord is elszállt és én előrehajolva vártam az Ítéletet, amely minden
bizonnyal
elismerő lesz.
— Köszönjük, — mondta egy kedvetlen hang.
Ekkor döbbentem meg először.
Ugy
látszik, még sem tetszettem.
— Talán énekeljek valami mást?
—
kérdeztem
bizonytalanul.
— Nem, nemi — mondta az előbbi
hang.
— ön, sajnos, teljesen alkalmatlan
a színpadra. A hangja elvész ebben
a nagy teremben. És
nemcsak
gyenge, de csiszolatlan Is. Ne is
nagyon törekedjék erre a pilyára.
Mintha minden
szava
kalapácsütést
mért volna a szivemre. Ilyen
szégyent,
ilyen kíméletlen kritikát.
Lehet,
hogy
még mondott valamit, de én ekkor már
zokogásban törtem ki.
— Kérjük a következőt!
Arra gondoltam hogy ilyen szégyenletes eredménnyel nem mehetek az uram
elé. Legalább a reménynek egy szikrájátI
— Könyörgöm . . . legalább a
kórosba vegyenek föl!
— Tessék távozni! — kiáltott Idegesen
a zsűri elnöke.
Sirva mentem kifelé amikor valaki fel
kiáltott a nézőtéren:

— Várjon csak fiam! Talán mégis énekelhetne valamit!
Az én
véleményem
szerint nagyon szép hangja van!
Könnyes szemmel reménykedve
kerestem a homályos nézőtéren a hang gazdáját. De odalenn valóságos
veszekedés
támadt. Azt
mondták:
— Ez a Dalnoky rögtön ellágyul ha
könnyet lát
Tehát mégis volt valaki a zsűritagok
közül aki tehetségesnek
tart.
. . . szeptember 13.
Istenem, talán mégis. Ma fölkerestem
Dalnoky Viktort aki ezt mondta;
— Ne higyjen azoknak, fiam. Az én
fülem nem csal magának nagyon
szép
hangja van. Majd megpróbálunk
valamit.
Még mindig él bennem a kétely, hogy
csak vigasztalni akart, de egész komolyan elkérte a címemet és
megígérte,
hogy rövidesen eljár az érdekemben.
Német'h Mária naplójegyzeteinek
további fejezeteiben elmondja, hogy csakugyan Dalnoky Viktor segítette öt a
színpadra. Akkor még a Városi Színház
az Opera kezelésében működött
és
Dalnoky Viktor vezette. Felléptette az
Álarcos bálban. Az ismeretlen énekesnő
frenetikus sikert aratott. Németh Mária
Dalnoky Viktornak
köszönheti
karrierje indulását.
KRISTÓF

Németh Mária, a bécsi Burgban lévó lakásán
(Foto Residenz

KAROLY

Atelier,

Wien)

Detektívek
iskolája
Tizenhárom valóságban megtörtént bOnQgyl eset
a megoldáséval egyott
Ö s s z e s z e d t e k es m e g í r t á k

Lassiter Wren és
Rändle Mac Kay
A Színházi Élet egyedüli jogosított magyar fordítása és kiadása
Hogyan lehet mindenki detektív ?
Soha ilyen divatja a detektivregénynek nem volt, mint ma. Vallja
be, kérem, hogy ön is szenvedéllyel olvassa őket s akárhányszor álmátvesztve vett részt a rejtelmes betörő után folytatott izgalmas hajszában,
annak a bizonyos detéktivnek a kalandjaiban, akinek lehet sokféle a
neve, de aki mindig magas és szürkeszemű, akinek mindig élesmetszésü
arca van, aki mindig csalhatatlan s aki végül & betörőn keresztül egy
szerető feleséget is fog magának..
De vájjon — s ez itt a kérdés — tanult-e ön valamit ebből a sok és
sokfajta regényből? Az itt következendő cikkek során majd minden
kiderül, mert itt alkalma lesz önnek a legkülönbözőbb bűnügyi
esetek
kiderítésének
detektivmunkájában
személyesen
résztvenni.
Mind a tizenhárom bűntett, amelyet ez a sorozat magában foglal, valósággal megtörtént, csak szereplőinek adtunk más nevet. Ön a legaprólékosabb részletességgel meg fogja tudni az összes adatokat, amelyek a
rendőrségnek rendelkezésére állottak, vagy amelyeket a nyomozó megtudhatott. Az igazi detektívek éleseszü munkájának az esetek mindegyikét sikerült annak idején kideríteni azokból az adatokból, amelyek most
önnek is rendelkezésére állnak.
Rajta tehát! Mutassa meg, hogy ellesett valamit a föntebb vázolt
detektív munkájából, próbálkozzék maga is e mesterséggel s találja meg
a megoldást.

Lassan járj,

tovább érsz!

Ne tessék azonban sietni! A kész detektív nem potyog az égből s az
itt következő problémák közül egyik-másik az igazi rendőröknek is
kemény dió volt. Elsősorban ügyeljen mindenki pontosan az összes
adott körülményekre; ahol a szöveget apró rajzok világítják, ezeknek
minden részletére ügyeljenek. Minden apróságnak döntő szerepe lehet
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a probléma megoldásán. Aki csak találgat, soha az igazat eltalálni nem
fogja.
Nem rejtvények,
hanem valóságos történetek ezek, nem ugratások,
amelyeknek esetleg egy vicc a megoldása. Ha ön azt olvassa, hogy „a
rendőrség ezt vagy azt a tényállást derítette ki", tessék ezt valóságnak
elfogadni. A kiderített és közölt adatok mindig elégségesek az eset megoldásához.

A Jövő

társasjátéka

Angliában és Amerikában közel egy esztendő óta a bűnügyi problémák megoldásából egy nagyon elterjedt sport lett. Atig van ma már társaság, amelyből egy-kettőre ki ne alakulna egy baffle-party
(ez az u j
sport neve). A játék vezetője fölolvas a baffle-book-ból
egy-egy esetet, a
játékosok mindegyike a fölolvasás alatt jegyzeteket csinál. A fölolvasás
befejeztével a játék vezetője határidőt tüz ki, amelynek végével beszedi
a megoldásokat. Még érdekesebb a játék, ha a megfejtők két csoportra
oszlanak, amikor tanácskozás alapján oldják meg a problémákat.
A Színházi Élet tizenhárom héten keresztül közli a Detektiv-iskola feladványait.
Azok között, akik a közölt problémákat helytálló indokolással beküldik,

minden héten három 20 pengős jutalmat adunk ki.
Jutalomban csak azok a megfejtések részesülhetnek, amelyeket
legkésőbben juntas 10-én adtak poétára.
A következő hetekben is csak azok a megoldások számíthatnak jutalomra,
amelyeket legkésőbben az uj szám megjelenése előtti napon juttattak el a Színházi Élethez.
Junius 11-tki számunkban közöljük az első feladvány helyes megfejtését és a június 18-ikl számban az először jutalmazottak névsorát.
Azok között, akik mind a tizenhárom feladatot megoldották,

ujabb három 100 pengős jutalmat osztunk ki.
Ezt a jutalmat mindenki megkaphatja, aki a tizenhárom problémát megfejtette, akár nyert a heti díjazásokon,
adványok
megoldói

akár nem. Szerencsés

esetben

tehát

a fel-

háromszázhatvan pengős jutalomban
is

részesülhetnek.
A beküldött leveleket k é r j ü k ,.Detektiv-iskola" jelzéssel ellátni.

Ki halt meg előbb?
(Nemcsak a biinnrl való harcban vau szükség u detektív iskolázott szemére, világos ég logikus gondolkodására. A következő, autentikus esetben
többmillió dollár sorsa dőlt el azon, hogy Montoya Ferdinánd halt-e meg
előbb, vagy a felesége? Tessék eldönteni!)

A halotti bizonyítványban, amelyet az orvos Mr. és Mrs. Ferdinánd
Montoya elhunytáról kiállított; az volt, hogy mindaketten egyszerre haltak meg délután három órakor. A halál oka: benzingázmérgezés.
A férj örökösei ennélfogva rettenetesen meglepődtek, amikor röviddel a kettős szerencsétlenség után Mrs. Archibald Fawcett, a tragikusan
. elhalt fiatalasszony édesanyja, vitássá tette az örökséget s magának köve53

telte az egész óriási, többmillió dollárnyi vagyont. Örökösödési igényét
arra alapította, hogy a szerencsétlenül jártak házassági szerződése szerint egyik a másiknak általános örököse volt s az ő Evelyn lánya kétségtelenül férje után halván meg, örökölte a férje vagyonát s ennek a
vagyonnak leánya halála után most őrá kell szállania.
Ennek a szenzációs pörnek a megértéséhez egy kissé messzebbre
kell visszamennünk. Ferdinánd Montoya és fiatal felesége, Evelyn, sohasem gondoltak arra, hogy végrendeletet csináljanak. Mindaketten igen
gazdagok voltak s esküvőjük alkalmával ügyvédjük tanácsára puszta formalitásból vették bele házassági szerződésükbe azt a passzust, hogy a
túlélő fél lesz a korábban meghaltnak általános örököse. Senki sem
gondolt arra, hogy egy tragikus szerencsétlenség milyen hamar praktikus jelentőséget adhat ennek a pontnak.
A katasztrófa március 16-án délután történt West Chester Gountyban, a fiatal házaspár nyaralójában. Meg kell itt említenünk, hogy a
Montoya-házaspár meglehetősen ügyefogyott volt minden
műszaki
dologban. Noha mindegyiküknek megvolt a maga autója, igen ritkán
vezették maguk a kocsijukat. A nevezetes március 16-án, bár meglehetős szélvihar volt, mégis kedvük támadt egy autókirándulásra. Félhárom
óra felé látta őket á házvezetőnő, amint az udvaron keresztül a garázsba
mentek. Megfigyelte még azt is, hogy a férj kinyitván a garázsajtót,
előre eresztette feleségét, ő maga pedig még egyszer visszatért a házba,
valószínűleg valami elfelejtett ruhadarabért.
Körülbelül egy félóra múlva föltűnt ugyanennek a gazdasszonynak,
hogy a garázsból egy járó motor dohogása hallatszik. Minthogy a zaj
egyre tartott, a garázsajtó pedig csukva maradt, nyugtalankodni kezdett s maga nézett utána a dolognak. Amint kinyitotta a garázs ajtaját,
elégett benzingázak kábító füstje csapott az arcába.
A garázsban holtan hevert férj és feleség. A sietve érkezett orvos
megállapította, hogy mindakettőjüket a mérges benzingáz belélegzése
ölte meg.
Melyik halt meg azonban előbb?
A hagyatéki bíró, akinek ezt el kellett dönteni, minden tanút kihallgatott, aki csak tudhatott valamit az esetről; helyszíni szemlét tartott s
a modern kriminalisztika minden eszközével próbálta megoldani a látszólag megoldhatatlant. Az általa fölvett jegyzőkönyvből valók a következő adatok:
A holttestek föltaláltakor
a garázsban levő két autó hátulsó
hányójával egymásba volt akadva.
A jobboldali
kocsi motorja
kipuffogója nyitva volt.

sárjárt,

Mrs. Evelin Montoyát a garázs hátulsó falának támaszkodva,
ülő
helyzetben találták, köpenyének
és ruhájának felső része nedves
volt,
ruházatának többi része erősen mocskos. Jobblába bokában el volt törve.
54

Mr. Ferdinand Montoyát arccal a földre borulva, fekvő
helyzetben
találták.
A jobboldali
kocsi Bosch-gyujtóján
a fiatalasszony hüvelykés
mutatóujjának
friss lenyomatát, ugyanezen kocsi hátsó bal
sárhányóján
a férj jobbkezétől
származó nyomot találtak. A kocsi jobboldali
ajtói
zárva voltak.
A baloldali autó a baleset idején javítás miatt használaton
kívül
volt. Minden ajtaja zárva volt, jobb sárhányóján
Ferdinand
Montoya
balkezének
ujjlenyomatai.
A garázs hátulsó falán levő vízvezeték
csapja nyitva volt; a víz
lefolyott a padlóra is és minden esetleges lábnyomot
elmosott.
Ennyi adat állott a biró rendelkezésére s ennyi áll az önökére is. Tessék dönteni!
A kérdések a következők:

1. Kt halt meg előbb?
2. Hogyan lehet az ön feleletét logikusan megmagyarázni?
3. Hogyan esett meg valószínűleg a szerencsétlenség?
Várjuk a válaszokat!

A

helyszín
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Sirius mester
nyári g.rafi£onja
Sirius mester, aki az idő- és jövendőjóslás rejtélyes tudományát már
hosszú idő óta kitűnő sikerrel gyakorolja, a kezdődő nyári szezón elején
beküldte hozzánk a nyár képét vonalakban. Csak egy pillantást kell vetni
a grafikonra és már megállapíthatjuk,
hogy az idei nyár korántsem lesz
olyan egyenletes, mint tavaly vagy két
éve. Ez a nyugtalan cikk-cakk azt
mutatja, hogy sohasem lehetünk elkészülve hosszabb strand-időre. A grafikon kiugrásai a melegebb időket jelzik, a mélypontok pedig a várható lehűléseket. Ezek szerint a nyáron legalább annyi hűvös napra számithatunk, mint melegre.
Sirius mester a meleg határát is elég
szűkmarkúan mérte ki. Szerinte a legmelegebb nap sem lesz több 28—30—
32 fok Celsiusnál. Hir szerint az ország
strand- és nyaralóhelyeinek vezetőségei küldöttségileg fogják felkeresni
Sirius mestert, hogy sürgősen változtassa meg a grafikont. Hiszen neki
igazán nem kerül pénzébe, ha szép,
egyenletes nyarat rajzol. Inkább még
fizetünk is neki valamit. Több meleget, kedves Sirius!

JULIUf
26 29 Jo îl
AüOWZTUP^
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A TÖLTÖTOLL

Lovászy Károly, a Berlinben élő kitűnő magyar
újságíró mesélte ezt a történetet azzal kapcsolatban,
hogy Fodor László Töltőtoll cimii darabja Bécsben
nagy sikerrel szinrekeriilt.
— Nekem is van egy történetem a töltőtollról —
mondta a minap Szőku
Szakállnak. — Néhány évvel ezelőtt egy berlini töltőtollgyáros leányának udvaroltam és pedig majdnem végzetes sikerrel, tudniillik a család már kez
dett ugy tekinteni, mint
hivatalos vőlegényjelöltet.
Egy vacsorán, amit azért
rendeztek, hogy megkönynyitsék számomra a nyilatkozatot, fölállt a lány
papája, elővett a zsebéből
egy saját gyártmányú gyönyörű töltőtollat s a meg
hatottságtól csöpögő hangon igy szólt:

lojLUTborcu

KISSÉ BAJOS LESZ

CSAVARGÓK

Pesten mostanság rengeteg autót lopnak el. Az
egyik napilapban olvassuk
a következő hirdetést:
„Május 5-én elveszett
négyüléses autó. Ismertető jele: A hűtő jobboldalán erős horpadás,
a szélfogó üveg végighasadt, a jobboldali sárhányó letépve, a bal
hátsó kerék kissé laza.
A becsületes megtaláló,
amennyiben jó állapotban hozza haza, jutalomban részesül."

— Te tudsz olvasni,
m o n d d meg, mi van ide
kiirva?
— Az, hogy „Vigyázat! F ü r ö d n i veszélyes!"
— Ezt hirdettem én
is világéletemben.
(Fliegende
Blätter.)

A NŐI DIVAT SZÁZ ESZTENDEJE

„Kedves
Lovászy
ur,
ime itt van ez a töltőtoll,
az én gyáram legtökéletesebb alkotása. Az üzletekben huszonhat márkáért
kapható, de én ezennel
felajánlom önnek önköltségi áron, nyolc márkáért."
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AZ OKOS TOTO
— Betörő bácsi, tegve
meg nekem ezt a kis sziveséget, vigye el az iskolai könyveimet is!
(Ric

et

AZ ELŐRELÁTÓ

PÁCIENS

Rae)

A JUTALOM
— Férjecském, mit kapok, ha egy hónapig egyedül főzök?
— Hosszú, fekete özvegyi fátyolt a kalapod
mellé.
(Köln. Illustrierte Zeitung )
BIZTOS TIPP
— Biztos, hogy a férjed n e m j ö n haza?
— Több, mint biztos.
Azt m o n d t a m neki, hogy
a m a m a jön hozzánk, látogatóba.
(La Vie
Parisienne.)

Sebésztanár: Megőrült? Maga manikűröztél operáció
közben?
Páciens: Azért kérettem a kisasszonyt, mert jobb,
lia ilyenkor lefogják a kezemet.
(Judge)

KÁVÉHÁZBAN

A CSIPKEÁRUHÁZHAN

— Pardon uram, ön öszszetéveszti a felöltömel az
önével.
— Lehetetlen.
Nekem
•lines is felöltöm.
(Ric et Rae )
MÁS GYEREKEK
— Pista, akarod látni az
il j testvérkét, akit éppen
most hozott a gólya?
— Nem. Én a gólyát akarom látni!
HANGULATVÁLTOZÁS

Loulou: Ilyesmire gondoltam
A segéd: Én is.
(le

Sourire)

— Uram, az öné ez u
gyönyörű
kutyuska?
— Nem, kérem.
— Nem értem, mit jön
állandóan a
nyomomban
ez a ronda dögl
(Ric et Rae.)

A RUHATÁRI SZÁM.
A történet
hőse egy
fiatal színész, aki húsvétkor meglátogatta
vidéken
lakó szüleit. Reggel, amikor a mamája
kikefélte
a kabátját,
régi
szokás
szerint
átkutatta
egy
kissé és egy
zálogcédulát
talált a belső
zsebben.
— Mi ez?
kérdi
a
gondos
mama.
— Ez — mondja zavartan a flu — egy ruhatári
szám.
Tudniillik
nemrég bálban
voltam.
— Szép
kis
bálokra
járhatsz,
mondhatom
—
rémült meg a derék aszszonyság.
Tudniillik
a
zálogcédula egy nadrágról
szólt.

AZ EGYETLEN LEHETŐSÉG

— Ezzel a rozoga kocsival akar maga
futni?

Marseillebe

— Ezzel bizony.
— No erre kíváncsi vagyok, hogyan csinálja?
— Feladom, mint személypodgyászt.
(Rie et

Rue)

A TAXI

Radó Sándor taxin érkezik az Andrássy-uti Színházba. Amikor kiszáll, igy szól a
soffőrhöz:
— Maga nagyon felbosszanthatta ezt a Uixaméről.
— Miiért, kérem?
— Mert folvlon ugrik.
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A KÜLÖNBSÉG

AZ MAS
-- Uram, hogy néz ön ki? Az
egész arca tele van
zuzóddsokkal és véraldfutásokkaU
Hazavigyem?
— Maga őrült! Hazulról
jövök!
(Kölnische Illustrierte
Zeitung)

AZ ENGEDELMES
PACIENS
— Mondja kérem, miért
ül maga mindig a színházban a jobboldalon?
— Az orvos megtiltotta,
hogy a baloldalon aludjak.
A ZSER- BÓ-BÓ-BAN
— Kéchlek Egon,
nem
tudod a Gyuchi
telefonszámát?
— Nem tudom,
kéchlek.
— Ugy köchülbelül sem?

•

— Mondd Egon, hányadika van ma?
— Folyó hó9
ÓVATOS ÜZLETEMBEREK
— Megéri ez a karkötő,
hogy betörjük érte a kirakatot?
— Menj be az üzletbe és
kérdezd meg az árát.
(Candide)

Kertész Gábor, a Városi Szinház kitűnő bonvivánja
Kertész Mihálynak, a világhírű hollywoodi rendezőnek az öccse. Ebből uj ugratási alap keletkezett.
— Tudod, mi a különbség közted és a bátyád között? — mondja neki minap » Kövesi-várnál Keleti
László.
— Nos?
— Az, hogy a bátyád hangosfilmet csinál, le pedig
hang nélkül csinálsz operettet.

A LEGESLEGÚJABB SKÓT VICC

Petheö Attila meséli:
— Annak idején volt egy okos kutyám. Reggel mindig vele hozattam zsemlyét a péktől. A nyakába akasztottam egy kosarat, beletettem husz fillért és a kutya
hozott érte öt süteményt. Egyszer észrevettem, hogy a
kutya minden nap elás két fillért a kert egy bizonyos
pontján. Utána jártam a rejtélyes dolognak és megállapítottam, hogy a kutya ujabban egy másik pékhez
jár, ahol hat zsömlyét adnak egy hatosért, ö azonban
ezentúl is csak ötöt hozott s a differenciát elásta.
— Hogy lehet az? — kételkedik Uray.
—- Ugy, hogy a kutya skót terrier volt.
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IRODALOM ÉS VALUTASPEKULÁCIÓ
Pethes Sanyi megkérdezi
Gyergyait:
— Megvan neked az uj
Frank Heller?
— Hagyj békén, — válaszolja Gyergyai — nekem
nincs se egy frankom, se
egy fillérem . ..
LOGIKUS KISFIÚ

—
Mit
csinálsz,
Tommy?
Hasbalövöd nyílvesszővel a testvérkédet?
— Igen,
mama,
mert
Teli
Vilmost játszottunk és a haszontalan megette az almát.
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KÜLFÖLDI SZÍNEZI ELET
ANGLIA
A Hinterland.
Szinmű 3 felvonásban,
irla Bruce Hamilton. Előadták a londoni
Globe Theatre-bm.
Háborús darab. Színhelye London, abban az időben, amikor a német repülők
bombázták az angol metropolist. Történik
egy penzióban, amelynek lakói alig beszélnek másról, mint arról, miképpen lehetne a háborút megnyerni, a német csá
szárt megölni s az ellenséget az utolsó
szál emberig kiirtani. Mrs. Everett szabadságra hazavárja a harctérről fiát, Everett Péter kapitányt, aki egy hőstettéért
megkapta a Viktoria keresztel, a legnagyobb angol hadi kitüntetést. Ugyanabban a penzióban lakik a német származású Hessler Minna is; a fialal leány kétéves kora óta Angliában élt; ezért nem is
internálták, csak jelentkeznie kellett időnkint. A penzió lakói a szegény Minnára
zudilolták mindazt a féktelen gyűlöletei,
amely összegyülemlett bennük a németek
iránt. Egy nap repülő-támadást jeleztek
s egy bomba, amely vagy ötven yardnvi
távolságra esett le a háztól, betörte a
szalon ablakát és megsebesítette az ablak
mellett álló kis Bettyt. Mivel Minna éppen
röviddel azelőtt félrehúzta
véletlenül a
függönyt, ebben kétségtelen bizonyítékát
látták annak, hogy az ellenségnek kémkedik. Különösen a Betty anyja tajtékzott.
— Aljas német kém — kiáltotta s arcul
iilötte. De a többiek sem maradtak mögötte, elkeseredetten szidták a lányt, míg
végül elkergették a háztól.
Röviddel azután megérkezett a kapitány; megölelte anyját s utána első szava
ez voll:
— Hol van Minna?
Amikor közölték vele, hogy mi történt,
csak ennyit mondott:
— Pedig azért jöttem haza, hogy megtartsuk az esküvőnket.
Régóta szerették egymást. Anyja kétségbeesve magyarázta, hogy lehetetlen ez
a házasság, amire a kapitány rettenetes
dühbe jött. Egy nagyhatású jelenetben,
amely alatt letépte melléről a Viktoria keresztet és a földhöz vágta, irtózatosan kikelt a háború
ellen. Nem elegendők a
harctér borzalmai, hanem a gyűlölettől
elvakult emberek még a front mögött is
üldözik, irtják, gyilkolják egymást! Elrohant a rendőrségre s híreket várva, otlmaiadt egész éjijel, amíg reggelfelé behozlak Minna kézitáskáját, amelyet a Them ^

partján találtak meg. De a lány megke
rült. Egész éjjel csatangolt az utcán, reggel azonban hazajött, hogy megtudja, vaj
jon megérkezett-e a kapitány? Happy en
ding! Még ma megtartják az esküvőt s
jaj lesz annak, aki Everett kapitány feleségére görbe szemmel mer nézni.
(A közönség lelkes tetszéssel fogadta
az újdonságot, a sajtó sem fukarkodott elismerésével.)

FRANCIAORSZÁG
A párizsi Théâtre Moncey
újdonsága:
Egg bűntény, dráma 3 felvonásban, irta
Fernand Nozière.
Marguerite Heurtot negyvenötéves korában elhagyta
Párizst.
Leköltözött
Monte-Carloba. Hogy rulettezzen? Dehogy! Ennél több esze volt: vesztő játékosoknak jó kamatra pénzt adoll kölcsön az
ékszereikre. Sokat forgolódott körülölte
Philippe de Bridac, egy elegáns vivőr, aki
büszke voll régi nemességére és semmitől
sem riadt vissza, hogy pénzt szerezzen.
Hevesen udvarolt a gazdag nőnek, azzal
a szándékkal, hogy elvegye a vagyonát.
A józan Marguerite azonban, bár halálo
san szerelmes lett Philippe-be, nem vesztette el a fejét
— Eszem ágában sincs — mondta bizalmas barátnőjének — hogy egy gigolóra
költsem a pénzemet, amit oly keservesen
kerestem.
Midőn Philippe meggyőződött
arról,
hogy ezen az uton nem érhet célt, másra
határozta el magát. Egy este, amikor
Marguerite egyedül volt a villájában, beállított hozzá s fenyegetve követelte, hogy
adja át neki azokat az ékszereket, amelyek el vannak nála zálogosítva. A nő.
látszólag megfélemlítve, vasszekrényéhez
lépett, de nem ékszereket vett ki belőle,
hanem egy revolvert, amellyel a támadó
Philippe-re rálőtt. Nem találta el. Erre a
férfi rárohant, kegyetlen ökölcsapást inért
az arcára, amitől hátravágódott a kandallóhoz s annak éles párkánya behúzta a
fejét. Az őseire büszke nemes vérbefagyva
otthagyta áldozatát, de előbb
még egy
igen értékes nyakláncot
magához veil.
Hetekig tartott, amig Marguerite meggyógyult, azonban nem árulta el, hogy ki
volt a támadója. Felépülése után hivatta
Pbilippet s most már ő zsarolta a férfit"
— Vagy elveszel feleségül, vagy felje-
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— Inkább a guillotine, mintsem családfámat egy perdita nevével
szennyezzem
bel
Marguerite fenyegetőzött, kért, könyörgött, idegrohamot kapott, végül megőrült,
énekelni kezdett, mint Ofélia. Ezzel végződik a darab.
(A külvárosi színház közönségét tagadhatatlanul érdekelte ez a rémdráma. A sajtó is keztyüs kézzel
bálit a régi, érdemes Íróval, de
aligha választják be Nozière ural
ezért a darabjáért az Akadémiába.)

CSEHSZLOVÁKIA
Pistora megtérése, szinmű 3 felvonásban, irta Frantisek Langer, a „Külváros"
. szerzője. Színre került a prágai
német
színházban.
Ferdisch Pistora betörő
volt.
Amikor megismerkedünk vele, akkor is épp
munkában van: egy gazdag bankárhoz tört be. Az
éjszaka
csendjét hirtelen
rémes sikoltás töri meg,
majd zűrzavaros kiabálás,
futkosás zaja hallatszik s
Pistora ijedten
meglapul.
Csakhamar
megtudja
a
lárma okát: tüz támad a
házban.
Menekülni akar,
amikor gyermeksirást hall
a
mellékszobából,
ahol
ottfelejtették a bankár két
kisfiát; Pistora megmenti
őket. Hősként ünneplik, de
kiderül ottlétének az indoka.
A hálás bankár kijárja, hogy
nem csukják be, hanem átadják egy térítő-missziónak.
Megtérítésével
az intézet
egy nőtagja van megbízva,
akit valamikor szintén a
misszió mentett meg a bűnös élettől, miután leülte
büntetését, mert újszülött
gyermekét megölte. Pistora
beleszeretett a lányba, rá
akárla beszélni a szökésre
s csábi ló képet festett neki
Záfton István
arról a jólétről, amit bejáték szerzője

töréseivel fog neki szerezni. A nő megbotránkozva utasította vissza:
— Egyetlen ut vezet a boldogsághoz,
a becsületes munka.
— Ugyan ne affektálj — vonta vállát
Pistora — te se beszéltél mindig így, aki
megtudta ölni a gyermekét, abból sosem
lesz tisztességes ember.
A lány erre bevallotta: csak azért állító! la, hogy elitéljék gyermekgyilkosságért,
hogy a misszió befogadja s kenyere legyen; a lánysága még érintetlen. Pistora
az első pillanatban megdöbbent erre a
vallomásra. Aztán összeszedte magát és
bátortalanul kérdezte:
— Hát ha feladnám a kasszafurást s
megint becsületes lakatos lennék, mint azelőtt, — hozzám jönnél feleségül?
— Akkor igen!
(A darabot barátságosan fogadta a
közönség is, meg a sajtó is.)

Szerrő és
primadonna
a „Szegény lányt nem lehel elvenni" cimü vígés Lucie Englisch, a bécsi Komoedie p r i m a d o n nája, aki a d a r a b főszerepét játszotta
(Foto Willinger,
Wien)
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INDENKI
INDENKINEK

INDENT
EGHOND
„Jaguár" levele Dolly Jancsihoz:
Szerelnék regényt irni az ön nagyszerű
karrierjéről. Mielőtt azonban hozzáfognék,
megkérdezem: megengedi-e?
Dolly Jancsi:
El sem tudom képzelni
ugyan, ki lehet Ön, de
mindenesetre örülök, hogy
életemet könyvben akarja
megörökiteni. Egy kis baj
azonban
van:
rólam
ugyanis már irtak könyvet. Még hozzá ugyanolyat, mint amilyent most Ön szeretne.
Már pedig, azt hiszem, egy emberről elég
— egy ikönyv is.
„Előfizető" levele Csathó Kálmánhoz:
Nagy érdeklődéssel olvastam
Lányok,
anyák, nagyanyák
cimii könyvét, amelynek alakjait biztosan a közéletben szerepet játszó emberekről mintázta. Kíváncsi
vagyok, vájjon Szervácz gróf és Mikolay
Péter alakjai mögött kik rejtőznek?
Csathó Kálmán:
Természetes, hogy az
író csakis élő emberekről
alkothatja regényalakjait.
Ne
gondolja
azonban,
hogy az emiitett két regényhős, két, közéletünkben szereplő egyén lenne.
A regényben az iró mindig csak embertípusokról és nem
inélyiségekről mintázza alakjait.

Harsányi Zsolt:
Terve nagyszerű. Köszönöm, hogy rám gondolt. Csakhogy a dolog
nem megy olyan simán.
Ugyanis családos ember
vagyok. Ha — tegyük föl
— mennék, csak a feleségem és a fiam társaságában indulhatnék útnak. A kérdés most
már az: nem zavarja önt ez az együttes?
Arany Gábor levele Gombaszögi Fridához:
Rendkívül kíváncsi vagyok az ön véleményére: miért vonnak olyan éles határvanalat az egyes színpadi
műfajokban
„meggyökeresedett"
szinészek
között?
Miért nem játszhat például egy jeles színésznő mindenféle szerepet, kezdve a
drámától az operettig? Hiszen a művészei nem mozoghat meghatározott területen.
Gombaszögi Frida:
A magam részéről feltétlenül
helytelenítem a
„határvonal"
rendszert.
y.Én például
mindenféle
*
műfajit darabokban szi—
vesen játszanék. Ez az én
\« 7
fölfogásom. Csakhogy a
dolog nem rajtam múlik.
„Zsenka" levele Rátkai Mártonhoz:
Jövő szezonhan is csak operettekben
fog fellépni? Nem szerződik prózai színházhoz?
Kátkay Márton:

sze-

„Harry" levele Beöthy Babához:
Egy társaságban arról beszéllek, hogy
Ön filmszinésznő akar lenni; sőt néhányan
már arról is íudnak, hogy az egyik legközelebbi beszélőfilm egyik főszerepét Ön
fogja játszani.
Beöthy Baba:
Szó sincs. róla. Eszemágában sincs filmen fellépni. Soha ezzel a gondolatul nem foglalkoztam.
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„Dalai Láma" Ie'vele Harsányi Zsolthoz:
Nyolc hónapra Indiába utazom. Utazásom célja: tanulni, látni, gyönyörködni.
Nagyon örülnék, ha Ön utitársamul szegődne. Biztosítom, hogy egy életre való
irástémát hozna magával.

Okvetlen felelni fogok
kérdésére. De — szives
engedelmével, majd csak
szeptemberben. — Most
ugyanis még nem tudok
felelni:
M. M. M. M.-üzenetek: Médy, Béby,
Kató: Farkas Imre nagyon köszöni a
kedves levelet. — W. István: Nem valószínű, hogy belátható időn belül Budapestre jön. — Trip: Körülbelül két hónapja válaszoltunk már Önnek, Alapi
Nándor a hozzá beküldött darabokat csak
a nyári szünetben nézi át. — Pöky: Levelét elküldtük. — Muzsikus: Tessék bármikor személyesen érdeklődni. — ,,A. P.":
Megkapta. — Sándor, L. Joci, Burián.
Haslis, Oli, Erika, J. J„ K. László, A. E.
levelét közvetítettük.
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Ezen a héten Max Vollenberg került a vádlotlak padjára. Az a vád ellene, hogy
betegre kacagtatta a Vígszínház közönségét. A színházból kijövök köziil többen az oldalukat fogták, derekukat fájlalták és még órák múlva is könnyeztek a kacagástól.
Max Pallenberg általánosságban nem tagadja a bűncselekményt és a föltett kérdésekre
a következőkben válaszol:
Neve? Max Pallenberg.
Ki adta önnek a Bully becézônevi tï A
feleségein.
Kora? Arról nem beszél az cmbei.
Mi a véleménye a
müvészházassrgokrólf Személy szerint, nekem a le; jobb
tapasztalataim vannak, egyébként...
Volt már Budapesten? Gyakran v< Itam
már Pesten, de még sohasem rekeltem
be, mint most.
Ki a legkedvesebb barátja Pesten1 Nagyon sok régi jóbarátom van itt.
Ki a kedvenc magyar színpadi
izerzöjel Molnár Ferenc.
Ki a kedvenc magyar írója1 Több kedvencem van: Jókai Mór, Molnár Fírenc
és Holtai Jenő.
Ki a kedvenc magyar költője? Petőfi.
Hogyan keletkeznek
rögtönzéseit
Ez
azt hiszem betegség vagy defektus nálam.
Melyik rögtönzésével volt a legnagvobb
sikere? Szerénységem tiltja, hogy erre a
kérdésre feleljek.
Megfigyeli a közönséget a színpadról?
Miután soha sincs lámpalázam, gyakran
figyelem előadás közben a közönséget,
de csak akkor, ha érdekes.
Szívesen hajol meg a tapsokra1 Nem,
sőt ez határozottan kínosnak érzem.
Milyen különbséget talál a nagyvárosok,
nevezetesen Berlin, Bécs és Budapest közönsége között? A színházi közönség nagyon különböző ebben a három nagyvárosban. A berlini közönség kegyetlen,
nem ad semmiféle koneessiót és minden
este újra ki kell harcolni a sikert. A bécsiek már barátságosabbak és kevésbé
kritikusak. A budapesti közönség nagyon okos, kritikus és a legmelegebb
színházi publikum.
Ki a kedvenc partnere? Annyi városban és annyiféle színpadon játszom,
hogy nincs állandó partnerem.
Kit ismer a budapesti színészek
közüli
Hegedüst, Góthot és másokat Is, színpadról pedig számos budapesti kollégát.
Hogy izlik a magyar konyha? Annyira

izlik, hogy már ugy csináltam utitervemet, hogy innen Karlsbadba utazom.
Melyik a kedvenc
magyar
nótája?
„Csak egy kislány van a világon..
Ha nem volna színész, mi
szeretne
lenni1 Kritikus semmiesetre.
Szerelmes természetül A feleségein szerint igen.
Mikor volt a legboldogabb? Születésem
óta egyformán boldog vagyok.
Sportol? Hogyne. Lóversenyre járok.
Kártyázik? Igen. Negyven éve vesztek.
Tud römizni1 Ehhez már nyolcvan éve
értek.
Hány éves korában lett szinész? Tizenhatéves voltam, amikor először színpadra
léptem, de ennek ellenére sem jubiláltam
még soha. Elvből.
Mire a legbüszkébb1
Feleségemre:
Fritzí Massaryra.
Vannak
ellenségeit
Hála istennek,
igen.
Mi a véleménye a hangos filmrőlt Tekintve, hogy esak Chaplin filmjeit nézem
meg, egyébként azonban nem járok moziba, nincs véleményem.
Hol élne legszívesebben? Ez a kérdés
inár egy esztendeje komoly gondot okoz.
Olyan helyet keresek, ahol teljesen nyugodtan lehetne élni, de ilyet, sajnos, ma
sehol sem találni.
Kit irigyel? Ha ez lehetséges volna,
magamat.
Mi a véleménye a házasságról1 A legeslegjobb, de esak másodszorra.
Mit hozhat fel mentségére1 Nem elég
mentség az, hogy a Színházi Élet rekedtségem ellenére harminckét kérdést intézett hozzám?
Hitetesitse vallomását aláírásávalI Tessék!
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Gardenparty
Hevesi Sándoréknál
Hevesi Sándor sokszor volt' m á r
szerző, még többször rendező, de talán
még sohasem drukkolt ugy e kettős
minőségében egyszerre, mint péntek
délután. Ezen a napon garden-party
volt Hevesiek Szapáry-utcai villájában.
A nyilvánosságnak — mintegy hetven
főnyi nyilvánosságnak — ekkor mutálták be a villa parkját. Ennek a parknak a szerzője:
Hevesri Sándor. Tiz
esztendővel ezelőtt homokbuckák terültek el a park helyén. Szomorú,
sárga homokbuckák, árva fűszál nélkül. Hevesi Sándor, .a Nemzeti Színház
igazgatója u j földdel töltötte fel a parkot, s tiz esztendő alatit pazar kertet
varázsolt a homoktenger helyére. A
parknak valóban ő a szerzője.

Fedák Sári és Rákosi üziili

Beregi Oszkár, Hegedűs Lóránt, Hevesi Lili, Paulay Edéné, Révay Ödön, Gál (iyuláné, R a j n i s s
Ferenc, i f j . Hegedűs Sándor, Sebestyén Károlyné és Hevesi Sándoi.né
(László
/elv.)
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Ivánui

Grünivald
Béláné, Bálint Lajos, lléderváru
Árpád, dr. Hegedűs Ádám, Radnay

Lampionok
villantak
ki a
fák
sötétlő zöldjéből, minden asztal és
minden asztal minden dísze — à la
Hevesi — a modern rendezés tökélye
volt azt egész garden-party. Hevesinek
társszerzője és a rendezés m u n k á j á b a n
jobbkeze Hevesi Síkidomé
őméltósága.
A vendégseregben ott
voltak a Neijtzeti Színház
művésznői és müvész«i,
a legkiválóbb
előadók,
mégis mint
előadóművésznek, Hegedűs Lóránit
kegyelmes urnák, a volt
pénzügyminiszternek volt
a legnagyobb sikere, ö excellenciája anekdotákat
adott elő — frenetikus sikerrel. Rákosi Szidi, Fedők
Sári,
Bajor
Gizi,
Aczél
Ilona,
Váradi
Aranka, Ódry Árpád, Gál
Gyula, Beregi Oszkár valósággal ünnepelték He-

Lehelné,
Vúrudu
Miklós és Iványi

Aranka,
tlolben
Grünivuld
Béla

Aladár,

Odru

gedűs Lórántot az anekdotákért.
A garden-parbi, amellett, hogy parkbemutató volt, mint bucsuestély is szerepelt. A szezont búcsúztatták el Hevesiek, akik a jövő héten Londonba utaznak.

Bosnyák Zoltán, Inczc Sándor, Cs. Aczél Ilona, Radnai Miklós,
Bajor Gizi és Révay Ödönné
(László
/elv.)

ûasizsirçif9l9ç>lflL
A költő azt mondja: a szép fogsor a női szájnak olyan kincse, mint a tenger
nek az igazgyöngy. A szájból kivillanó fogak mindegyikének rejtelmes értelme van.
vagy Írásból. Az úgynevezett ,.fog-grafológia" Amerikából, az ötletek hazájából imdult
hódító útra. Biztos, hogy rövidesen nálunk is népszerű lesz.
A fogak növése, színe és alakja visszatükrözi a nő egyéniségét, önző vagy?
Hízelgő, beképzelt, befolyásolható, tartózkodó, szélsőséges? Elárulják a fogaid. Az
előtt, aki belőlük olvasni tud, nem rejtheted el a karakteredet.
Alább bemutatunk tíz érdekes fogsort. Mind a tiz más típus. A magyarázatokból
megtanulhatjuk, hogyan lehet és hogyan kell a fogakból olvasni.
Ha ezt a tiz fogtipust jól ismerjük, minden esetben helyesen következtethetünk
az egyéniségre. Persze azoknál az eseteknél, amikor nem állunk szemben karakterisztikus fogsorral, az egyes fogak- alakjától, növésétől és összeillcszkedésétől kell
következtetnünk — az általános magyarázat alapján.

Szabályos f o r m á j ú , fehéren vakító, úgynevezett gyöngyfogak. Kendszeresen illeszkednek egymáshoz. alsó s felső vonaluk csaknem teljesen
egyenes. A metsző-, szem- és zápfogak mind tökéletes nüvésüek.
Büszke természet, nagyon beképzelt. Azt szereti. ha mindenki meghódol előtte. Otthonában
társaságban, mindenütt első a k a r lenni. Csupa
ambíció, de könnyen elkeseredik.

Gömbölyű fogak, amelyeket mintha
felébe
szétrágtak
volna. A négy metszőfog
szoroían
összenőve, a szemfog és első zápfog között jókora
iír. A fogak körvonala m a j d n e m szabályos félkör.
Szívélyes természet, nagy áldozatokra kész.
Nincs az a kérés, amit ne teljesítene. Molfgszivü,
alkalmazkodó és sose zúgolódik, bárini történik
vele.

Alig észrevehetően tvalakban nőtt fogak. Szintén vakító fehérek. F o r m á j u k általában ovális. A
két középső felső metszőfog kissé
egymásnak
hajlik. .Nem teljesen sürü növés.
Határozatlan egyéniség. Mindig az események
közvetlen hatása alatt áll. Feltétlen
idealista.
Sose azt cselekszi, amit ő maga szeretne, mindig
a más szagára hallgat.

Hosszú nagy kapafogak. A többi fog maid,iem feleakkora, mint a két felső metsző. A
szemfogak f o r m á j a merően elüt a többitol.
a
felső szemfogak kissé sat'iyák.
Közvetlen, bizalmas egyéniseg. Inkább
lét,
mint rosszat szeret másokról mondani. A rendszeres, pontos élet hive. Kerül minden bonyodalmat. Nagy természetrajongó.

68

1

Kicsi gömbölyded, széles fugák. \ két lelsö
metszőfog közt nagy hézag van. A fogak alakja
ászimctrikus.
Hirtelen hanguiatu, meggondolatlan. Mindenkire irigy, akinek sikere van. Boldog, ha
ártani tud. Barátai nincsenek, az őszinteséget nem
ismeri. Sokszor
elkeseredik,
ha
természetére
gondol. Általában; szerencsétlen természet, aki
félve gondol a jövőjére. Pedig a jövője semmi
rosszat nem igér.

Kendkiviil érdekes, felemás fogsor. A középső
metszőfogaktól jobbtelé kisebbednek, balfelé pedig
nagyobbodnak a fogak. Még a két
középső
metszőfog sem egyenlő nagyságú. A fogak szintükre egészen halványszürke.
Magábazárkózott,
hallgatag
természet.
Örök
ábrándozó. Buskoinorságra
hajlamos.
Nagyon
nehezen melegedik föl társaságban. Szerelme kit a r t ó . nemes, iinádottjáért kész a halálba is
menni.

llosszu, széles, szabályos fogak,
különleges
fényjátékkal. Azt a hatást keltik, mintha
elefántcsontból volnának. Sürün egymáshoz nőttek.
A két szélső metsző fog felső ive ovális; magasabban nőttek, mint a többi fogak.
Temperamentumos, müvészvér. Mindenért rajong. ami szép és művészi. Kitűnő hallása van,
maga is zenél. Nagy terveket sző, művészi ambíciók serkentik; csak a művészemberek társasága
érdekli.

Domború, fényes, porcellánfog-tlpus. A metszőés szemfogak között nagy hézag. A fogak vonalai
fönt összehajtanak: az iny tövén apró háromszögalakú nyilások m a r a d t a k .
Mindig vidám, jókedvű
természet. Csaknem
állandóan mosolyog. Szeret heecelődni, tréfálkozni. Minden játékban, mókában ő az első.
Hirtelen nevet és hirtelen sir. Könnyen sértődik, de nagyon h a m a r megbocsát.

Hézagos, rendszertelen fogsor. Minden egyes
fognak más-más a l a k j a van. A metszőfogak
csipkézettek.
Erőszakos, ingerlékeny k a r a k t e r . Mindenkivel
veszekedik. Mindenben neki van fgaza. Gyorsmozgású, ideges, seholsem találja a helyét. Szeret besúgni, árulkodni. Sok ellensége van, akikről azt hiszi, hogy megbeszéiésszerüen üldözik.
Pedig csak ő maga az oka, ha az emberek
nem szeretik.

össze-vissza, teljesen rendszertelenül nőtt fogak. A két felső metszőfog összenőtt. Az egész
fogsorban nines két egyforma alakú fog. Még a
színe Is mindegyiknek más. A szemfogak étesek.
Erősen kiállnak a többi közül.
Szélsőséges, vad, zsarnoki
jellem. Nem tűr
akadályt, nehézséget. Bizonyos fokig dégénérait.
Amellett feltétlen zseni. Mindent kiharcol, mindenért lelkesedik. Egészen ritka k a r a k t e r . Céljáért képes mindent föláldozni.
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A S I I N H A Z I ELET
VJ PÁLYÁZATA

&
Az embereket mostanában többek között egy uj probléma foglalkoztatja: a
sporlbarà tsá g kérdése. Vagyis, helyes-e, hogy flu és leány a sport, vagy turisztika
révén olyan közelségbe kerülnek egymáshoz, amely bizonyos mértékig kivonja
őket a szülői ellenőrzés alól? Elégséges-e a sportfegyelem ahhoz, hogy két fiatal
lélek harmonikus barátságát egyensúlyban tartsa?
Erre vonatkozólag minden olvasónk beküldheti hozzánk véleményét és megfigyeléseit
lehetőleg valamely idevágó történc'.'.c) megindokolva.
Sporlbarátság vonatkozású
fényképfelvételeket is szíves«; <1 látunk
ebben az uj pályázatban, amelynek
első dija: egy ear.üst (térti \agy .iői) cigarettatárca;
második dija: tiz kötet diszl.ötéses könyv;
harmadik dija: öt kötet dis'ikötéses könyv.
Az e héten befutott válaszokat itl adjuk:
Tiz éve vagyok vadevezős és termesze- jé le látása, a napfény és az izmok egészséges mozgatása okoz.
lenen igen jót ismerem ennek az életnek
Dr. F. Jenő, Budapest
minden mozzanatát. Szabadjon
tehát a
következőket
megjegyeznem :
minden
Orvosi megfigyelés, hogy a satnya,
sporthoz a sport szellemének
megfelelően
fi jletlen testű emberek sokkal érzékibkell öltözködni. Evezni nem tehet állig
begombolt
ruhában,
természetes
tehát, bek, mint az egészségesek. A sport
hogy ugy a férfiak, mint a nők trikóban
egyik leghatásosabb levezetője minvonnak, annál is inkább, mert az evezést
den érzékiségnek. A férfiak és nők
majdnem mindig összekötik fürdéssel is.
sportbarátsága itehát nemcsak hogy
( sak nem sportoló, megsavanyodott
vinem veszedelmes, hanem ellenkezőleg:
lágnézetű és uz élet örömeit nem ismerő
a legnagyobb mértékben kívánatos.
emberek képzelik, hogy a sportoló fiuk
Tóth Edna, Bratiszlava
nak és lányoknak szerelmen jár az eszük.
A valóság az, hogy a sport olyan
tiszta
Nékem örökké emlékemben fog maörömet okoz, annyira lefoglalja az emradni egy tavalyi kirándulásom. Hat flu
ber minden figyelmét, testi és lelki enerés öt lány vágott neki a pilisi hegyekgiáját, hogy a szeretem eszébe sem
jut. nek. Hirlelen nagy zivatar szakadt a nyaAz együtt sportoló férfiakat
és nőkt t
kunkba. Szél fujt, a sziklák sikosak letnem a testiség, hanem
az a boldog
tek, bizony veszélyes kis kapaszkodás
öröm kapesolja össze, melyet a szép Uívoll. A lányok sikoltoztak, nagyon meg
voltak rémülve, kivéve S.
Klárikát. Ez a kislány
mindvégig megőrizte nyugodtsága! és hidegvérét.
Nékem hihetetlenül imponált ez a fegyelmezett
hidegvérüség és .. . ettől
kezdve egészen más szemmel néztem Klárikára, akinek néhány hét múlva
már megkértem a kezét és
ma a feleségem. Szerintem
nemcsak játék közben lehel megismerni igazán az
ember jellemét, hanem a
sport komoly izgalmai közepette is. íme, én sem
csalódtam. A sport közben
okosnak és fegyelmezettnek
mutatkozott
leány,
mint a feleségem is ilyen
biztonsággal állja meg heFényképes vélemény ueszelqrx a sportbarátsági
lyét.
Dobogókő
(Beküldte: L. H.,

Budapest)

1 sportbarátságot tppen olyan veszi
Iyennek találom, mint az állandó lánc
partnerséget. Hosszú ideig udvaroltam egy
fiatal lánynak és már a menyasszony ómnak tekintettem. Igen szép
harmonikus
barátság volt köztünk. Egy napon azonban tenniszezni
kezdett. Én, minthogy
nem vagyok
testileg túlságosan
ügyes,
nem vettem részt ebben a mulatságban,
de gyakran elkísértem a tenniszpályára
menyasszonyomat, akinek- egy nagyon bizonytalan egzisztenciája, de annál kitünöbben tenniszezö ifjú volt az állandó partnere.
Rémülten
láttam,
hogyan
nő
menyasszonyom érdeklődése napról-napra
az ifja iránt és hallgatnom kellett véget
nem
érő dicséreteit,
mellyel
annak
ügyességét dicsérte. Ez u viselkedés természetesen féltékennyé
tett, amiből állandó civódások származtak és végül is
nem lehetett többé kétségem, hogy menyasszonyom teljesen elhidegült tőlem. Levontam a konzekvenciákat és félreálltam.
Őszre, volt menyasszonyom
már az ifjú
tenniszbajnok felesége lett. Ám a sportpartner egyáltalában nem bizonyulI olyan
jó férjnek, mint sporttársnak, házaséletük
a legboldogtalanabb lett és most már a
válópörük is folyamatban
van.
B. L., Timisoara
Legyünk őszinték! A sport a test kultusza és a szerelein végeredményben testiség. A kettő között nem nehéz észrevenni
a szoros összefüggést. A kirándulásokon,
ahol a fiatalok ellenőrzés nélkül egymás
között vannak, természetesei) sokkul fesztelenebb a társalgás hangja és a modor,
mint amilyen egyébként szokott lenni. És
nc felejtsük cl: alkalom teszi a tolvajt.
Már pedig seholsem kinálkozik annyi alkalom, mint éppen az ilyen kirándulásokon.
Vadevezős
Akik a sportbarátság ellen tüzelnek,
mindenekelőtt gondoljanak arra, hogy a
sportolók nem kettesben, hanem nagyobb
csapatokban vágnak a vizeknek, vagy hegyeknek. Már pedig régi bölcs tapasztalat,
hogy az ilyen nagyobb társaságok keretén
belül sohasem történik semmi baj, hiszen
az ellenőrzés kölcsönös. Ilyen
szempontból nézve a tényeket, mindenekelőtt
azt
kell tehát leszögeznünk, hogy nem igaz,
hogy a fiatalok felügyelet nélkül vannak.
Mert a kölcsönös őrködés biztosabb minden nevelő-kisasszony
árgus
szeménél.
Nyugodtan állítom, hogy a sportbarátság
egyedül és kizárólag az egészséges életet
akarja megvalósítani.
Buganovlts Márta, Subotica

A sportbarátságof többnyire azok szidjuk, akik elméleti tudósok, ellenben még
sohasem próbáiiák meg maguk, hogy milyen hasonlíthatatlan boldogságot ad a
sportolás. Vannak, akik kifogásolják, az
evezős házakban, vagy menedékházakban
töltött éjszakákat, hololt az egész világon
mindenütt, de különösen a művelt nyugaton ez már régen elfogadott szokás. Akik
ez ellen szót emelnek nem tudják, hogy
minden ilyen turistaháznak igen szigora
szu. ályai vannak és hogy a férfiak és nők
termei teljesen el vannak egymástól választva. Ezzel az okoskodással azt is meg
kellene tiltani, hogy ugyanabban a pensióban férfiak és nők lakhassanak egyidejűleg. A turistaház nem más, mint pensió és
ellenük a legszigorúbb szempontból sem
lehet kifogást emelni.
.1. Magda, Budapest

Szi'n-ticiól

(Foto Angeto)

r e g é n y .

Kémes, hngj Marianne és a gróf nem tudják cgwnást megérteni

— Istenein, lia a zsaroló Muri..nn<' váltóját a gróf kezéhez juttatja
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— Nohát ezt a trükköt! Hogy valakinek a/ aláirásiít fotográfiái uton hamisítsak!

No majil a Hivierán ki|iilit-iii|r • </ i/ualmakat
(l'uio \iigCM>)

Négykerekű
primadonnák...
Jók voltak még: Rolls Royce, Mercedes, Lancia Lambda,
Dilamda, Chrysler, Fiat, Horch, Hudson, Bugatti,
Cadillac és Alfa Romeo
Premier a Margitszigeten. Mindenki jelen

szigeti nagy Concours d'Elegance

sztárja

van, aki számit a társaságban: politiku-

nem két kecses lábu primadonna, hanem

sok, szép asszonyok, bankárok és nagy

hatalmas,

sok lóerős négykerekű Rolls

csoport veszi körül a burberry-ruhás, nap-

Royce. Miklós Andor tulajdona, viharos

barnított arcú

tapsokat kap, de ezek javarésze

Bethlen

István

gróf

mi-

Gomba-

szögi Fridának szól, aki a volánjánál ül

niszterelnököt.
Kezdődik az előadás. Jönnek a sztárok;

az ezüstös színekben pompázó

vigyázni kell, mert a sztár könyörtelenül

amelynek

eltapossa azt, aki nem tér ki neki. Mert a

Nagy Géza mesterműve.

Gombaszögi F r i d a Rolls-Royce-ával,

amely

színmagyar

aranyszalagot

a

nyert

kocsinak,

karosszériája:

(László lelv.)

m.

Bethlen

István

gröl

c's Teich,, fln>/n<5. a

miniszterelnök

aran,)s:alaoos

ÍMncia-Dilaminwjam

'.is sorban vonulnak föl
p. szép kocsik és érdekes
utasaik. Simon Böskét sokan bámulják meg egy
vadonatúj Mercedesen, férje
Brammer Pál ül mellette és
nevelve újrázzák meg Pelhex Sanyit, aki kis sportkocsijához
kötözve
egy
weekend házat hurcoj maga
után.
A miniszterelnök erősen
felfigyel és a cigarettáját is
eldobja: ifj. Bethlen István
gróf, eleganciával vezeti el
előtte Lancia
Lambdáját,
utasa Telekg grófnő. A közönség diját nyeri.
Titkos
Ilona
osztozik
ezüst kocsija sikerében s
vele örül az a nagy csapat
kutya, amelyek a Lancia
Mitfahrer jei.
A
hölgyek
egyébként
stílszerűen kocsijuk káros-

ít écliy Erzsi, a győztes H o r c h kocsijával
(László

felvételei)

Titkos

Ilona

ouöztes

ezüst

Lanciájával

szériájához öltözködnek és
nagy sikere van az elegáns
Szemere Islvánnénak, aki
szürke szinü Dilambdájához
szürkével díszített, könnyű
fehér kreppdesin toalettet
viselt. De stílusos Kellner
Alfrédné is, aki férje mellett egy Chryslerben ül, valamint Vécsey Elvira bárónő, aki maga vezeti 520-as
Fiatját.
De jön Péchy Erzsi, aki
szőkeségével egy hatalmas
csukott Horch-kocsit
visz
diadalra, vastapsot kap és
elvonul, hogy helyet adjon
Zilahy Irénnek és kedvenc
máltai
selyempincsijének,
aki kíváncsian kandikál ki
a primadonna csukott kocsijának ablakán.
Brammer

Pálné Simon Böske és térje az aranyszalagos

Mprrcdps^ßl

(László

felvételei)

Sokan sajnálják, hogy a
legszebb és
legsikkesebb

(László fclv.)

Szemere István és felesége aranyszalagot nyert Lancia-Dilambda kocsijukkal

hölgyvezetőket külön nem
díjazták, kétségtelen, hogy
Algya Papp Mária és Jellem Kató elől lettek volna
a rangsorban.
Nagyon elegáns Mészáros
Polett, aki kis csukott fekete Hudsonjába Mészáros
Gizát vette föl utasnak.
Versenyen kivül szerez
tapsot Petrovich Vidor Bugattija,
amelyet felesége
Bársony Rózsi vezet és ismétlésre itélik a
brávók budai Goldgerger Miklósnét
kávébarna CadilMartens
lac ján,
Cézárnét Fiát kocsiján, v a l a m i n t
Dietl Fedőmét, aki
kocsijába frappánsan illő pettyes
k r e p d e s i n ruhát
visel.

Goldbcrger Miklósné Cadillacjában

F e s z ü l t figyelem: Türr Stefánia
érkezik, Türr tábornok leánya Alfa
Romeon, mellette
a volánnál Ruswelt
grófnő ül.
A premiernek
határozott sikere
van, d i c s é r i k a
rendezőt is, az Úrvezetők.
A sztárok elvonulnak. a közönség elsiet a golfpályáról. Mindenki kocsiját keresi, nehéz megtalálni a sok
magánautó és taxi között.
Lassan, lépésben, minduntalan megállva indulnak a
kocsik a Margithid felé.
Egy ur a villamosmegállóhoz tart, nyilván sürgős a
dolga, nem mehet autón.

Mészáros Giza és Mészáros Paulette ezüstszalagos
Hudson kocsin

Zilahy Irén Mercedese volánjánál
(László

78

/elvételei)

Az idei Concours d'eflegance kétségtelenül nagy
sikerrel zajlott le és meszsze felülmulta még a tavalyi
emlékezetes
Concourst is.

Renault- Vivas tell a, a Concours D'Elégance ezüstszalagját nyeri
(Reiman-Renault, Vörösmarty-tér ;î.)

A pesti három Ui'a .színház és az
Ufa
filimkölcsönzője
e héten u j parancsnokot kapott. A berlini direkció
dr. Kai bus Oszkárt, nagy
üzemének
egyik Iegkipróbállabb
erejét
vezényelte magyar vállalkozásai élére, ezzel is jelezvén azt, hogy a magyar
filmpiacra különös súlyt helyez.
Kalbus Oszkár harminckilenc éves,
de cinnél jóval fiatalabbnak látszó,
atléta termelü, feltűnő jó kiilsejü em!kt, aki a filmszínészet dirigense volt
Berlinben, holott
kétségtelenül
jól
megélhetne, mint
filmbonviván is.
Karrierje, amely most ebbe a nagy
bizalmi állásba segítette, érdekes és
gyors. Egyetemi hallgató volt, m a j d
újságíró, a háború sutba tette a diplomát és a ceruzát és békekötés után
ú j r a kellett kezdenie az «lotet. Most
már inkább gazdasági kérdésekkel törődik, iaz Ufa
figyelmessé lesz érdekes
cikkeire, magához fűzi és
rövidesen
vezető
pozícióba teszji.
Kalbus igazgató nős és
a nőtlen
uraknak
azt
ajánlja,
hogy
utazzanak
Ueidelbergbe.
— Huszonnégy óráig
sem voltam ebben a kedves városban, máris elvesztettem
a
szivemet.
Megismertem
ott egy fiatal jogászkisasszongt,
szaladtam vele a paphoz, ma

80

is velem van: a feleségem.
De jövő terveiről is beszél az uj Ufa
vezér:
— Romantikus kereskedő leszek Pesten. Bevallom, hogy jó üzleteket akarok kötni, de elsősorban mégis csak az
érdekel, hogy Magyarország és Németország között a
filmtekercsekből
egy
olyan híd építtessék, amely ezt a két
országot érzelemben és szimpátiában
egymáshoz közelebb hozza.
— Természetesen szép és művészi
filmeket akarok Pestre hozni. Szeretném, ha Pesten közmondásossá válna,
hogy az U f a színházaiban igaz művészetet, szép produkciót lát. A szép és
művészi film nem tévesztendő össze a
jó üzleti filmmel. Megint csak romantikus kereskedő leszek, amikor azt mondom, hogy az Ufa elsősorban
nem
a
pengőt kéri a magyar közönségtől,
hanem a sziveket akarja
meghódítani
—- Ebben a manőverben elsősorban
Pásztor Béla igazgatóra, első munkatársamra számitok, akit azért vettem
el az Urániától és tettem központunkba,
hogy tehetségét alaposabban kamatoztassam vállalatom javára.
— Bízom a magyar közönségben és
magamban.
Akii ennek a fiatal, energikus embernek izmos nyakát és vasöklét látta,
nein csodálkozhatik az önbizalmán.

Kalbus Oszkár, az Ula uj vezérigazgatója

J a j de magas!
Turay, Toldi, Rainer, Hiden, Kohut
Korner az osztrák kapu előtt
(Pobuda S du,)

(Magyarország—Ausztria

2:1)
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hármas próbát
nagyszerű
eredménnyel
állta meg a
magyar futball. A nemzeti
válogatott
2:l-re
győzött,

hogy vasárnap
végre jó
napja volt a magyar futballsportnak. Az öt nullás vereség után az
olaszokat
kétszer verő Ausztria ellen
állott ki a magyar válogatott csapat és magasnlvóju
küzdelemben 2:l-re, megérdemelten
győzedelmeskedett. Soha jobbkor
nem
jött győzelem, mint ez a
vasárnapiI

•
Általában

a

vasárnapi

az amatőr válogatott ugyanilyen gólarányban
diadalmaskodott és a bécai pályán Budapest
csapdiaként
kiálló
B.
válogatottunk
2:2-re végzett a Bécs színeiben
küzdőtérre
küldött
osztrák
válogatott
csapat
ellen. Három meccsből két
győzelem és egy eldöntetlen Ausztria elleni Igazán
tntg lehetünk

Mussolini két fla: liruino és
Vittorlo, Így d r u k k o l az olasz
válogatott meccseken Rómában

•

elégedveI

Olaszoktól
öt-nullra kikapni és kettő-egyre győzni Ausztria elleni Ez a futball, amely sohasem, vagy
csak nagyritkán
veszi tekintetbe a papírformát. És
pláne a kettő-egyes
győzelem tulajdonképpen
kettő-nullát
lelent,
mert

Az első gól
Kohut
(Pobuda

82

felv.)

bombáié feltartózhalatlanul robban be Hiden hálójába
(Mauuarország—Ausztria

2:1)

vereségünk
litása is.

abszolút

irrea-

•

Egyébként
az
amatőr
mérkőzés is nagyon szép
sportot nyújtott. Az Amatőr-Kupríban vezető ,4usztriát vertük meg és ez a
győzetem a második helyen
lévő lengyelek ellen kivívott diadal után szép és reményteljes
fejlődésben
lévőnek mutatja amatőr futball-sportunkat.
A magyar
csapat ezzel a győzelemmel
elkerült az utolsó helyről.

Solitaries (háttal). Iliden
Kohul u kapufánál

Ausztriától
vasárnap csak
az utolsó percben kalitunk
egy
szabályosnak
éppen
nem nevezhető
gólt. Ad
voce ni: papírforma. Mi őt
góllal kaptunk ki Itáliától,
Ausztria eldöntetleniil
játszott Angliával, mi egy góllal vertük Ausztriát, szóval
a papírforma
szerint, átszámítva ezeket az eredményeket, az olasz válogatott
hal góllal lenne jobb az
angol válogatott csapatnál
Ezt pedig egy józan ember
sem hiszi et! Szóval ebben
a
kis
elmefutattásban
benne

van

a mi

öt-nullás

Köpül» emberek
(Pobtida

Toldi. Iliden. Kaller és Kohul
ielv.)
(Maauarorszáu—Ausztria

1:1)

fogjuk látni egészségesen a
válogatott csapatban!

íiárom héttel ezelőtt egy
pontunk sent volt és ma
négy ponttal a harmadik
helyen állunk. Igazán szép
és dicséretre méltó teljesítmény.

•

Osztályzatok
válogatott

magyar

csapatnál:

Fehér

•
Az amatőr
mérkőzésnek
volt egy tragikus eseménye
is: Bokor, a Postások bálhalfja egy összeütközés következtében
sipcsont-törést
szenvedett. A hal/sor egyébként is a legjobb formációja volt a válogatottnak
és igy a tehetséges, fiatal
futballista
szerencsétlensége
nagy részvétet keltett. Reméljük, rövidesen újra ott

a

Yi

Mandl

K
. . 1
Bukovi

. . .

Berkessy

. ,%

. . . . 2
. . 2

Vincze
Toldi

. . ., .

3

. . . .

•
Rainer, a kitűnő osztrák

Az osztályzatok
már elhátvéd
árulják, hogy a magyar csa-

Toldi a hálóban
Strock beadására, amely a kapu fölött ment el, Így „ f e j e l t " be a hálóba Toldi. Előtte- Hiden
(Pobuda

84

felv.)

'

(Magyarország—Ausztria

kapus
2.1)

pat legjobb része a fedezetsor volt. Ebben is a legkiemelkedőbb Lyka, az újonc
jobbhalf, a ki a rettegett
Horváth—Wessely
szárnynyal szemben remekül megállotta a helyét. Bukovi a
második félidőben, a kitűnő
első 45 perc után egy kicsit
visszaesett, amiben talán a
sebesülésének is része volt.
Berkessy a második
félidőre, szintén a brillions
első után, elkészült, de fizikuma nagy lelkesedésétől
hajtva tartotta magát. Fehérnek nem voltak nehéz
«

labdái, feladatát hibátlanul
töltötte be. Egy hibát csinált csak, az utolsó percben, amiből gól is lett, de
ekkor Gschweidl leterítette

Mikor lesz neki ik ilyen pályánk?
100.000 ember

a wembleyi S dionban

és magával tehetetlenül
lott össze a kapu előtt
labda az üres hálóba
be. A két bekk kitűnő
Mandl rutinja, Fogl

omés a
esett
volt,
ener-

egy válogatott

meccsen

giája remekül állta a harcot, csak mindaketten lassúak voltak kezdetben. A
ferencvárosi
csatársorra
rávarrott jobbszárny
nem

A győztes magyar csapat
Lyka,

Kohut, Bukovi, Strock, Mandl,

Toldi,

Turay,

Berkessy,

F e h é r , Fogl

I l i . és

Vincze

(Uaguarorszáa—Ausztria 2:1)
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elégített ki. Strock hallatlanul gyors, de beadásai
nem
mindig
sikerültekIgaz, hogy a második félidőben alig kapott labdát.
A center és a balszárny nagyon jól játszott, Turay a
csatársor legjobb
embere
volt. Az újonc Vincze az
első félidőben, a mezőnyben még sok szépet mutatott, de aztán egészen viszszaesett és elemi hibákat
csinált. De tehetsége igy is
felcsillant, fog ő még sokkal jobban játszani.

•
Osztályzatok
koknál:
Iliden
Rainer
Soldatics
Kaller

az

. . .

osztrá1
Vi
2
2
/,

Hoffmann . . . .
Luef
Brosenbauer . .
Adelbreclxt . . .

2
1
2
Is
3

A csodakapus tliden remekül védett, de nem egyszer a kapufa és a szerencse
is játszott helyette. A hatfsorban Luef volt a legjobb,
a csatársorban
az öreg
Wessely. A Vienna jobbszárny semmit se mutatott,

•

Ráday I m r e és a (elesége
d r u k k o l a nézőtéren

Gschweidl . . . . 2
Horváth
2
Wessely
%
*

Osztályzatok a bíráknál:
Dr. Lustgarten . %
Eymers . . . . 2/s
Az amatőrök lengyel bírója rengeteg hibát csinált.
Egyszer,
hogy
mást
ne
mondjunk, az osztrák bekk
ölben, két kézzel ho;ta ki
a labdát a kapuból és nem
adott tizenegyest. Azonkívül
ludas Bokor
szerencsétlen
sebesülésében
is,
mert
egyáltalán nem fogta a testi

A kit amatőr-csapat
\ magynrok piros dresszben, az osztrákok fehérben. A felső álló sorban h a r m a d i k Sárosi, hetedik
Havas, mellette előre hajolva Bokor, aki a lábát törte, azután R e i n h a r d . A jobbszélen Reretvás
és Orbán. Guggolnak: Gergely I., Iielkó, Nemes Sárkány, Goda, Gergely I®.
(Magyarország—Ausztria
2:1)
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Hidcn, az osztrák kapus, munkában
(Pobutla

A h a t a l m a s labdán jól lehet
felv.)

megügyelni

a tipikus nagy

„kapu«-kcz"-et
(Magyarország—Ausztria

2:1)
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szen lerontotta utolsó Ítéletével. Gsehweidl
bikaviador módjára terítette le az utolsó
percben a labdára ugró Fehért és a magyar kapus hangos jajkiáltással
rogyott
össze. Es ő, aki minden kis faultot lefujt eddig, némi tépelődés után megadta
az üres kapuba esett, egészen szabálytalan gólt.

•

Az osztrák profl válogatottak páholyból nézik az
amatőrök küzdelmét.. Balról jobbra: Soldatics,
Hoflmann, Gsehweidl é» Adelbrecht

erejükkel
tőröket.

nagyon visszaélő osztrák

ama-

Eymers már jobb banyomást
keltett,
de határozott bíráskodását, amelynek vezérelve: minden kis faultot lefújni, egé-

De osztályozzuk a közönséget is. Ebbe
a bizonyítványba
három
jegyet
kell
Írnunk:
Megjelenés
/
Lelkesedés
1
Magaviselet
. . . . . . .
5
Magyarázat: az öt-nullás vereség után
mindenki sokkal gyengébb házat várt. Es
a pályán 20.000 ember volt. A közönség a
rossz napokban is kitart a futball mellett,
tehát „megjelenés"-ben nem volt hiba. Lelkesedésben sem, mert végig biztatta a

Jön a labda
Iliden. Vincze
(Pobuda
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felv.)

Rainer, Toldi és

Turay
(Magyarország—Ausztria

2:1)

És hazafelé igy vigasztalódlak:
— Na nem baj, majd a jövő vasárnap
jól megverjük Eymers ur honfitársait, a
hollandusokat ezért a bíráskodásértI
Egyébként mindenki boldog volt, mert
ugyérezte, hogy ha egy kis szerencsénk
van, akár öt góllal is győzhettünk volna
Ausztria ellen. És amikor megjött a bécsi
szép eredmény hire is és elujságolták a
Berlinben győztes budapesti atléták remek
eredményeit, úrrá lett a jókedv a nézőtéren.

•

A mérkőzés folyamán, amikor a remekül kezdő Berkessy fokozatosan
visszaesett, sokan emlegették, hogy
Berkessy,
iHÍlogalott léiére, kedden játszott it ferencvárosi B. csapatban. És ez a meccs éppen
nem használt a kondíciójának! Nem lehetetlen, hogy van egy kis igazság a dologban!

Az Amerikából hazatéri Molnár
György a kerítésnek dőlve nézi
a meccset

publikum a csapatot, azonban ... Igen, most jön az
azonban, amelyért ez az
ötös jár magaviseletből. A
közönség a kettő-null után,
negyedórával a meccs előtt
újra megindult hazafelé és
sorsára hagyta a csapatát.
Hát olyan nehéz
kivárni
azokat az utolsó perceket?
Hogy a rossz
közlekedés
miatt igyekezett
mindenki
korábban hazafelé? Ez nem
kifogás. Mert a közlekedés
olyan rossz, hogy a meccs
vége előtt egy negyedórával sem lehet már
taxit
kapni!

•
Egyébként mindenki nagyon haragudott az utolsó
percben megadott
osztrák
gólért a holland biróra.

Felit'r véd
F e h é r (háttal), Gschweidl, Mandl ós H o r v á t h .
(Pobuda felu.)
(Mauuarorszáu—Ausztria

3:1)
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12.000 pengős jutalmat kap Kalmár a Hungáriától
öt éven át 2400 pengős részletekben
Kalmár újra játszik. A szőke center
ismét magára öltötte a dresszt és sokezer
néző fergeteges tapsai közölt szaladt ki a
pályára, hogy folytassa ott, ahol egy
tragikus összecsapás pillanatában nyolc
hónappal ezelőtt abbahagyta.
Minden
húzása veszélyes, minden mozdulatában
a vérbeli futballista csalhatatlan bizonyítéka. Nem lett gyáva és nem lett lassú.
Szünet alatt alig lehet mozogni az öltözőben. Mindenki ott tolong körülölte, hogy
kezet szorítson a magyar futball legnagyobb tehetségével. Kalmár kissé elfogódottan, megindultan áll az érdeklődés
középpontjában. Megkérdeztük, mit érez
első nyilvános meccse alkalmából?
— Óh, azt én nem tudom
elmondani.
Boldog vagyok. Annyit gondoltam rá, ugy
vártam ezt a pillanatot és most, hogy itt
van, sirni szeretnék
örömömben.
— Azt mondják, az ilyen súlyos sérülés
után a legvakmerőbb játékos is elveszili
bátorságát. Igaz ez? — kérdeztük.
— •Én is sokat hallok, olvasok erről, de
azt hiszem ez a természet dolga. Én legalább ugy vagyok vele, hogy mihelyt
magával ragad a játék láza
eszembe sem jut, hogy ebben a játékban meg is lehet sérülni.
— Mi igaz abból, hogy nem akart a
Hungáriánál maradni?
— így egy szó sem igaz. Sokan próbáltak egyenetlenséget csinálni köztem és
egyesületem között, de sikertelenül.
Egyébként biztos tudomásunk szerint
Kalmár valóban nem kért sem házat,
sem külön összeget azért, hogy szerződését a Hungáriával megújítsa.
Mindössze a következőről volt szó: Kalmár
első szerződésének van egy pontja, amely
szerint, ha a játékos hét évig marad a
Hungária kötelékében, jutalomjátékra van

joga, amelynek jövedelme nem lehet kevesebb tizenkétezer pengőnél. Kalmár erre
a biztositolt jövedelemre kért előleget. Az
egyesület teljesitette Kalmár kívánságát,
még pedig ugy, hogy egy ötéves szerződés
ellenében,
a tizenkétezer pengőt öt egyenlő részletben, minden év végén előlegezi
Kalmárnak.

Kalmár

Jenő

premierjén

a

Ilunoúria-páloán

A FEHÉR-SPORT N A 6 Y SZEZONJA
Meist Hugó, az osztrák
íutballsport totum-faktuma
és egyúttal a világ legnagyobb sportszakértője mondotta legutóbb:
— A futball
hallatlan
népszerűsége mellett, megjósolom, a tenniszre vár a
legnagyobb fellendülési Már
ma is egészen demokratizálódott a kezdetben arisztokratikus
sport és jövője
a nagy tömegeké!
Meisl jóslata Budapesten
is kezd valóra válni! Ma
minden tizedik ember tenniszezik Budapesten! Aki
tud, az izgalmasan számolja
a game-ket, aki nem tud,
az raketet és cipőt vásárol
és tanul!
Tennisziskolák
alakulnak, versenyeket rendeznek és ezrek és ezrek
állanak és ülnek a nézőtéri
tribünökön.
A BLK által rendezőit

Gabrovitz és Kchrling (MAC) a lérfl-páros bajnokság győztesei

Leiner és Aschner (.UTE; a
férfipáros bajnokság második
helyezettjei

Budapest-bajnokságok után
a BBTE megrendezte a
férfi egyes és a férfi páros
nemzeti
bajnokságokat.
Mindak'ellőt a MAC nyerte,
természetesen Kehrling rérévén, akinek a párosban
nagyon lehetséges párja volt
Gabrovitz, a téli fedettpályabajnokság másodikja.
Az egyesben és a párosban is a treffben lévő „lilafehérek" képviselői futotlak be másodiknak.
A szingliben Aschner Pál
(UTE) Balost és a tehetséges Bánó Lehelt verte, amig
a döntőbe jutott és egyre
emelkedő formájával bebizonyította, hogy Kehrling
és Takács után ma szingliben is ő a legjobb. (Párosban Davis-cup párja már
régen Kehrlingnek!)
De a férfi párosban is az
UTE kettős fulotl be. Aschner és Leiner a Budapest
bajnokságának a megnyerése uián itt is újra bebizonyították, hogy nemzetközi
értelemben
is
elsőrangú
kettős!
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Aschner Lipót, az UTE elnöke,
liával,
Aschner
Pál
tenniszbajnokkal

A BBTE
ucrsem/rcndezösége:
Balról: d r . Jacobi, T a t á r István, d r . Schmiedt,
d r . Issekütz, Korenek Lambert és Czékus Ferenc

A versenyzők padja
Balról ülnek: Márflv, Lates Csilla, Kehrling Béla, Bokorné, Schréderné, Piret
Baiás Iván, dr. Pick Jenő és László (Szombathely)

báróné. Alinak:
(Pobuda

felv.)

x e d t i i s z - i s k o l a

dr.

Szerva
Rozfwnyi Györgyné

Backhand
Hegedűs Gizi

Leülés
báró Starenfeld

iiau »uirj

Garai

Half voley
Hegedűs Manci

Manci

Smash

Gyermckiskola
Ilauser Michaela

Erdős Manci
(A felvitelek

Violette

a Fodor

Sporttelep

dr.
stefániauti

Backhand
Rozgonyi

tennisziskolájában

drire
Györgyné
készültek)
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M i t nvaraUanaH-a. uagy hUIOn?
Darázsfészek ez a kérdés. Biztosan
meg fognak csípni — hogy belenyúltam — ugy a hölgy, mint a férfi darazsak. De legalább a kérdés fullánkját
magamra vettem és simábban intézik el
a családban. Már maga az is kellemetlen kérdés a férjekre és apákra, hogy
nyaralni kell-e menni? Rettenetes pénzgond, ahol erre nem telik. S ahol ezt
megszokták. Tessék megpróbálni: az
az ember nem hal bele, ha nem is utazik nyáron. Sőt azok a boldogok, akiknek nem kell utazni és fürdőzni. Az
igazi nagy urak rendesen a birtokukra
vonulnak nyáron s fürdőre csak akkor
mennek, ha komoly betegség kénysze-

ríti. Nekünk szegény embereknek az a
betegségünk, hogy egészségesen is
utazni, nyaralni kell. Mentsége e divatos nyavalyának az, hogy rendesen
négy fal közé bebörtönözve, taposó malomba csukva dolgozunk éjjel-nappal.
S ilyenkor az orvosok is okosan tanácsolják, hogy — levegőváltozás kell
Ebbe a levegőbe azonban'beszámítják
azt a környezetet is, amelyben élünk,
amely minket rág s amelyet mi rágunk.
A társaságot, az embereket is változtatni kell; ha elmegyünk 4—6 hétre, ez
pihenés nekünk és — nekik.
Itt kapcsolódik bele aztán a kényes
probléma, hogy a férj és feleség, akik

Kroó Mancit oltár elé vezette Bauer György
. (D'Else

felv.)

egész éven át együtt voltak, együtt menjenek-e nyaralni, vagy külön? A nyári
humoristák ezt csak a vig szalmaözvegység szempontjából fogják föl. Pedig ha a nyaralás előtt a házasfelek
egyikének se volt semmi b a j a , a külön
nyaralás néha a z ' e g y i k felet komoly
l>eteggé teszi, sőt maga a házasság is
néha megbetegszik. Tehát mikor most
erről az időszerű kérdésről beszélgetnek, jól nézzenek az egymás zsebébe s
aztán
a lelkébe. Minden
nyaralás
drága. De az a legdrágább, mikor az
autó vasból való kerekén
kiviil a házas élet is —
defektust kap. Itt nehezebb
a
kereket kicserélni.
í. §. Amikor lehet, takarítsák meg a háziasok
a nyaralás költségeit. Ebből egy nyaralót vehetnek. E n elfürdőztem >inár
egész földbirtokot.
2. §. H a akár <a testnek,
akár a léleknek fölfrissitése szükségessé teszi az
utazást, lehetőleg
mindenki a saját feleségével,
vagy leányával menjen s
ne a máséval. így a költség legalább a családban
marad.
3. §. Akik mélyen szeretik egymást, azok együtt
nyaralnak s itt nincs vita
a kérdésről. Csak az a
baj, ha mindegyik félnek
más fürdőt rendeltek az
orvosok.
Az ápolásnál
hiányzik csak igazán a
gyöngéd házastáirs.
4. §. Ahol divatból,
unalomból megszokásból,
vagy hiúságból mennek
nyaralni, ott a külön nyaralás veszélyes lehet. Ne
legyen elbizakodott se a

feleség, se a férj. Az agancs-gyárak
nyáron teljes üzemben vannak Budapesten és a fürdőkön is. Csak az erős
jellemekre van a rövid távollét olyan
jó hatással, hogy még mohóbban vágynak egymás után.
5. §. őszinte vallomás: ha az ember
elvihette volma egyiitlnyaralni azt, akit
szeretett, ezt a bájos életet elfelejteni
nem lehet. Müveit embereket az együtt
élvezett műemlékek és természeti szépségek örökké összefűznek az emlékekben. Csak az állat nem emlékezik . . .
csak n y a r a l j a n a k együtt! . . .
PORZSOLT KÁLMÁN.

Daniét Viktóriái feleségül vette Baráth István
(Rozauni/í

lelv.)
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^Minden uülön&
édte/itLt helyett
en-

Knnkolij Thcye Gyula, a Központi Statisztikai
Hivatal
alelnökének
és feleségének fia:
if.iu
Konkoly
Theae Gyula, május 31-én házasságot
kötött Arents György newyorki bankár és felesége leányával, Arents Dorothyval.
Baróthi Gemelli Piroska és Iiencze
László
banktisztviselő, m á j u s 24-én tartották meg esküvőjüket
a
rákosszentímhályi
kat.
plébániatemplomban.
Kertész Miksa dr., az OMKE-kerület ügyvezető alelnöke,
eljegyezte
Sebestyén
Lillyt,
Sebestyén
Manó, a Mester-utcai
kereskedelmi
iskola ny. igazgatójának leányát.
Kiss Gizike és Bernyó József dr., az Országos Társadalombiztosító Intézet fogalmazója május 29-én tartották meg esküvőjüket a
Mária
Kongregációk Otthonának kápolnájában. Az esketést a vőlegény unokabátyja. Mátrai Gyula d r .
pápai tl'itkos káplán végezte. Násznagyok voltak
Kiss Ferenc építész és Mordan Béla dr., az Országos Társadalombiztosító Intézet titkára.
Berger Edit és Hellai Sándor,
az
Újpesti
Posztógyár Rt. raktárvezetője,
házasságot
kötöttek.
Diamant Bözsike (Túra), Vezsenyi Lajos (Ujoest), házasságot kötöttek.
Traub Relly és Schneider
Eugene jegyesek.
Schwarz Irénke (Budapest) és Ungar Armin
(Vác) jegyesek,
Kőrös Boriskát eljegyezte Bakos Sándor Budapesten.
Grabovszku Margitott, r Boros
Lőrinc
nevelt
leányát eljegyezte Komcsi János gépészmérnök.
Racsek Klára és
Winkler
Ernő
jegyesek.
(Nyíregyháza—Tukaszilágy.)
Erdeit) László (Felsőgöd) eljegyezte Szarvas
Mancik át (Albert-Irsáról).

Győrau Évát, György Lajos és neje.
szül.
Szepeisi
Margit, leányát eljegyezte Vernie s Pál
István, néhai d r . Vermes Károly és neje, szül.
Brust Ella fia.
Radó Magda (Kispest)
és Berliner
Lajos
(Gyöngyös) jegyesek.
Brüll Olga (Budapest) és Ferenc Lajos (Püspökladány) jegyesek
Goldstein Irénk« (Gyüre) és Kellner
Ignátz
(Vajdácska) jegyesek
Zsitvateői Zsitvajj Alizt eljegyezte d r . Farkas
László orvos.
Dr. Németh János kúria' hirói j. munkás!),
felsőbiró és neje, szül. Babó
Ilona
leányát,
Ilonkát, eljegyezte d r . Szántó Dezső orvos
Dr. Schmidt
László és neje leányát, Klárit,
eljegyezte dr. Gerő István oki. vegyészmérnök.
Orbán Éva, Orbán Hugó és neje,
Gutfreund
Elza leánya és Steint hal Barna házasságot kötöttek.
Dr. Bari Ágostnak és nejének
lia,
Bari
Adolf, a Magyar Általános Hitelbank tisztviselője,
május 25-én házasságot kötött Molnár Erzsébettel, özvegy Molnár Gézáné leányával.
Pauker Erzsi és Steiner Jenő házassgot kötöttek.
Károlyi Sándor miniszteri tanácsos és neje
Thier ing Matild leányát, Marpitkát,
eljegyezte
Fejér József műszaki tanácsos és neje Docskdl
Lujza fia, Fejér Vilmos okleveles mérnök.
Malcsiner
Emil főszerkesztő nevelt
leánya,
Lucy,
m á j u s 27-én
a Belvárosi
főplébániatemplomban tartotta esküvőjét etrekarcsai Lukáts
Dénessel. Az esketési szertartást F.
Buttykay
Antal érd.' ferences tartományfőnök végezte.
Sarlós Mór, a Deretuás és Sarlós cég belFuchs
tagja és neje leányát, Biiskét, eljegyezte
Miklós, Budapest.
Neumann
Jenő (Budapest) eljegyezte. Sziklai
Anniét. Dunakesziről.
Vida Adrienne-t, Vida Sándor d r .
ügyvéd
lényt (Csongrd) eljegyezte Meiler
Frigyes dr
orvos (Győr)
Szebellèdu
Katicát. Szebelledy
Lajos
földbirtokos és Szőllősy Borbála leányát (Ráckeve)
eljegyezte Lebanovits
Jenő, Lebanouits
Vilmos
ny. áll. tan. és neje, Szabó Hermina (ia (Budapest).

P a p p Julianna és Tálas László — Prévitz Margit és Paróczy Ferenc — Nagy Mária és Stadler
József házasságot kötöttek
(Hunnia,
Gerendai) és Kvassau
felv.)
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Pesten, erről az esküvőről légy kegyes talán e sok mendemondából a legfontosabbat átnyújtani
nekünk.

— Mit mátok ti, angyalom, a szezón
végéről, a közeledő nyárról, urak és hölgyek terveiről, ki hova utazik s hol keresi azt, amit nem talált, vagy elvesztett
a télen: a boldogságot.
.— óh jaj, a boldogságot igen nehéz
megtalálni, angyalom, de egy úrról bizonyos, hogy megtalálja rövidesen,
azért
hát mindenekelőtt néhány szót a boldogság vándoráról, vagyis Iiohner
István
báróról, aki e hét hétfőjén indult útnak
Lancia-kocsiján Hollandiába, ahol is junius 11-én lesz az esküvője, amelyről már
annyit beszéltek Pesten, hogy igazán itt
az ideje a nászút
megkezdésének.
— Helyes, helyes, szivemből
beszélsz,
angyalom. De ha már annyit beszéltek

Grit

— Miután zord korban élünk, ahol az
anyagiasság a legfontosabb, íme egyet átnyújtok a junius 11-én kötendő házasság
legendáiból, ami azl hiszem nekünk, szegény magyaroknak,
a
legszimpatikusabb
a sok közül. Eszerint a menyasszony évi
kettőszázötvenezer
pengő apanázst
kap.
Szivecském, mit akarsz még többet?
— Köszönöm, ebből csekélységem
is
megélne. No és most halljuk a választ
előbbi kérdésemre.
— Igen, igen, tehát abban tökéletesen
igazad van, hogy itt a nyár, bár eddig
nem igen került le rólunk a meleg kntu'il
s a hagyományosan szép pesti májusra
ezúttal ráragadt április minden
szeszélyessége. Az a pár szép nap, ami mégis
volt, mindenesetre izelitőt adott a nyári
gyönyörűségekből.
Csak ki kellett tekinteni a lóversenyre, vagy a concours cPelcgance-ra, be kellett kukkantani a különböző garden-partykra s máris meg lehetett állapítani, hogy kedv és pénz akad

Széchenyi Bertalan és (elesége Pöstyénbcn
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Itt mért, csak derüljön ki a felhős ég és
süssön ki a napocska.
— No hát, mik voltak a napocskás napok szenzációi?
— Elsősorban is három
garden-party,
a Karácsonyi Jenő gróféké, a Sassanoff
Eduárdéké és a Weisz Alfons báróéké.
Ezek közül kettő Budán zajlott le, egy
Nándorpusztán, ahol Sassanoff Eduárd és
felesége hatalmas pezsgös-bowle
kondérok, kaviár-hegyek és szines tüzeket szikrázó rakéták mellett a következő díszes
vendégsereget
vendégeltek
a
csilagos
nyári ég sátora alatt. Vagyis megjelentek:
M. et Mme Henensmith,
Máriássy
Andorne, Keblovszky Lajos és felesége, báró
Than Albertné, Koós Zoltán és felesége,
Konkoly-Thege Gáborné, Vass Ferenc és
felesége, Nánássy-Megay Tiborné,
Csáky
Rózsi grófnő, Szászy-Schwartz
Gusztávné,
Hrrnády Antalné, Mrs. Eva Palmer, gróf
Csákit István, gróf Apponyi Rezső, Stipsits Renée bárónő, Gullya Lászlóné, Petrovich Vidor és felesége, Bársony
Éva,
Szalatnay Istvánné, Sacelláry Pál, Rud-

Al
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nyártszky Agatha, Asbóth Jenő, Schreiner
János,
Fömötör
huszáralezredes,
gróf
Tascher, Máriássy Zoltán, Kutassy János,
Vay László, Lukasich
Ferenc,
Gévay
Wolff Nándorné és leánya Éva, Garzuly
Béla, Miakich Károly és Sándor, Gullya
László, Asztalos László, Feszty Masa és
Sándor és György
István, Hessenstein
grófok, Okolicsányi Zeno, Rakovszky Antal, Lauber Dezső, Horvátovich
Ferenc
stb. stb.
— No és a többi esemény.
— A Weiss Alfons báróék művészien
szép vurstli-estélyéről
a
Gellérthegyen
külön lesz szó, nem kevésbbé a concours
(Telegance-ról Itt mi csak maradjunk a
megszokott körben,
apropos talán
néhány szót a margitszigeti
tenniszpályákon
történő dolgokról.
— Hát bizony akad ott érdekesség elég.
A tennisz klubról már volt szó, nézzünk
át a M AC.-pályákra, ahol ugyanaz a megszokott kedves társaság játszik,
amely
már évek óta hódol a tennisznek.
Itt
trainiroz Kehrling Béla és Takács Imre,

Ôbecsci Jilékon.v Magyar Nócgylct Vissy Kdrolyné rendezésében jelmezes estélyt rendezett.
képeken; AdAm Diriké, Guvanszky Babus, Jaksils Miria és Dégbi Piri

A

— Szívesen, úgyis jókedvemben
vagyok.
Tehát a hét további eseményei: Hatvany
Bertalan bárónak verse jelent meg az
egyik előkelő napilapban, a vers nagyon
szép és finom volt, ugy hogy a báróhoz
garmadában érkeztek a gratuláló levelek
s költői sikernek régen volt akkora visszhangja, mint ennek. Azután egy nagyon
érdekes külföldi fiatalember járt itt nálunk a napokban, nagyon érdekes és nagyon gazdag, inkognitóban járt itt s feltűnően érdeklődött néhány diszkrét pesti
ismerősénél egy csodaszép,
de
nagyon
szegény mágnásleány iránt. Továbbá egyik
előkelő párizsi étteremben
összeszólalkozott két pesti fiatalember, akik közül az
egyik, aki az affaire győztes szereplője
maradt, nagyon ismert itthon az édesapja
révén, aki tekintélyes tagja a Hungária
klubnak. Végül nehogy
pletyka
nélkül
maradj, angyalom, ime a fülbevaló eltűnésének és megkerülésének
csodálatos
törtenete.

Cav. Oscarre di Franco, az olasz követség
k a n c e l l á r j á n a k felesége és Italo fia
(Veres Iclv.)

idejár Gönczné Bait frock Ica és maga
Göncz Lajos is és mindenki nagy figyelemmel kiséri Zichy Imre gróf játékát,
akit Kehrling a legnagyobb
tehetségnek
tart a fiatalok közül. Beöthy Baba,
ki
nemrég érkezett haza Firenzéből, ugyancsak a MAC-pályákon mérkőzik régi ellenfeleivel, Vétcry Jenővel és Kelemen Auréllal. A Hungária, a Neptun és a Nemzeti
Hajósegylet pályáin a klubtagok és hozzátartozóik játszanak, a vadjMyákon
pedig,
amelyek a Center Court környékén rejtőznek a fák között, felfedezhetsz
egyet,
a legrejtettebbet már majdnem a sziget
csúcsán, ahol három
nagyon
érdekes
asszony játszik nap-nap mellett s kőztük
a legérdekesebb Rudnay Lajosné, kit a
pesti pletyka tengerentúlra utaztatott,
a
valóságban pedig itt ütögeti a labdát a
szigeti tölgyek
alatt. No elég volt egy
szuszra ez a sok margitszigeti érdekesség.
— Érdekességből sohase elég egy szuszra bármennyi is, azért hát
folytassuk,
angyalom.

Dr.

Holtmann Richárdné és gyermekei
(Kossak utóda, Komdrumi
lelv.)

— Hallottam. Eyy tizczerpengös brilliáns fülbevaló órák hosszat heuert
egy ismert bar bejárata
előtt, mialatt
tulajdonosnője benn táncolt a barban
és sejtelme sem volt arról,
hogy a gyönyörű
ékszer
ezalatt künn hever az aszfalton.
— No és hogy
került
meg a fülbevaló?
— Egyszerűen azért, mert
szemben minden
ellenkező
híreszteléssel, vannak még
becsületes emberek s igy
senki nem emelte fel és
nem emelte el az értékes
fülbevalót, hanem a végén
maga az illető hölgy férje
találta meg, aki keresésére
indult s aki — hogy diszkrétek maradjunk — azonos azzal a Kandó Lászlóval, aki e pillanatban Kozma Miklós és Zilahy Lajos
társaságában vidáman gyalogol a Balaton körül.
(Angclo

loto)

Adieul

Fónagy Sári, a Nemzeti Lovarda lovasniérkőzOsdnek egyik győztese

100

i^änito SPOUT
SZÇOMtJZTi

TÖF-TÖF
— Kezeit csókolom, nagyságos
asszonyom, mintha szomorú volna az arca?
— Na, hallja, ezt igazán ne csodálja,
ha rágondolok, hogy a Hősök
Emlékversenyének győztesei hiába törték
magukat, végül is a versenyvezetőség
megsemmisítette a versenyt,
•— Asszonyom, a megsemmisítése az elért eredményeknek
szabály szerint
történi, erről a MAC nem tehet, hiszen még
legjobbjaink,
jobban
mondva
„legbátrábbjaink"
is idegen
segítséget
vettek
igénybe Szendrő felett," oly irdatlan utakra tévedtek, hogy kocsijuk tengelyig süppedi a sárba és még a ló sem tudott segíteni. Bivalyokat kellett keríteni és ugy
áthúzni a versenyzőket a sártengeren.
— Már
akiket...
— Na igen, akiknél elegendő
készpénz
volt, mert az „önkéntes
mentők"
rideg
arccal ötven és hatvan pengőt kértek a
huzatásért.
— Arról beszélnek, hogy Szénássy Alán
perli a versenyvezetőségetl
— No ez még nem biztos. Hiszen igaz,
hogy a versenyfeltételekben
kifejezetten
„kövezett utakról" volt szó, dehát lehet,
hogy az ominózus szakasz elkerülte a bejáró urak figyelmét. Beméljük béke lesz,
a MAC egyébként is tiszteletdíjjal és pla-

BÄUL^CÖ-NÖ

kettel jutalmazta a Ixítrakat.
— Mégis, kik voltak, akik időn belül
célba értek?
— Mindenekelőtt
Szénássy Alán, aki
Lanciáján nyilván néhány
órával
előbb
ért volna be. ha valamelyik
„jótétlélek"
versenyző, akit a bivalyok már
áthúztak,
nem mondta
volna az embereknek,
—
rJuizamehetnek,
már nem jön
senkt"
— Ki volt <5?
— Ezt nem tudom, esetleg majd kiderül. Azután
beérkezett
lovag
Haupt
Károly, a tavalyi győztes
kis Steyrjén,
majd Bruck Gyula ugyancsak
Steyren,
Tóth
Lajos,
Somogyi
Andor,
Urbach
László és Szmick Viktor. Persze
valamennyien
teljesen kimerülten
érkeztek,
Kits Lászlót a HAC fiatal motorversenyzőjét például Budapest
közelében, egy
árokban találták meg a csendőrök
eszméletlenül. Magához téritették, Kiss
felkapott gépére és beérkezett a célba.
— A HAC-ról jut eszembe, maga nem
vett részt az egri
weekend-kiránduláson.
—. Nem voltam ott, de hallom pompásan sikerült, több mint száz
résztvevője
volt a kirándulásnak,
amelyet
Festetics
Pál gróf és Szelnár Aladár dr. rendeztek.
A HAC tagjai egyébként junius
közepén
Pusztaszerre
rándulnak ki.
— De remélem Shellék
filmbemutatóján csak ott volt?

JARDIN DE PARIS

Erzsébet—kriáylnéuf 1
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A modern
vizispnrt
vezető
világmárkája
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— Arról igazán nem hiányozhattam, de
sajnáltam is volna, mert a film tanulságos és izgatóan érdekes volt. A Shell hatalmas petrolcumföldjeit,
gyárait és a
bcnzinkészités titkait láttuk olyan gigantikus méretekben, amelyek érthetővé teszik a Shell hatalmi pozícióját.
Stéger
Tibor, Shellék uj reklámfőnöke
kitűnően
kezdte meg munkáját.
— Vacuum-ék megirigyelték
ezt1
— Igen, ök is prezentálták filmen a
Vacuum Oil munkáját, Vajda vezérigazgató és Boros igazgató pedig alapos hozzászólásaikkal tették érdekessé az estét.
— Szóval mégis csak történik valami?

— Szomorú voina, ha minden
aludna,
csak azért, mert az
automobilkereskedelem fájdalmasan stagnál. A héten például
Magyar Miklós verekedett a városi közgyűlésen a rossz utak miatt.
— Az utakról jut eszembe, hogy Szilárd Bélának is gratulálni kell.
— m
— Mr. Keely, egy világjáró amerikai
hazatért
földkörüli
útjáról,
amelyet
Buickal abszolvált és bemutatta a Goodrich-gyárnak pneujait, amelyekkel 107.000
kilométert tett meg.

Bessie Shcman lllmszinósznó uj autójával

MllClfl vezérképviselet
Tel. : 811—67

Erzsébet-tér 9—10
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1930 n y a r á n a k
mondain ftírdőfrikó~dívafja
Mii viseljen az elegáns nő a strandon?
Hol van az a boldog idő, amikor strandolni, illetve fürdőzni vágyó nő megvette
szezon elején egyszerű kis fürdőruháját,
vagy horribile dictu: fiirdőtrikóját s ezzel el volt vetve a fürdőtoalett gondja a
teljes szezonra, sőt a spórolósabb asszonyoknál két-három évre is.
Ma bizony más a helyzet. Ma a strand
a legtöbb modern asszony életében legalább olyan fontos, mint a délutáni vagy
esti szórakozás. A strandra már decemberben készülődik a divatos asszony —
azzal, hogy megkezdi fogyókúráját. A
modern asszony altruista tökéletes alak-

Fekete-fehér trikó, fehér és píros pikkelyes
halakkal díszítve
Fenuvcssu
Finci
Í04
(Foto Angelo)

kal és tökéletes
fürdő-garderobbal jelenik meg
a strandokon,
ahol s o k s z o r
mondainabb élet
folyik, mint a
divatos barokban.
A mai mondain
strandoláshoz
nem elegendő a
fürdőruha, legalább is nem elegendő egy fürdőruha. Mert a
fürdőtoalettet éppen ugy illik váltogatni,
mint
minden e g y é b
más toalettet.
A fürdőtrikók
. y
ezidén rendkívül
Jantzen-trikó
e l e g á n s a k és
r e n d k í v ü l s z é p e k . Persze
anyagban
ujat nem igen tudnak produkálni. Sportolók számára még mindig a Jantzen-trikók
a divatosak és a praktikusak. A fürdőtrikók általában két-háromféle
szinü
trikóanyagnak a kombinációjából készülnek, legtöbbször ugy, hogy a trikó anyagától elütő szinü anyagból kedves kis figurák, vitorláshajók, halak, ankerok vannak az egyes modellekre ráaplikálva. A
legérdekesebb trikómodellek egyikét az
első strandnapon a Hullámfürdőben mutatta be egyik primadonnánk:
fekete-fehér
kombinációja trikót,
amelyre piros és fehér pikkelyes
pontyok voltak ráhímezve. Természetes nagyságban.
Érdekes újdonság ezidén a batikolt,
vagy festett vászonból készült
fürdötoalett. A fürdőruhák igen nagy részénél a
trikót kis gloknis szoknya egészíti ki,
amelyet rákötnek a derékra és amely
esetleg pellerinnek is viselhető.
A pellerin-divat természetesen a fürdőruhadivatbam is erősen érezteti hatását és
nem egy olyan trikómodellt láttunk,
amelynél a fürdőtrikót a trikó anyagából
készült sikkes kis körgallér egészíti ki.
A fürdőruhadivatban is uralkodik
ai
ensemble. Alig van fürdőtrikó, amelyhez
ne lenne valamilyen kabátka. Ez a kabát
lehet a trikó anyagából, kétoldalán ivagy
zsebekkel, ugyanazokkal a motívumokkal

maderék hátrésze teljesen hiányzik, azt
két kantár pótolja.
A strandpizsamák
természetesen rendkivül
változatosak,
mulatságosak, s hol amerikai matrózoknak, hol nagyvilági dámáknak maszkírozzák viselőjüket.
A strandgarderobnak a ruhán, köpenyen, és pizsamán felüli kiegészítője a
strandtáska, amely a divatnak talán legpraktikusabb vivmánya. Minél nagyobb,
annál divatosabb s ugyanabból az anyagból készül, mint a fürdőkabát, belül pedig fehér gumival van bélelve, úgyhogy a
nedves fürdőruhát kényelmesen vihetjük
benne, anélkül, hogy átázott csomagunk
volna.
A strandtoalettnek elmaradhatatlan kiegészítője az úszásra szánt gumisapkákon
(baretek) kiivül a strandkalap, amely
kocsikeréknyi széles szalmából, vagy színes gépelt vászonból készült és a már tavaly is kedvelt, de idén is divatos amerikai matrózsapka, vagy szines gyapjubarett.
Nagy területeken, tengeri vagy tóparti
strandoknál alig jelenik mieg no-"* a
strandon óriási szines labdák vagy gumiállatok nélkül, amelyek érdekes keretet
nyújtanak a sokféle újszerű, elegáns
fii időtoalettnek.
Hordó, fehércsikos fűrdő-ensemblé
Tassu
Mária
(Foto Angelo)

díszítve, mint maga a fürdőtrikó, vagy
lehet a divatos müvészvásznakból, amelyeken newyorki felhőkarcolók, erdei jelenetek madarakkal, őzikékkel, tarka virágok, hullámzó tenger vitorláshajókkal s
a legváltozatosabb figurák vannak beleszőve.
A fürdőruhát kiegészítő kabátok
között találunk olyanokat, amelyek belül
frottírral vannak bélelve és így kivételesen még törülközésre is alkalmasak.
Egyik pesti szalonban rendkívül sikerült
fiirdőkabátmodellt láttánk, derékban
erősen sveifolva, szmokingszerüen begombolva.
A fürdőkabátok nagyrésze ujjatlan vagy
az ujjat kis pelleringallér pótolja.
A strand-garderobnak egyik legfontosabb darabja a strandpazsama, amelyben
az idén fantasztikus fényűzést fejtenek
ki. A strandpizsamák vászonból, nyersselyemből, pikéből, trikóból, sőt gyakran
selyemből is készülnek, magas slusszal,
bő, szokiiyaszerü nadrággal. A pizsamák
rendszerint háromrészesek, a nadrág és a
háromnegyedes kabát egy és ugyanazon
anyagból készült, a derék pedig elütő
szinii anyagból. Nagyon gyakran a pizsa-

Kik

Irikóiiizsatna

tarka

vászonkabáttul
(Foto Angelo)
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Párizsba érve, elsősorban
ne a divat iránt érdeklődne.
A legelső alkalommal felkeresi a nagy párizsi divatházakat, amelyeknek kreációit a divatlapok hasábjairól és a divattudósitásokból már jól ismeri. Beül
az elegáns
vendéglőkbe,
mulatóhelyekre, úgyszólván
kizárólagosan azzal a célzattal, hogy a felvonuló
hölgyek toalettjeit megfigyelje. Természetes tehát,
hogy Párizsba érve első
utam engem is a divatszalónokba vezetett.
A párizsi nyári bemutatók már régen lezajlottak,
de a divatszalónok még
most is fokozott üzemmel
dolgoznak. Most készülnek
a parisjennek, a sikkes,
vérbeli párizsi nők ruhái,
akik ilyenkor állítják össze
utazási, nyaralási garderobejukat és akik számám
semmit
sem
jelentenek
Ai> erika és Európa többi
államai számára tervezeti
ruhák.
A párizsi nő utigarderobejának legfontosabb darabjai — természetesen az
egyszerű angolos
nyersselyem ruhákat kivéve — a
csipkeruhák. A csipke rendkívül divatos. Ennek a nagy
csipkedivatnak
az
okát
könnyen meg is indokolja
a párizsi nő. A mondain
fürdőhelyek
legfontosabb
toalettdarbja az estélyiruha.
Minthogy a világ minden
táján szinte uniformizálódott az emprimé és muszlinemprime-ruha
az igazán
elegáns párizsi dáma min-
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divatra törekedett. így került sor a csipkedivatra. A
csipke már olyan mértékben győzött, hogy még az
emprimé--ruhákat is csipkével kombinálják.
A csipke elegáns, mutatós, fiatalos, üde, de amellett előkelő, nyugodt, feltét-

külsőt kölcsönöz s meg van az a rendkívül nagy előnye, hogy
nem általános és nem kell
félnünk attól, hogy a drága
pénzen, előkelő szabónál
vásárolt muszlin emprimé
ruhánkat műselyemből kopirozzák — a tömeg számára.
A csipke nem uniformizál.
A csipkeruhának másik
rendkívül nagy előnye, hogy
nem gyűrődik, tehát táncközben nem lesz gyorsan
„hervadt", mint a többi
selyemanyagból készült toalett és mert csomagolásnál
sem gyűrődik, utazásra is
rendkívül alkalmas.
Az u j párizsi csipkeruhák
természetesen
földigérőek.
Kis kepp, vagy kabát egészíti ki őket, finom prémekkel szegélyezve. Nagyon sok
csipke ensemblét láttunk
délutánra is, természetesen
rövidebb szoknyával.
A csipke-divat Budapesten is visszhangra
talált
és a bécsiutcai elegáns
Lukács-féle csipkeüzletben
már viszontláthatjuk ugyanazokat a csipke mintákat,
ugyanazokban
a
finom
pasztell-zöld, rózsaszin és
bés színekben, mint amilyeneket a párizsi haut coutür
dolgoz fel.

Naturszinü
délutáni
zöld
antilop
övvel
modell)

cslpkeruha
(Chanel-

Ezeknek a pesti csipketoaletteknek egy előnyük a
párizsiakkal szemben, hogy
a Lukács csipkeüzletének
árai mellett, lényegesen olcsóbban előállíthatjuk őket
mint Párizsban.

JANTZEN

módszere az, hogy
mindenkinek testsúlya adja meg a
fürdőruhájának méretét és igy
a ruha kifogástalanul áll.

^
JANTZEN,a hires
Jantzen-fürdöruha feltalálójának találmánya a
„nagyság testsúly szerint" módszer is, amely
lehetővé teszi, hogy mindenki alakjához előnyös
Jantzen-fürdőruhát vásároljon. Ez az eljárás az
egyedüli mód arra, hogy
kifogástalanul álló fürdőruhát vehessen.
A Jantzen rugalmas
és mert a legerősebb,
hosszurostu gyapjúból a
hires Jantzen-rendszerü
sűrű kötéssel készül, a
mozgás t e l j e s zavartalanságát biztosítja. A
Jantzen Keireezeefürdőruha (ülő alak)
Jantzen-fürdőruha sohaé t Jantzen T w o t o m t .
sem tágul és sohasem
húzódik. A vizben és a
strandon egyformán simán és ránc nélkül feszül a testhez,
emellett a vizből kijövet meleget tart és gyorsan szárad.
Modellek nők, férfiak és gyermekek részére a nivós
üzletekben k a p h a t ó k .
Ü g y e l j e n azonban a
„Piros Sellő" védjegyre.
Kérje vásárlásainál az
Ingyenes „Jantzen színskálát", vagy Írjon érte
Erich Reich céghez,
úszók részére
a stílusos, e l e p é n s fürdőruha
Wien, VII., Stollgasse 3.
MADE IN AMERICA

1 lesz a nyáron
Man?
Hogyan lehet előkel» helyen
— olcsön nyaralni?
Abbázia lázasan készülődik a közelgő nyári nagy
szezonra. A fürdőidény már
most megindult s az Adria
legnépszerűbb fürdővárosa
mozgalmas, nyüzsgő nyaralóélet képét adja. Azt
mondják, hogy az idei
nyári szezon talán még az
1925-ös római szent év forgalmát is tul fogja szárnyalni.
A most
életbeléptetett
zona franca — szabad
vámterület — hallatlan fellendülést és forgalmat biztosi! Abbáziának. A zona
franca azt jelenti, hogy kevés pénzért még a legjobb
és legelegánsabb penziók is
olyan ellenértéket nyújtanak a közönségnek, ami
úgyszólván versenyen kiviil
áll. A dr. Lakatos szanatórium és ugyancsak az ő
vezetésük alatt álló Villa

Villa
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Jeanette

A: abbáziai

dr.

Lakatos-szanatórium

Jeanette az idén nyáron a
változott
viszonyoknak
megfelelően leszállított penzió-árakat nyújt közönségének. Talán felesleges részleteznünk, hogy a dr. Lakatos szanatórium egyike a
legtökéletesebben,
legmodernebbül felszerelt intézeteknek, ahol a modern orvosi tudomány minden vívmányát az egészség szolgálatába állították.
A Lakatos szanatórium
az idén még a szokottnál
is nagyobb nyári szezonra
számíthat, mert hiszen a

Abbáziában

saját

strandfürdőjével

legnagyobb kényelmet és a
legjobb ellátást kapja itt a
vendég jutányos árért. A
szanatórium ideális fekvésére külön fel kell hivnunk
a figyelmet: külön szabadfürdője van, hatalmas park
közepén fekszik
közvetlenül a tengerparton, ugy
hogy a közönség fürdőtrikóban mehet le a fürdőbe, ami hallatlan előnyt
és kényelmet jelent a pihenésre vágyóknak.
Aki viszont a mozgalmas
életet szereti, az a Villa
Jeannetteben
érzi magát
otthonosan, mert ez a kényelmes és mondain minden tekintetben modern ház
a nagy hotelek és dancinghelyek közvetlen közelében
fekszik. A Villa Jeanette-el
szemben van Abbázia újonnan épült nagy strandja.
Könnyű
megjósolnunk,
hogy a Lakatos dr. vezetése
alatt álló abbáziai szana- •
tórium és Villa Jeanette az
idén még inkább, mint eddig, központja lesz a legjobb magyar és külföldi társaságnak.

I PERC ESTEN KE NT
ARCÁNAK ÁPOLÁSÁRA ARANYAT ÉR!
Az I. percben kenje be arcát, nyakát, karját
és kezét POND'S COLD CRÉM M EL.
A IL, III., IV. percben hagyja felszívódni.
Az V. percben törölje le puha ruhával vagy
Pond's arctörlőjével és arca, nyaka, keze,
karja ismét tiszta és ragyogóan hóditó lesz.

POND'S CREAMEK állandó használata biztosítja bőre fiatalos üde
hamvát. Egészséges accszin, friss, tiszta, pattanás- és ráncmentes
arcbőr a késő korig. Arcbőrét OTTHON POND'S COLD CREAM
tisztítja, ápolja, SZABADBAN POND'S VANISHING
CREAM
óvja a káros behatások
ellen.

Ponds

Vanishing &C6ld

Creams

KAPHATÓ

MINDÉNQTT

!

Magyarországi vezérképviselet i

NERUDA NÁNDOR, Budapest
IV, Kossuth Lajos utca 10. szám.

Sz.iS

Kivágandó

és

beküldendő

Ezen szelvény és Í5 fill, portóböltscg beküldése ellenében a vezérképviselet mindenkinek
ingyen és bérmentve egy P o n d ' s C r e a m próbatubust küld.
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FEKETEjFEHBR
*

*

Er

KULONBOZO
DIVAT/ZINÜ

OnTILOP
CIPŐ
PENGŐ

25
SIRÁLkL

VII.ERZ5ÉBET-KÖRÚT

A FiUcx-kldlUtds revùiénck nizSkúzönsége:
A i elsfi sorban: Bodrcro tábornok, a belgrádi olasz követ Senor de Vargas, Manuel Garcia dB
Adlu a buctapestl spanyol követ, de Vargas jun. spanyol követségi titkár. A második sorban:
Bcnveniste Richard, a Fiitex rt. cégvezetője, Josua Richard, a Filtex rt. igazgatója

Dolly Jancsi magyar ékszerészt hívott
meg párizsi üzletébe szakértőnek
Amikor Dolly Jancsi Pesten volt, Dolly Klárikával

Zilahy

Irén

vásárol

egy
ékszerkirakat
Klárika
számára

Guttmann

ékszerésznél.

Divatmozaik
A „Creppe Cot" Patou legújabb nyáriruha újdonsága virágos gyapjuzsorzsett,
drapp, barna, sárga, kék és fehér színekben, rendkívül kedvelt és praktikus
anyag, teljesen a zsorzsett látszatát kelti,
de annál jóval olcsóbb, délelőttre is alkalmas viselet.

•

Chanel a nyáriruha anyagok között
különösen a virágos pikét forszírozza.
Nyárra újból rendkívül divatosak az
tponzs anyagok, Rodier csodálatosan szép
kollekciót állított össz& ezekből az élénkszinü, könnyű és nem gyűrődő nyári
anyagokból, melyek legnagyobbrészt petvtyesek vagy csíkosak. Különösen szépek
a sötétkék-fehér szinösszeállitásuak.
•
A párizsi „haut coutlr" három reprezentánsát a becsületrend lovagjává avatták. Becsületrendet kapott Jean Charles
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előtt,
akart

ment az üzletbe és a pár
pengős
zsuzsuvá sáriásnak
az lett a vége, hogy Dolly
— tizenkétezer pengőért vásárolt ékszert
Guttmann
Imrénél. Dolly Jancsi igazán szakértő ékszerekben
s éppen ezért azonnal megállapította, hogy Guttmann
Imre milyen hozzáértéssel
vezeti üzletét.
Elutazása
előtt megígérte, hogy ha
megnyitja párizsi speciális
és előkelő áruházát, ahol
tetőtől-talpig, a brokátcipőtől a gyöngysorig fel akarja
öltöztetni a vásárló mondain
dámát,
ékszerosztályának
megszervezésénél és vezetésénél Guttmann ur segítségét fogja igénybevenni.
Guttmann
ékszerész finom ízléssel berendezett és
bő, nagyvilági választékkal
rendelkező
üzlete már
tizenegy éve áll fenn Erzsébet-körut 17 szám alatt s
nemcsak
a legelőkelőbb
belvárosi
ékszerüzletekkel
veheti fel minden tekintetben a versenyt, hanem akár
a párisi Place Vendomeon,
vagy pedig a londoni Bond
Streeten is megállná a helyét.

Worth, aki a háborúban mint katona vett
részt, megsebesült és ezután belépett az
előkelő Worth-cégbe, amelyet bátyja, a
párizsi szabókamara elnöke vezetett. Jean
Patou, aki a legnépszerűbb, a legkedveltebb párizsi szabók egyike, szalónját a
háborúból visszatérve alapította és ma ő
a párizsi divat egyik legfőbb irányitója.
Captain Molineux angol származású, de
izig-vérig párizsi szabó, a háborúban az
angol hadseregben szolgált., de szalonja a
legtökéletesebb és legszebb francia ízlés
képviselője. Molineaux ruhái mindig for
galmat jelentenek a divatvilágban azok
számára, akik a teljesen leegyszerűsített
s mégis raffinált Ízlést keresik.

•
Az cstélylruha-divatban újra felütötte
fejét a rojt, a téli kollekcióban még csak
elvétve szerepelt egy-egy rojtos estélyiruha, nyárra azonban minden egyes
szabó készíttet egy pár pasztellszínű, legtöbbször igen sikerült dekoratív rojtos
modellt.

Hölgyek
szívesebben látják
a jól öltözött férfit. — Ha súlyt
helyez ízléses ruhákra és összeállításra, keressen fel bennünket.

M. KIR. UDV. ÉS KAM. S Z Á L L Í T Ó

IV.f M U Z E U M - K Ö R U T 1
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Hoffmann Ferenc képkeretgyáros
keretező

és

kép-

(Károly-körut

28) 50 éves fennállásának
lonja

jubileumi
a

Vásáron.

pavil-

Nemzetközi
Bodor

Ala-

dár építőművész tervezése

llenda József műbútorasztalos, Wesselényi-u. 9., a r a n y ós ezüst érmekkel többszörösen kitüntetett
műbútorasztalos-mester kiállítása a Nemzetközi Vásár szenzációja volt. Telefon: 411—18.

m

Tóth József nagy aranyéremmel kitüntetett mfiasztalog-mester, Budapest, Slp-utca 1.
Dohány-utca sarok. A tavaszi vásáron kiállított mintaszobái

Felső kép: Modern stílusban készült kombinált háló és nappali szoba almazöld szinre
lakkcsiszolva és aranyozva. Megvette: Kisjenői Oberhaupt Viktor földbirtokos, Bácsalmás
Alsó kép: Csontszinre lakkcsiszolt, dúsan faragott hálószobaberendezés. Megvette:
Dr. Kutkafalvy Miklós nyug. államtitkár, Nyírbátor
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Kürti Sándor

műbútor-

asztalos gyárának (Futó-utca 48. szám) kiállítása

a

Nemzetközi

Vásáron.

Kaukázusi

dió-ebédlő

holland ba-

rokk-stilben.

Hüttl Tivadar

óbudai

gyárának feltűnést keltő szép magyar porcellánjai a jubielumi tavaszi
V.,

vásáron.
Dorottya-utca

Üzlet
14.

A „Cardó" faipari

és

bútorkereskedelmi r. t.
(Budapest, Gerlóczy-u.
13,

Károly-körut

rok)

a

Nemzetközi

Árumintavásáron
mutatott

sa-

két

be-

modem

vonalú ebédlője

PS

T"
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Mennyit
s hogyan aludjunk?
Minden nőnek, aki üde és fiatal akar
maradni, igen nagy gondot kell fordítania az alvásira. Normális körülmények
közölt napi nyolc órai alvásra van
sége minden
szellőztetett

nőnek.
szobában,

Aludjanak
lehetőleg

ablaknál. Ha a téli szezonban

jól

a lefekvés

Azok, akik

korlátlanul

rendelkeznek

idejükkel, jól teszik, ha hetenkint egyszer

pihenőnapot

tartanak,

amikor

egész nap ágyban maradnak. Ügyeljünk arra, hogy lefekvés előtt lehetőleg
kapcsoljunk
metlen
jesen

ki

minden

gondolatot,
nyugodt

Idegesek

gondot,

hogy

kelle-

alvásunk

tel-

legyen.

és vérszegények

lefekvés

előtt soha ne egyenek semmit. Tíz-

ki-

tizenöt percnél többet ne olvassanak

nyitott

nem

kis rést hagyjunk nyitva.
fontos

szabad eltérni a rendszeres lefekvéstől.

szük-

akarjuk az ablakot kitárni, legalább egy
ltrndkivül

szerűsége is. Csak kivételes esetekben

az ágyban s délután
órára dőljenek

is legalább

egy

le.

Az alvás a szervezetnek és az idegeknek rendkívül fontos. A jól kipihent

szabály-

test sokkal ellenállóbb mindenféle be-

A DIVAT ÉS ILLAT KREACIOJA
Kapható minden szaküzletben.
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tegséggel, bajjal szemben. Az idegek
megnyugszanak, hangulatunk derült
lesz, agyunk tiszta, munkabíró. Hiszen
jól tudjuk: reggel, pihent fejjel háromszor annyit lehet dolgozni ós produkálni, mint este, napi munkánk után.
A pihent nő arcbőre friss, üde,

fiatal.

Kevesebb kozmetikai szert kell használnia és nem kell minduntalan orvoshoz fordulni, hogy mesterséges eljárásokkal
Száz és száz mankó,
amehjet
gyógyult
betegek hagytak Pöstyénben,
a legjobb
bizonyítéka a világhírű fürdőben
fakadó
C7° meleg kénesforrások
és iszapfürdők
g'jógyerejének.

varázsolják

arcbőrét

üdévé,

egészségessé. A sokait alvó nő bőre sohasem petyhüdt.
A rendszeres, egészséges alvás —• a
legjobb orvosság, testnek, léleknek.

Pöstyén
GyógyházakaFürdőigazgatőság kezelésében, dlétlkus
konyhával. Szállodák: T h e r m i a - P a l a c e , az öszszeg gyögytllrdők a házban. — Lakosztályok. — ' 11.
Télikert. R o y a l N a g y s z á l l ó , pompás terraszokkal, a társadalmi élet központja. C y r l l l - u d v a r , a
közeposzt, gyógyháza, saját iszapfürdő. — Felv
szobaelőjegyz. e z e n házakra vonatkozólag B u d a p e s t , P M s l y é n - I U r d t f I r o d a , VII., Károly-körut
8, n . 8. T e l . : J. 458-82.

SPECIAL - SANATORIUM
különös gondossággal és absolut kényelemmel berendezett modern h&z. D l é U k — S o v & n y I t A s — M é r s é k e l t A r a k . Klönyös áru kúrák a középoszt,
részére. Felvilágosítás Budapesten : E i s n e r d r o g . ,
V I . , A n d r á u n y - u t S7 és az orvosi vezetők: dr.
Schmidt L., dr. Weisz Ede, Pöntyén.

EXCELSIOR SZÁLLÓ
120 szoba. Minden komfort. 2 percnyire a fürdőktől.
Elsőrangú konyha. Penslorendsz. Kert. Terraszok.
Harám. Mérs. árak. Minden lelv. készséggel nyújt a
S z & U o d a l g a z g a t ó s A g Bpestcn. Tel.: <1. 434—71

K U R H A U S
Vez. főorvos : dr.
szoba, fllrdőszobáH
Minden gyógyeszk.
„RAzsaudvar"
prosp.

„ E D E N "

Neuwlrt L u J o s . 80 komforton
appartementok. Dlétlkus k ú r á k .
a házban. Polgári árak. Dépend.
mérs. igényüeknek. Készl. felv.
Ingyen, bérmentve.

VILCEK-VILLA
Modern, Jól bevezetett polgári otthon. Minden komfort. — Mérsékelt árak. — Prospektus díjmentesen.
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May Mr. Avoy ugy őrzi meg karcsuságiil, hogy
naponta egy órát — vörkorcsolyázik

SZEPLŐK, H A j f o l t o k
p O R f E V Í L ElLEV g
crbm|s«k

TREVJ^V
BIZTOS! - GYORS! - KELLEMES!
KAPHATÓ
FÓRAKTÁR.

MINDENÜTT. 1

MAGYARORSZÁGON:

TÖRÖK PATIKA BUDAPEST.
VI. KftlALY UCCA 11 SZÁM.

JUGOSZLÁVIÁBAN K05M0CHEMIA KD ZAGREB
RACKOGAUL7
AUSZTRIÁBAN!
A L T E F E L D A P O T H E K E W I E N STEPHANSPLATZ 6
ROMÁNIÁBAN : MINERVA GYÓGYTÁR O R A D E A
PIA T A U N I R I I 5
CSEHSZLOVÁKIÁBAN!
V Ö R Ö S

RÁK

G v á o Y T Á R

B R A T I S L A V A .
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Kék és lila rúzs; két és félmilliárd
pengő kozmetikára;
fantasztikus hajviselet...
A gyógyfürdő

látképe keletről

Amerikaiban, hiteles statisztika szerint az 1929. évben háromszáz nő vesztette el a szemevilágát káros, többnyire
higanyt
tartalmazó
kozmetikai
szerek
miatt. Negyvenezerre tehető azok száma,
akik súlyos bőrbetegséget szerezlek a
használt kozmetikai cikkektől,
•

' egyesíti magában mindazt, amit egy ideális gyógyfürdőtől elvárunk, mivel:
1. radioaktiv kénes hőforrásai
és gyógy iszapja magas kéntartalmuknál fogva páratlan
gyógyhatást biztosítanak,
2. a gyógyforrások vizét sem hűteni, sem melegíteni, sem
szivattyúzni nem kell, minthogy azok közvetlenül a fürdőmedencékben fakadnak, abban a
legnagyobb természetes hőfokban
(42° C), melyet az emberi test
még veszély nélkül könnyen el
tud viselni,
3. nagyszámú szállodái és penziói a
legmodernebb kényelmet
nyújtják é s minden igényt — a
legszerényebbet épugy mint a
legkényesebbet — kielégilik,
4. csodásan s z é p fekvése
egyúttal a legkellemesebb nyári
tartózkodást jelenti,
5. nagyszámú sport és szórakozási lehetőséget nyújt,
6. hatalmas strandfürdő áll rendelkezésre mindazoknak, kiket
ettől orvosi előirás el nem tilt.
Prospektust é s felvilágosítást a d :
KŐSZEG parfüméria
Budapest
VI., Andrássy-ut 50, (telefon 283-16)
IV., Petőfi Sándor-u. 16, (tel. 886-19)
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Egy francia kozmetikus Párizsban
meg akarja honosítani a kék és lila szájruzs divatját. „Találmánya" iránt máris
nagy az érdeklődés női körökben. Néhány
párizsi kozmetikus már be is szerzett
kék és lila rúzst. Most már csak az kell,
hogy a hölgyek vállalkozzanak szájuk
— bekékitésére.
•
A londoni Sunday Express eimü lap
érdekes statisztikái állított össze arról,
hogy mennyit költenek az angol nők
szépitőszerekre. A statisztika megállapítja, hogy kozmetikai kezelésekre, szőrtelenitése és arcfeslöszerekre ötvenhat
millió angol fontot adtak ki az elmúlt
évben Angliában; ez az összeg megfelel
egy milliárd és hétszázötvenezer pengőnek.
Kerek tiz millió fonttal több ez, mint
amennyit az angol férfiak ugyancsak egy
év alatt automobilra és utazásra adtak
ki.
*
Fantasztikus u j hajviseletet kreálnak
az amerikai fodrászok; hetek óta egyebet
sem csinálnak, ' mint gyüléstermükbe bezárkózva néhány modellen kísérleteznek
az „frizurával". Titkukat egyelőre ugy
őrzik, hogy még senkinek sem sikerült
valamit is megtudni az u j kreációról.

Kozmetikai üzenetek
Hóvirág. Csak műtéttel lehet ezen segíteni
[>. H. L. Cluj. Haját másodnaponkint dióhéjolajjal könnyedén kenje he. P á r hét múlva megjavul.
Hivatalnoknő. Ne csodálkozzék, hogy kövér,
mert három embernek való táplálékot és főleg
kalóriamennyiséget fogyaszt naponta
Emellett
feltétlenül hajlama is van a hizásra. Koplalással
sem lehet azonban fogyni, mert az is egészségtelen. Szíveskedjék a szakorvoshoz fordulni, aki
megvizsgálja belső szekréciós mirigyeit és pontosan megállapítja, hogy mi okozza korai elhízását. A kérdezett víznek csak megfelelő
kalóriaétrenddel van fogyasztó hatása.
Egy hfl olvasó H. J. Ha nem száraz a bőre, ne
mosdjon vízben, hanem lanclin és vazelin kenőcsök együttes keverékével naponta kétszer törölje át arcát és a felesleges zsirl eltávolítva,
higanymentes púderrel puderezze be.
28 éves, Magastátra. Olvassa el az „Egy hO
olvasó H. J . " jelige alatt Írottakat és azt tartsa
be. Másik kérdésére csak akkor válaszolhatunk,
ha kérdését megismétli és válaszbélycggel ellátva
címét közli. 3. Megfelelő kezeléssel nyomtalanná
lehet tenni.
18 éves lány. Orrvörösséget teljesen és véglegesen meg lehet gyógyítani. 2. Rosszul kezeli
otthon. Nem fagyás. 3. Egyik sem megfelelő.
IIa kérdéseit megismétli és cimét közli, levélben
részletesen megválaszoljuk.
Hedjr és Lilly. Címükre levél ment
Elkeseredett kislány. Haját mossa hetenként
nyomtalanul csak szakorvosi kezeléssel lehet elegyszer kamilla tea főzetben, pár hét alatt vissza
fogja nyerni eredeti színét. Semmi más szert ne
használjon, mert tönkreteszi a haját.
Szép szeretnék lenni. Anyajegyet véglegesen és
teljesen nyomtalanul
könnyen cl lehet távolítani. Az eljárás teljesen veszélytelen, egy hét
alatt meggyógyul. Többi kérdésére csak levélben
van módunk részletesen válaszolni, ha kérdéseit
megismétli és vilaszbélyeggel ellátva cimét közli.
Riviéra.
Naponta kétszer 3%-os hydrogén
hypcroxiddal könnyedén mossa át orrát.
Puderpamacs. Kérdését ismételje meg és közölje cimét.
Takács VII. Haját mossa meg minden hat
napban jó meleg vízben, bármilyen lúgos szappannal, letörölközés után bármilyen sósborszeszszel dörzsölje be. Ettől kezdve másodnaponként
csak sósborszesszel dörzsöli be és minden hat
napban megmossa haját a fentiek szerint. Két
hét alatt rendbejön.
Egy másodszor érdeklődő. Forduljon nőorvoshoz és ennek kezelése mellett tartsa be azt,
amit háziorvosa eddig is ajánlott. Az étrendje
teljesen helyénvaló, naponta egyszer nyugodtan
ehet sovány húsokat.
Kétségbeesett váradi. Arcát ne zsírozza sokat,
mert attól kapja a kis piros foltokat és viszkető kiütéseket. Második kérdésére fogorvosától
kérjen tanácsot és otthon semmiféle sósavat ne
használjon, mert tönkreteszi fogait.
Konimerelále. 1. A zsír legalább annyira tisztit, mint a viz. 2. Nem kell csináltatni, különkülön vegye meg és keverje otthon össze. 3.
Erre a kérdésére csak levélben van módunk
válaszolni, ha kérdését megismétli. 4. Eredménytelen és ártalmas.
Külföldi elkeseredett. 1. Ne használjon kenőcsöt. 2. A kérdezett kenőcs nem ártalmas és az
őn esetében az egyetlen célravezető.
Szeretek lói öltözködni. Tessék elolvosni a
Takács VII. jelige alatt írottakat és azt betartani.
Zágrebi asszony. Mindkét hibáján csak szakorvos tud véglegesen segíteni. Ha cimét közli
és kérdéseit megismétli, részletesen válaszolhatunk.

Tegye ezt
és meglátja, hogy barátai
észreveszik-e a szebb
fogakat
Ha fehérebb, szebb fogakai akar, tegye
ineg ezt a próbát. Ez a fogaknak szép fehér
szint fog adni. ö n egyenest eltakarja fogait
egy ragacsos hártyával. Simítsa végig
nyelvét fogain és egy ragacsos lerakodást
fog rajtuk érezni.
Ez tapad a fogakon — és mindenféle
kellemetlenség forrása.
Uj módszert alkalmazunk egy Pepsodenl
nevű fogápolószerrel, mely teljesen ellér
minden eddigi módszertől. Egyszerűen elveszi a lerakódást.
Egy próba és látni fogja, miként lesznek
mind fehérebbek a fogak olyan mértékben, amint a ragacsos hártya eltűnik.
Még ma szerezzen be egy Pepsodent
tubust, vagy irjon „Oszt. 625—70. Kanitz
Iván és Társa, Egyetem-u. 3., Budapest
IV" egy 10 napos ingyen tubusért.
Jf^fc
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RECEPTEK
BORSÓTÉSZTA
Egy tojást, egy deci lisztet, pici sót
elhabarunk sürü palacsinta tésztává.
Ha
tulsürU lenne, kevés tejjel higitjuk. Lábasban zsirt melegítünk, a lábas felett keresztbe fektetve tartjuk a reszelőt, domború oldalával lefelé. A homorú részbe
egy nierőkanálnyit öntünk a tésztából,
ami a forró zsírba csepeg. A kisült tésztát állandóan keverjük villával. Mikor a
tészta szép piros borsókká sült, a lyukas
lapáttal kiszedjük és ujabb nyers tésztát
öntünk a reszelőbe, mig az egész tészta
kisül. Husieveshez tálaljuk külön tányérban. De ha pici cukrot'keverünk.-a t isztába és csokoládé vagy málnaöntetet
adunk mellé, tésztának is tálalhatjuk.
RÁNTOTT ZSEMLYE
Egynapos zsemlyéből kerek szeleteket
vágunk, amelyeket öt percre sós tejbe áztatunk. A tejet lecsupegtetve, felvert tojásba mártjuk és forró zsirbun pirosra
sütjük. Parajra, sóskára feltétnek adjuk.
Ha cukrozott tejben áztatva sütjük ki a
fennirt imódon, — tejsodóval, — ribizli
vagy csokoládé öntettel tésztának tálalhatjuk
ROUNENI PULYKAMELL
A sült pulykamellről lehúzom a bőrt és
falatnyi kockákra vágom, 3 tojássárgát
VÉDJEGY :

TRAOE i á s S S i m MA.RK
Turistának
„(ílobus"-konzcrv
Cserkésznek „Globus"-konzerv
Evezősnek
„Glbbus"-konzerv
Weekendre „Globus"-konzerv
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pici sóval 3 deci sürü tejfellel elhabarok
és folytonos keverés közt főzöm 10 percig,
azután a tűzről levéve, még 5 percig keverem az asztalon. Hűlni hagyom. Mikor
már egészen hideg, lassan, szinte cseppenként, körülbelül
egy deci olajat adok
hozzá, folytonos, egyoldalra történő keverés közt. Ez a keverés 15 percig 'tart. Azután csipetnyi cukrot, evőkanálnyi mustárt, ugyanannyi vagdalt
kapribogyót,
iteáskanátoyi vagdalt snittlinget keverek el
benne, valamint egy deci főtt zöldborsót,
(ez utóbbit télen elhagyhatjuk) és egy
tisztított, elkapart sardellát. Ha nem elég
savanyu, néhány csepp citromot adhatunk
hozzá. Ennek a mártásnak a kétharmad
részével összekeverjük a vagdalt pulykamellet, egyharmadrészével leöntjük és felvágott kemény tojással, — ny&ron zöld
salátával, télen uborkával díszítve, tálaljuk.
A BEFŐZÉSRŐL
Kezdjük a befőzést hölgyeimi Fontos,
hogy csak szép, ép, érett, de ne túlérett
gyümölcsöt vegyünk, hogy gondosan megtisztítsuk, jól megmossuk őket, és hogy
légmentesen
lekössük az üvegeket. És
most még egyetl Aki teheti, ne dunsztolja
a befőttet, hanem tegye melegítő kosárba,
dunyha közé. Én mindig igy csinálom és
sohase romlik el a befőttem. Anyám it,
nagyanyám is igy tette el a gyümölcsöt.
Van két nagy dunyhám, amit csak erre a
célra használok. Az egyiket beleteszem a
nagy ruhéskosárba ; a befőttet, lekötve
(Folytatása a 124-ik oldalon)

kelygulyás, a töltöttkáposzta és paprika s a pörköltek
és gulyások légiója

Ma már nem gond a weekendezés!
Meg van oldva az élelmezés kérdése
Mikor a
rét
virágai
teljes pompájukban virítanak s a friss tavaszi szellő
simogatja meg az arcokat,
karaván
módjára kelnek
útra a hétvégi vándorok s
ki a zöldbe, ki a szabad
természet ölébe vágynak az
emberek!
Egyik a közeli hegyekbe
indul, a másik a Balaton,
vagy más vizek mellé. Ujabban a Duna mindkét partja
hangos a hétvégi evezős kirándulók vig zajától. Ezrek
és tízezrek teszik le a szerszámot, a tollat, hogy szombat déltől hétfő reggelig
gondtalan nyugalmat élvezhessenek és a heti munka
idegsorvasztó
fáradalmait
kipihenjék.
Ez az amerikai és angliai
mintára
meghonosodott
weekend nálunk is nagy
erővel, szokatlanul nagy
mozgalommal indult meg.
Ma már nem luxus a hétvégi
kirándulás,
hanem
közszükséglet s előbb-utóbb
eljön az az idő, amikor
alig akad foglalkozási ág,
melynek munkásai a hétvégi szórakoztató pihenést
igénybe ne vennék.
Ezelőtt, még nem is olyan
régen, gond volt a kirándulás, mert a melegben az
élelmezés nagy problémát
okozott. Voltak, akik ezt
ugy oldották meg, hogy
néha-néha
külföldi konzerveket csomagoltak táskájukba és igy a szakács-

probléma megoldottnak látszott. Ámde a tuldrága külföldi konzerveket a polgári
zseb nem birja el. Ezen véglegesen segit egyik jeles hazai konzervgyárunk, amely
igen olcsón, alig 1—2 pengőért bocsájtja áruba ízletes és zamatos konzervjeit
a weekendezőknek, akik igy
egycsapásra
megszabadulunk egy mérhetetlen gondtól, az 1—2 napos élelmezés kérdésétől.
Aki ilyen weekend-telepeket hétfőn
megtekint,
egész halom üres konzervdobozt talál. Ez a hétvégi
kirándulók hagyatéka. Ugy
látszik a „Globus" gyártmányok lehetnek a legkedveltebbek, mert a szakácsművészet minden raffinériájával vannak elkészítve
íny csiklandozó ételeket
ont egy-egy ilyen Glóbusdoboz. A legelső éttermekben sem készitenek Ízletesebb ebédet vagy vacsorát.
Egy kis melegvíz, amelyben
a konzerv átmelegszik, t
már olt van a tálban a szé-

Rossz a gyomrod? Ott »
borjubecsinált, a
sertéskaraj babfőzelékkel, mindenféle hachéek és last but
not least a töltött kalarábé.
Ha jobban bírod, párolt
hízott marhaszegyet ehetsz,
vagy Neiger-módra ugyanezt füstölve „sólettel". A
kényesebb izlésüeket füstölt
nyelű aspikban vagy prima
szegedi halászlé várja. Minek ennél több és jobbít
Délelőttre
májpástélom.
libamellkrém vagy nyulpástétom, milyen isteni lehet
ez ott, ahol a legjobb szakács: az éhség diktálja a
tempótl Talán még levest
is kapni konzervben!
S ami a legfontosabb, egy
kis doboz, amely egy egész
társaságnak elég, a kabátzsebedben is elfér.
Talán e kitűnő márkájú
konzerveknek
bevonulása
fokozta a weekend-mozgalmat. Annyi azonban bizonyos, hogy változatosabb
menüt a legkitűnőbb vendéglők se nyújtanak, ami a
kirándulás örömét teljessé
teszi.
A szakács kiszorul igy
lassanként a weekendből,
amint előbb-utóbb a magánháztartásokban is fölöslegessé teszi ezt a mindenre
gondosan körültekintő hazai
konzervipar.
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(Folytatás a 122-ik oldalról)

Étlap egy hétre

azon forrón, ahogy beleöntöttem az
üvegbe, belerakom a dunyhával kibélelt
kosárba, a másik dunyhával letakarom és
24 óráig így hagyom állni a konyha egyik
tarkában. Másnap kiszedem — (még meleg) — és a kamarába állítom. Amig unokáim nem voltak, kétéves befőttjeim is
voltak. Tessék ímegpróbálnil Nem bánják meg.
EPER BEFŐTT
t kiló szép, nagy, piros de nem túlérett
epret megtisztítok, megmosok több vizben
és szitára teszem. 80 deka cukorból, nem
tulsürü szirupot főzök, beleteszem az
epret, egyet forrni hagyom a szirupban,
azután a tűzről levéve az edényt, vaslapra állított befőttes üvegekbe
öntöm
egész forrón; kis szalicilt a tetejére és
egy karika citromot teszek rá, azután bekötözöm. Melegitő kosárba (I. fenn) teszem, vagy ha az nincs, kidunsztolom.
EPER-JAM
Ugyanúgy készül, mint az előbbi, azzal
a különbséggel, hogy 3 napon át minden
reggel kiszedem az epret a szörpből, a
szörpöt kissé befőzöm, az epret visszarakom, egyet hagyom együtt forrni és
másnap hűvös helyen hagyom állni, abban az edényben, amelyikben főztem. Háromszori felfőzés után üvegekbe öntöm,
ugyanazzal az eljárással, mint az eperbefőttnél, de lekötözés után
mindjárt
polcra rakom; 24 óráig a konyhában hagyom és csak azután viszem a hűvös kamarába. Nem dunsztolom
CSOKOLÁDÉSZELET
25 deka vajat, 6 tojássárgát, 25 deka
cukrot habosra keverek. Hozzáadok 12 és
fél deka puhított csokoládét, 12 és fél deka
lisztet, és végül a 6 tojás habját. Igen jól
elkeverem, kikent, lisztezett tepsibe adom,
a tetejét teleszórom hosszúkásra vágott
dióval és a sütőben megsütöm. Hosszúkás
szeletekre vágva tálalom.

A

c u o
a keCCemas

SZOMBAT. Ebéd: Rizsleves a borjúláb levéből; rántott borjúláb, majonézes tejes salátával és vajas burgonyával;
káposztás
pogácsa. Vacsora: Velő tojással; uborka;
magyar eidami sajt; alma.
VASÁRNAP.
Ebéd: Tárkonyos
pulykaaprólékleves;
lerakott
sonkás
palacsinta;
pulykapecsenye; befőtt; dióparfait. Vacsora:
Pulykamell roueni módra; habcsókok.
HÉTFŐ. Ebéd: Zöldborsóleves; Eszterházy
rostélyos,
salátafőzelék; kapros-turós
derelye. Vacsora: Paradicsomos makaróni.
KEDD. Ebéd: Zöldséges csirkebecsinált;
forgácsfánk. Vacsora:
Pirított
sertésmáj,
ecetes paprikával és tarhonyával köritve.
SZERDA. Ebéd: Zellerpüréleves; marhafilet
zöldbabfőzelékkel; habkoch. Vacsora:
Töltött kalarábé; köritett liptói, retekkel.
CSÜTÖRTÖK. Ebéd:
Majorannás ujburgonyaleves; lucskos káposzta; almás rétes.
Vacsora: Főtt borjunyelv, ecetes tormával;
befőtt; cakes.
PÉNTEK. Ebéd: Halászlé; dióskifli.
Vacsora: Snittlinges rántotta: krumplis lángos,
eper, tejszínnel.
ÜZENETEK:
Tátrai asszony. Helyszűke miatt sajnálatomra
nem közölhetek őt receptet egy személy számára. Minden kérdezett receptet meg fog találni szukcesszive a lapunkban, ha figyelemmel
kiséri a rovatot. A kakaótorta receptjébe sajtóhiba folytán került 14 deka kakaó. 4 d e k á t
kell olvasni helyette. A Sacher-tortát próbálja
meg még egyszer. Ha j ó l kikeveri, kb. félóráig, sikerülnie kell.
Bányainé. Mindent a szezonja idején közlők.
Az eper befőzést megtalálja a mai számban. A
többire még ráérünk.
Grün G.-né. Hol van még a meggy!
Zámory Pálné. A három utolsó számban talál
rákétel recepteket.
SchSn M.-né. Ezt az egyet ne kivánja tőlem!
Az egyetlen állat, aminek a neve hallatára
rosszul leszek, ugy undorodom tőle. Én csak
olyat közlök, amit kipróbáltam. Ezt nem birom.
HELYREIGAZÍTÁS
A 22. számban megjelent receptek sajtóhibáit
itt javítom: Rákpuding receptjében „elhabozok"
helyett elhabarok, az Allüldl felsárnál „rózsaszínű" helyett rozsdaszinü, a Vagdalt borjutüdőnél „két" vagdalt borjutüdő helyett
„a"
vagdalt stb. Bretagne! „borjucsont"
helyett
Bretagne! borjúcomb olvasandó.
A
Spárga
Camargo módra receptjénél az öntetből kimaradt, hogy II deka vajat is kell belekeverni.
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A HAG kávé ri Banolder-u. 21. kiállítási helyisége a NemzelkSst Vásáron

A Boon kakaó- és csokoládíííyár

kiállítási oszlopa a Műcsarnok rlőtt

Oréher SerlözS és a Dréher-Maul csokoládégyár
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kiállítása

A DIVATHÖLGY MODERN BETEGSÉGE:
A FREGOLI-LÁZ
ők, a
Egészen modern
beteg- felsők — mondják
nagyhatalmassáség. Pillanatnyilag
vesze- párizsi
tunikát,
delmesebb
minden
más gok. A gloknis
mostani
divatbetegségnél. mely esetleg a bokáig ér
Nem ért be
többé-kevésbé este és délután, a vállra
kecses
pelerinindokolt és célszerű
for- helyezik
előtt.
májával, a két oldalon vi- ként déli harangszó
egyszerű.
selhető köpennyel,
amely- Ez csak igazán
anIgel most telve vannak az És semmi akadálya
elegáns és kevésbé
ele- nak, hogg ugyanez a pehígáns
üzletek
kirakatai, lerin ismét a bokát
körül,
mikor
hanem fantasztikus
mére- zelegje
az első
páteket öltve, külön
iskolát őnagysága
rolgó teát issza
délután
csinál.
A szerény,
igénytelen őt és hat óra között.
utcai
öltözetből
néhány
mozdulattal
a
legpompásabb
estélyiruhát
lehet
elővarázsolni.
„Ein Griff
— eine Toilette". Az utcai
öltözetet viselő hölgy legelsősorban leveti
magáról
a köpenyt,
vagy
kabátot,
aztán eltünteti a ruha pelerinszerü
vállgallérját,
kapcsolja
az ujjakat
a
karöltőből
és kész az estélyi ruha. Ez
annyival
könnyebben
megy,
mert
a mostani
ruhaanyagok
oly ravaszul vannak szőve
és mintázva,
hogy
vannak muszlinok,
amelyek
egészen ugy hatnak,
mint
a gyapjukelmék
s vannak
viszont
gyapjúszövetek,
melyeket
meg
georgettenek tartana az ember.

E tréfás ötletnek
azonban praktikus
haszna is
vem. Egy öt-hat
darabból
álló, megfelelő
anyagból
s
jól
szabott
készült
kompié egy szezonra
teljesen elegendő, ha viselőjének nincsenek
különös
nagy igényei. És ezek a
komplék
most, a bluzdivat idején színben,
anyagban teljes
változatosságot
nyújtanak.
Utazás
alkalmával
pedig
nagyszerű
szolgálatokat
tesznek.

Az ilyen
Fregoli-ruháknak legkényesebb
pontja
a szoknya
hossza.
Mert
bár a hosszú
szoknya
szinte megbukott,
az esti
ruhák mégis jóval
hoszszabbak,
mint az utcai
öltözetek.
Dehát
istenem,
ki fog ilyen
csekélységen
fennakadni?
A
divatkreátorok semmiesetre
sem.
Ök egész egyszerűen
travesztálják a bibliai
mondást, mely szerint az utolsókból
lesznek az elsők,
stb. Az alsóból lesznek a
Kck-íehcrrcl mintázott cropc-dc-dnuc-rulia, kalap bordó szalma

(Fo/o Winlerlcld)
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Fehér és fekete helyeit
píros és fehér jön
Az átmeneti évszak divatjának uralkodó
színösszeállítása a fehér-fekete volt. Most
ez variálódott némileg, mert a nyári divat
nagyon kedvelt színösszeállítása a piros
és fehér, amennyiben viselőjének életkora
összhangba hozható e két ellentétes, de
bájos színnel.
Miként a fekete-fehérnek, agy a
piros-fehérnek is rengeteg változata van.
Sőt mondhatni, hogy ez utóbbi alkalmazása jóval sokoldalúbb lehet, mert a
fehér-fekete sohasem sport-szinkeverék,
ellenben a fehér-piros ugy délelőtt, mint
délután és este, ugy sporthoz,
uccára,

SPORT
FÜRDŐ
JÁTÉK
UTAZÁS

mint alkalmakra
egyaránt
használható.
Fehér vászonruhák piros hímzéssel és
piros kabátkával rendkívül kedvesek. A
fehér-piros mintázatú inosókreppek is
roppant kedvesek, különösen, ha a hozzáillő kabátok ötletesen alkalmazkodnak a
ruhához. így rendkívül sikkes volt egy
olyan kosztüm, amelynek a ruhája fehér
alapon keresztben és hosszában haladó
piros csíkos kelméből készüli, a kabátja
pedig sima piros flanel volt, piros alapon
fehér csikókkal, melyek ugyanolyan vonalban haladlak, mint a ruha csíkozása.
A piros alapon apró fehér pettyes selyem
egyike a legkedvesebb mintás
anyagnak.
Az ilyen ruhák díszítése rendszerint sima
fehér s ugyancsak fehér kalapot viselnek
hozzá.
Láttunk olyan modellt is, ahol kombinálva volt
a sima piros anyag a piros-fehér
csiku anyaggal.
Ez utóbbiból készült a ruha tükörrésze s
a tükörrészhez szabott pántdiszitése.
Hitkábban látni sima, egészen
piros
ruhát, de azért ilyen is akad. Ez a piros
divat rendkívül jó izlést, biztonságot és
rutint feltételez, mert amilyen divatos és
elegáns most a finom árnyalatú korall-,
vagy lazacvörös, olyan közönséges a rikitó
piros. Azonkívül
legyen hár a piros akármennyire
divatszin, állandóan mégsem lehet
viselni.
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Piros ruhát csak az csináltasson magának,
akinek legalább még két ruliája van.
melyet a pirossal felváltva viselhet.
Természetes, hogy az imprimé-anyagok
közölt is rengeteg a piros mintázat. Az
ilyen ruhák disze leginkább kevés sima
anyag, de ez a disz inkább legyen fehér,
fekete, illetve a mintázattal összhangzó
más diszkrétebb szín, mint piros. Vannak
hölgyek, akiknek a piros szin egészen
kivételesen jól illik. Még ezek a hölgyek
is okosan teszik, ha nem élnek vissza az
idei piros-divattal.

Császárné íiizó-szalonia
*
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PRinCESS-Füzű mintázott anyagbői 6 8 pengd

ÄBSur és plísszé
A nyári ruhák e két kedves, nem nagy
igényű, de mégis elegáns diszc tekinthető
a szezon bélyegének. Ugy az egyiknek,
mint a másiknak alkalmazása annyira
ötletes és a sablontól annyira eltérő, hogy
nem válhatik közönségessé.
Az azsurdisznek nagy kedveltséget biztosit az, hogy ugy fiatal, mint idősebb
hölgyek egyaránt viselhetik. A plisszéről,
amelyet leginkább szélesebb és keskenyebb fodor alakjában alkalmaznak, ezt
már kevésbé lehet állítani. A fodor a
fiatalság divatja, sőt ez a definíció is
hiányos, ha nem tesszük hozzá, hogy
csak a karcsú fiatalságé.
Az azsurozás vonalvezetése némely
modellen egyenesen művészi. Csöppet sem
csodálkoznánk rajta, ha azt hallanánk,
hogy egy-egy nagyon sikerült azsurminta
terve híres festő, vagy rajzoló keze alól
került ki.
Ami első pillanatra feltűnik az azsurozott modelleken, az az. hogy az azsur
szinte sohasem halad hosszában. De ez
ne tévessze meg a hölgyeket s ne higyjék,
hogy a hosszában haladó azsur — tilos.
Sőt ellenkezőleg. Erős hölgyek okvetlen
mondjanak le a keresztben haladó azsurról, mert ez rendkívül rontja az amúgy
sem karcsú alakot. Ellenben van a „keresztben" és „hosszában" között a rézsútos azsur, mely karcsú és molett hölgyeknek egyaránt kitűnően illik s rendkívül divatos is. önként kínálkozik tehát
a megoldás, hogy aki nem viselhet keresztben díszített ruhát, az vegye igénybe
a rézsútos lehetőségeket.

Egyik legeredetibb modell a következőképpen volt összeállítva : Maga a ruha
princessz-szabásu volt, derékban természetesen kissé sveifolva. A szoknya alsó
részét széles plisszé-fodor alkotta. Csípővonal alatt keskenyebb plisszé-fodor volt
s a pelerin szélét még ennél is keskenyebb
fodor szegélyezte. A bluzrész • kivágása
hegyes volt s a közepétől hegyben végződött pánt húzódott majdnem övvonalíg.
E hosszában haladó pánt két oldalán
ugyancsak hosszában haladó keskeny
plisszé-fodor vonul végig. Tehát keresztben is, hosszában is volt fodor egy és
ugyanazon modellen. A ruha anyaga
rezedazöld georgette volt. A fejen széles
fehér vászonkalap, a karimáján ugyancsak fehér vászonból készült berakott
fodor.
Az egész öltőzet összhatása oly nagyszerű volt, hogy bármilyen nagyigényű
divalrevün feltűnést kelthetett volna.

A plisszé-fodornál ugyanaz a helyzet,
hogy inkább alkalmazzák keresztben, mint
hosszában, de ez itt nem okoz komplikációkat, mert a fodor amúgy is a fiataloké,
A fiatalok pedig járhatnak minden utat
még akkor is, ha a karcsúság és magasság körül apróbb bajok vannak.

DianA

KIJTTNER
SELYEMHARISNYA
A LEGJOBB

Sötétkék fehérpettyes crcpe-de-chinc
taçonné
kompié, csipkés fehér batisztgallérral és oianzsettával
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is ÉVES ASSZONY.
1 Mindenféle
pettyes
selyemmintábál
kelme divatos t im a beküldött
készült tavalyi ruhái nagyon it érdemes átalakíttatni. Miután már tavaly it bi ét hottzu ruhákat viseltek, föltesszük, hogy elegendő anya/]
áll erre a célra rendelkezésre.
Miután alak/a
karcsú, bátran csináltathat nagyon gazdag, ha.
rajigszabásu szoknyát. A derék, ha táncolni it
akar benne, lehet ujjatlan, de akkor
okvetlen
kell valamilyen megfeleli nyári felöltőről gondoskodnia, vagy pedig kelmehiány esetén sima
fehér, vagy sima kék pelertnt, esetleg bol erői
csinálta/hal hozzá. Ezt délután utcára it viselheti este pedig levetheti. 2. Ha fekete cipót
visel hozzá, akkor harisngája ezüstszürke, vagy
szürkésbe játszd testszinü leç/yen. Nincs kitárva,
hogy a nyáron fehér harisnyákat
it fognak
viselni, de ez nem bizonyos.
HAZAVAGYÓ. 1. Nézetünk szerint meglévő
garderobe-ja majdnem teljes a négyheti tengerI>»i-tt tartózkodásra, amennyiben, ha a gyermekek betegek s férje csak a félidőt tölti ott,
valószínűleg nem fog túlzottan sokat eljárni
esténként. A mintás crepe-de-chine ruha átalakítási terve jó, de a kabát barna legyen, ne pedig piros. Ha a ruha ujjatlan, néha-néha egy-

VIAREGGIO

szerűbb alkalmakra eut is felveheti este. Tehát
a zölddel és beige-zsd együtt már három esti
ruhája van. Ha súlyt vet arra, hogy nagyon
elegáns legven, akkor csináltasson fekete-fehér
esti ruhát, fehér bélésű fekete selyem köpennyel.
Az ilyen kompiénak kevés átalakítással egész
éven át is hasznát veheti. 2. A csíkos nyersselyemruhának
átalakítva
délelőttönként
jó
hasznát veheti, de utazáshoz a III. számmal jelzett világos szövetruha sokkal elegánsabb. \x
anyag oly könnyű, hogy meleg időben is elviselhető. Miért kellene hozzá külön bluz, ha a
sajátjából csinos jumperje van? S a hasonló
szinü köpeny is Igen szép hozzá, föltéve, hogy
fazonja angolos. Az angol szoknya körülbelül
10—15 cm-rel kell hogy fedje a térdet. S. A
tweed-kosztüm nagyon szép, nagyon elegáns,
okvetlenül vigye magával s ha aa utazás napján
véletlenül hűvös idő lenne, okvetlen ebben utazzék. A vatelint nyárra mindenesetre jó leaz kivétetni. Finom bluz föltétlenül kell hozzá, de ez
készülhet linonból is, ami valamivel olcsóbb,
mint a jó mosható crepe-de-chlne. 4. Ha a
pezsgószinü georgette-ruhát szépen át tudja alakíttatni, azaz meg tudja hosszabbittatni, akkor
az is nagyon jó ruha. Kár, hogy a barna bársony kep nem finom, mert ez nemcsak ehhez a
ruhához, de a zöldhöz is megfelelne estére. Talán ha finomabb bélést tesz bele, jobbat fog
mutatni. A róka mindenesetre nagyon emeli s
talán nem is látszik, hogy nem finom az anyaga.
5. A fehér nyersselyem kosztüm nagyon jó lesz.
Ugyancsak jó délelőtti ölt&zet a fehér szoknya
s kék kabátka. Ha a bekötős bluz nem előnyös
az alakjához, viselhet kikötős blúzt is, csak az
övet helyezze derékra, ha nem is huzza össze
nagyon. 6. Cipői jók. Útra természetesen angol

(Olaszország legszebb

strandja)

10 kin. finom homok. Kiterjedt és gyönyörű erdőségek. A környékén csodás hegyi kirándulóhelyekkel. Elbájoló
hely. A gyerekek paradicsoma. 100 Hotel és Pensia minden rangban a legmodernebb kényelemmel ellátva.
Sziuház. Mozik. Kávéházak. Tánctermek. Koncértek. Tennis. Csónakázás. Football. Úszás. Autósport. Vitorlázás. Nagy ünnepélyek az egész szezon alatt.
Felvilágosítást ad és prospektust küld «z Azlenda Autonom«» Pro Vlnretffflo (Italia;

GRAND HOTEL & ROYAL
200 szoba. 120 magánfürdő. Leggyönyörűbb fekvés a ten
gertől és fenyőligettől övezett hatalmas park közepén.

Tulafd. igazgató :

Comm.
J ^ ^ T " CT I

CT

^ ^ í ™I

C™ I

MOTEL EaCELSIOR

HOTEL TIRRENO
HOTEL

GentiliF.

Magyar igazgató, magyar levenyörü fekvéssel a tengerparton.
Mél

E g y e t l e n m a g y a r h á z közvetlenül » tenger
partján, a játékkaszinó közvetlen közelében. Folyó hiaeg
és meleg vis a szobákban. — Kitűnő magyar és francia
konyha. — Magyar levelezés. — Nyitva egész éven ét.

REGINA

Elsőrendű. A promenád központjában, a strand mellett. Kitfinő konyha.
N a g y á r e n g e d m é n y j u l i u s 16 ig. - Kérjen prospektust.

RIVIERA GOLF HOTEL
Előkelő h á l a tengerparton, páratlan fekvéssel. Legmodernebb komfort. Lift. Garage

Tulajdonos : L. C h i l O S l

ÍS2

d p « vegyen fel. 7. A cloche forma minden változatában nagyon divatos s ha ez jól illik arcához, második kalapja is ilyen lehet. 8. Mindezek
után csak egy egészen modern, csinos kötótt
kosztümre volna talán szüksége, mert ez rendkívül kellemes, célszerű viselet s nem túlságosan
drága, de ha nem akar erre pénzt kiadni, elnélkülózhetl. 9. Férje a felsoroltakon kivfil inkább még egy elegáns sötét zakó-öltönyt vigyen
magával, hisz világos holmikkal eléggé el van
látva s egy sötét öltöny mindig kell. A sraokingját okvetlen vigye magával. Hogy minden este
fel kell-e azt vennie, az attól függ, hogy milyen
pensióban fognak lakni. 10. A gyermekele elég
jól el vannak látva, csak talán egy-két szövetöltöny is kellene, hisz hűvös napokra is kell

számítani, t á r július a tengerpart mellett rendszerint nagyon meleg. 11. Apróságokat moshat
a szobájában, hogy a villany vasalót használhatja-e, azt nem tudjuk, mert az az áramtól
függ s attól, hogy nincs-e valami olyan berendezés a szobában, mely ezt lehetetlenné teszi.
A hoteltulajdonosok ugyanis minden módon védekeznek a vasaló használata ellen.
SZERETEK JÖL ÖLTÖZKÖDNI. A beküldött
anyagnak a szine szép, de minősége annyira nem
divatos, hogy sokat az átalakítására nem érdemes áldozni. A leírás után Ítélve mostani formájában is csinos, csak a „gyengén" búzott
szoknya gyanús kissé, mert ha a szoknya szegényes, akkor a ruha jobb délutáni alkalmakra
egyáltalán nem viselhető. Az ls kérdés, hogy

450 pengő Guy havi

(I M G YE M
U T A Z Á S
V E I E I C Ë B E ÉS A LIDÓHA)

Az A l b e r g o C r u d e I t a l i * szálloda igazgatósága — Udó és Velenee —

elhatározta, hogy s magyar közönségnek rendkívüli kedvezményeket engedélyez. Mindazoknak, akik egy hónapig tartózkodnak az A l b e r g o
G r o n d e I t a l t a - b a n , visszatéríti a Budapest—Veneda vasúti utazás költségeit a n . osztályon és

4 5 0 pengőért
ad egy hónapi teljes ellátást (egy- vagy ki
Julius és augusztus hóna]

szobit, étkezést, kiszolgálást, fürdődilat). A »Idényben,
ugyanezen kedvezményeket nyújtja havi

5 0 0 pengőért
A fenti Összegen kirül semmiért semmiféle ctmen nem számítanak feL A szálloda elsőrangú, két »erenylre
van a tengerparttól és a kikötőtől, a Lldó legszebb pontján. Teljes kényelem, 250 szoba folyó vízzel. Külön
lakosztályok. Terraszok napkurázék részére. Magyar és francia konyha. Motorcsónak és vezet« az állomáson.
Felvilágosítást készséggel ad Junius 10-ig J a i l Armando ur, Budapest, Britannia-szálloda.

Hotel rensio SEE VILLA Riva
Gr. Botel Riva

Egyetlen magyar ház a tó partián. 20.000 m» csodás parkban.
Saját strand. — Igazg. tulajd.

Szende Béla

{ . r o n d « bAz a promen&don, a tó mellett.
P&lmakert-Reataurant. - Minden szobában
folyóvíz. - Appartementek (Urdtíszobóval.
Teljes penzió 35 UrAtól.

Zagreb, H O T E L R O Y A L , flica 44—46

Blsőrenatt ház a város központjában Minden kényelemmel. Minden Irányban balado villamos- és autotvisznegálló
Interurbán telefon: 840
- . ..
. . . . Canak
.
fulaidonos
Milan

P e n s i o n
W a l d f r l « d « n ,
Spital am Ssmmorlng, BOO m.
Interurbán telefon 3. Steiermark.
A legjobb hirtt jó polgári családi penzió, 10 percnyire
a vasúttól, pormentes, szélvédett fekvés. Kényelmesen berendezett szobák. Fürdő a házban. Saját
terjedelmes parksétány, Egész éven nyitva. Idegenek
részére minden évszakban a legjobb tartózkodóhely.

Jugoszlávia egyik legel«kelőbb ftlrdő helye. 13 kiloSarajevótól, 500 méterrel
_jres kénforrás.
Orvosok rheuraa, lcblás, vérszegénység, exsudate,
ideg^yengeség gyógyítására Javaljá
. ...
FalvilágoÖistrikts-Bad llidza, Jugoszlávia.

ILIDZA

Heilanstalt LassnitzhDhe

Grác mellett (557 méter magas). Éghajlata
enyhe. Kitűnő gyógyhely. Napi pensio 18.50—
19.50 schilling, a szobák fekvése szerint. Előszezón-árak jun. 14-Ig. Egész éven á t nyitva.

.W1,en.M> 2 5 » e r c -) E l ő k e l «
Nagyszerűen renoválva.
HÍ16I IMI. nOUCUIT • F " " « ™ ™
Kitűnő konyha. 100 kitűnően berendezett szoba. Lakosztályok
hideg, meleg vízzel. Központi fűtés. Jazz band. Bar. Tánc. Pünkösdi ünnepek alatt nagyszerű szórakozások, Kert-étterem. Saját autójárot. Strandfürdőtől pár percnyire. Garage. Tulajdonos: M. ULBIKG.
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milyen hosszú a szoknya? Mert legalább tizenöthúsz centiméterrel kell hogy fedje a térdvonalat, ha elegáns délutáni ruhát akar belőle csinálni. IIa tehát a szoknya sem nem elég bő,
sem nem elég hosszú, akkor uj anyagot kellene
hozzá venni. Ezt pedig a fentcmlitett oknál
fogva nem érdemes megtenni. Ha valóban igy
áll a helyzet, akkor ezt a ruhát igy kell elviselni,
ahogy van, bizalmas körben, köpeny alatt stb.
Ha azonban van hozzá anyaga s uj ruhára nem
akar pénzt kiadni, akkor ugy kell azt átalakítani, hogy a szoknya hosszú és gazdagon omló
legyen. A felső rész — leirás után — jónak
látszik.
YAZl. Ha a teljesen berakott ruha anyaga jó,
akkor naoiion is megéri az átalakítást, mert a
berakás most is divatos. A »zokniját alul meg
nem toldhatja, mert ez a berakás miatt nagyon
körülményes volna, ellenben a meglévő anyagbál csináltasson hozzá szép szabású csipűrészt.
Ez modern is s legalább husz
centiméterrel
meghosszabbíttathatja
általa a ruhát. Ha van
elég kelméje, csinos bolcrót is csináltathat hozzá.
Ign nagyoli elegáns nyári kompU'ia lenne.
ÜGYETLEN ASSZONY. 1. A finom florentin
szalmakalap karimáját nagyon szépen meg lehet
szélesíteni egy-két hasoniószinü finom <iószőresikkal. Csak olcsó szalmacsipkét nc vegyen
hozzá, mert ezzel tönkretenné az egyébként finom kalapot. 2. A barna cipő egyelőre még nagyon divatos. Átmeneti öltözetekhez bátran v£6ülh'.-U. Világos cipőkre csak később kerül sor.
Nyáron nagyon sok elegáns fehér cipőt is fogunk
látni, színes, leginkább barna árnyalatú bflrrel
kombinálva. 3. Ha a barna crcpe-satin kompiéhoz nem kap hasonló szinü anyagot, tessék fehéret venni s hozzá festetni. Kár volna a kis
hibtf miatt az egész öltözetet félretenni.
K. G AKI. A nyersselyem
kizárólag
délelőtti,
illetve utcai viselet. Ne is gondoljon arra, hogy
ebböl a; anyagból esti ruhát csináltasson. A se-

lycm-an,ingok mosl nem oly drágák hogy egy
csínos táncruha elérhetetlen volna. IIa csak egg
ruhája lesz, ne vegyen mintás anyagot.
Legcélszerűbb volna talán fehér georgette,
melyet
később színesre festethetne. Így mégis két ru-

KERESZTÉLY

Óriási

hírnevei
zongoratermének
aj
helyisége ezentúl esakls VILMOS
CSASZAK-UT M. SZAM. (Salát
biz.) Szenzációs aleió megnyitó
árak. GYŐZŐDJÉK MEG
CSODÁLKOZNI FOG!
választék, legjobb gyártmányok, legelőnyösebb részletfizetés

Kit lát vendégül a Színházi Elet
a CONTINENTAL szállóban

NT IVAN
F Ü R D Ő
AZ ALACSONY TÁTRÁBAN
TENOERSZIN f. 676 M . S H
KLIMATIKUS GYÓGYHELY
MELEG FORRÁSOKÉ!
WOKURA/FORRQ FÜRI

EDDAPEH
SPORT: USZAS / LAWNTENNISZS
TURISZTIKA / TELI SPORT
VAD ASZ AT / HALASZ AT 5
POSTA: LIPTOVSKY-SVXTY-JAN. t. i. R.

Ber n

" Hote,

Lindeneck

Unter den Linden 26. Ecke Friedrichstraste.
Sürgönyeim : Llndeneck-Berlln.
Hasonlíthatatlanul
központ/
fekvés, teljesen átalakítva. Hideg is meleg folyóvíz.
Kényelmes gondozott szobák 5 márkától
feljebb.

Ezen a héten Schalter Győző, Sümeg, előfizetőnket invitáljuk három napra Budapestre
és felkérjük, hogy megérkezésének ponlos idejéről
a Continental-szállodát (VII., Dohány-u. 42—44.)
értesíteni szíveskedjék.

LOVRANA PENSION DAHMER
(VILLA SPLENDORE)
Lovrana legszebb helyén, közvetlenül a tenger p a r t
Ián. Saját fürdő. Fekvőkorákra alkalmas terraszok.
Tengerre nézü tágas szobák balkonnal és loggiákkal. kitűnő magyar konyha. Özvegy Dahmer Ama Iné

hája volna nyáron
ran
viselheti.

dt. A fehér

köpenyt

este bát-

„DR. l.-NÉ." t . Ha csak egyetlen elegáns
toilettet akar csináltatni az idei nyáron, akkor
azt ajánljuk, hogy fekete-fehér georgctte-komplét
válasszon. Ez azért is célszerű lesz, miután tiszta
tehér ruhája s fekete ruhája is van s igy e két
ruhához is viselheti majd az uj georgette köpenyt. Az ehhhez készülő nagyon elegáns feketefehér ruhát pedig tartogathatja kivételes alkalmakra. így tulajdonképen nem egy, hanem
három öltözete lesz. 2. A kék crepc-salinruhát
legszebben ugy alakíttathatja át, hogy a meglévő
anyagbúi keresztben szegőzött (üzőrészt csináltat,
miáltal a derék megrongálódott része kieshetik,
a szoknya pedig keltőképpen meghosszahhodik.
Miután alakja szinte tulkarcsu, a keresztben
szegőzött rész nagyon is előnyös losz. S ez az
idén nagyon divatos. Csak arra
figyelmeztetjük,
hogy jó kézbe adja a ruhát, mert az alakitásnak
ez a módja nem ogészen könnyű munka. 3. Ha
szürkés gyikbőrcipőt s nikkelszürke harisnyát
vesz, akkor ez ugy a fehér-fekete, mint a kék
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ruhához nagyon jól fog illeni. Fekete kalap pedig
mindenhez illlik.
Tudvalévő, hogy Ehrbar udvari zongoragyár
20 év óta csakis angolmcchanikás zongorákat
gyárt és ízeknek kizárólagos képviseletét egész
Magyarországon csakis Kereszlály zongoratermének adta át (Budapest, Vilmos császár-ut 66).
Ennélfogva a máshol eladásra hirdetett Ehrbarzongorák csakis szemre kifényesített ócska példányok.
Belgium
függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából rendezett kiállításokra a világ minden részéből tömegesen tódul a közönség. Ostende város tanácsa annak
tudatában,
hogy a kiállítás vendégei összekötik a hasznosat
a kellemessel, feltétlenül meglátogatják
Ostendét, óriási előkészületeket tett és nagyszerű ünnepi programot állított össze az 1930.
évi nyári szezonra. A világhírű északi tengeri
fürdő teljes felkészültséggel és meleg szeretettel várja a magyar fürdővendégeket.
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A MAGYAROK ALTAI LEGJOBBAN FREKVENTÁLT STRANDFÜRDŐ A B t VIEPA ROMAGNOLAN kÖZVETLEN VAÍUTi ÓHZEKÖTTETÉ > B U D A P E S T H Ö L . 5 0 % - O S VASÚTI KEDVEZMÉNY. AFÜRDÖ D Í J M E N T E S — •
MONDAiriViZÔRAKOZÀJOU.
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íPOQT
ALKALMAK
MINDEN
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Grand

1

'

Lido

Közvetlen a tenger mellett Legmodernebb
Tulajdonos igazgató:
GALAVOTTI.

komfort

GRAND HOTEL HUNGARIA & MILANO
A MAGYAR URICSALÁDOK OTTHONA.

Hotel Bristol

elsőrangú ház, közvetlen a strandon. Minden
Mérsékelt árak. Magyar igazgatóság.

SAVIOTJI W I E N E R H O T E L

HOTEL AMATI
Pension Sírocchí
Penslo 2S-35 lira. Prospektus.

>El*SIO]*íE

Ä

Komfort-

V \ < m I : I , I M

Bzvetlen h tengerparton. Folyóvíz. Fürdőszobák.
| á t strand kabinokkal. Bécsi konyha. Prospektus.

kényelem

A MAGYAROK KEDVELT HÁZA.

Modern komforttal berendezett szálloda, Folyóvíz az összes szobákban. Restaurant. Mér
sékelt árak. Kérjen prospektust. Gyönyörű
árnyas kertjében kávéház. M i n d e n este.
művészi hangverseny.

PENSION EXCELSIOR

» Ä ' Ä

Jud. 18 Urától kabinnal együtt, julius, augusztus
32 —40. Magyar Igazgató. Folyóvíz.

PENIIO

ASTORIA

Közv. a strandon. Teljesen újonnan épült. Napi
penzió minden mellékessel együtt máj., jun. és
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? CORTINA DOLOMITI
A világ legelragadóbb

italia

hegyei

Miramonti M a j e s t i c Hotel
a vezető luxusház 250 ágy, 120 fürdőszoba. Folyó viz.
Appartementek. Pormentes. Saját park közepén erdő
mellett. — Saját autók. Lovak. Garage. Orchester. Tánc.
Reunion. — T u l a j d o n o s : ROMEO MANAIGO

GRAND HOTEL BELLEIIIIE

Legelsőrangu ház. Minden kényelem.
American dancing Bar. Saját zenekar. — Pensló 90 Urától.

elsőrendű ház. Csodás fekvéssel, fenyöerdócskc közepén. Nagyon alkalmas hosszabb nyári tartózkodásra. Pensló 45 lírától. A magyarok kedvenc háza. Tulajdonos : Menardl Fausto

Palace Hotel Cristallo
elsőrendű ház, 200 ágy, 60 appartement privát fürdővel. Tennisz. Nyári és téli idény.

I I A T n

n n n n r

n i A l i m

Tulajdonos
B .

M E N A R D I

Előkelő családi ház a központban. 80 szoba.

HUlbL UnUÜL DIANUA á°'k

Ó

Z
kényelem
"Tulajdonos
' M i n d e n: - V
erzi -

Mérsékelt

Hotel Pension Majoni
A központban. — Komfort. — Park. — Oarage. — Mérsékelt árak. — Kívánatra prospektust szívesen kllld.

MISU RINA

A Dolomitok szivében) Grand Hotel és Savoy ax&Uó

Íilsflrangu ház. —

Német vezetés. — A hasonnevű idillikus tavon.
A sajátságos dolomitalakulatok közepén. — Számos, kiterjedt
erdei sétány, hegyi- és autóturák, tennisz és csónakázás. — 30

autó-box. — Vasútállomás: Dobbiaco-Carbonln. — Igazgatóságai Pension Rhfltla Herano.

«236 MÉTER A ORÔDNER VÖLGYBEN

Elsörendil családiház. 170 ágv Park. Tennisz. Oarage

jJultu^^Mj^naggoiwné^^

Útiköltség megtérítés
Colle Isarco. (Gossensass. Dolomitok) 1100 m. Hotel
G u d r u n . Legszebb közp. fekvés. Csodás kilátás a gleccserekre.
Pormentes, csendes helyen. Fenyőerdő mellett. Balkonok. Két
árnyas kert. Finom bécsi konyha, julius. 15—augusztus 31 kivételével utiköltség-meglérités. — Tulajdonos: Dr. SZ&lflV Attila.

Vezérigazgatóság: Cortina D'Ampezzo
Hatalmas turisztikai autóvállalat a köv. vonalakkal: r
Velencén át Stelvio-ba—A Dolomitok—Bolzano—Me'

1.16

Oeil Chnmbrcuil éppen kiszállt autójából, hogy sétáljon kissé a
v

rakodópnrton, amikor megható látvány vonta magára

figyelmét.

A filldiin egy vén koldus hevert dermedten, szívszélhűdés vetett
' J V j í P
véget életének. Hangosan vinnyogva állt mellette kis kutyája, nyal« J f f f t dosta hideg kezét, majd szájába vett egy talányért, „pitizett", de
egyre elejtette a tányért, mintha már nem tudná a mesterségét.
Bell szive ellágyult Szerette a kutyát, mint a legtöbb nő, szerette a
szinte egy vénlány szlvéveL

kutyát,

A halott koldus körül nöttön nőtt a nézők köre.
— Jó neki, szegénynek. Csak éppen ennek a kiskutyának fordult tosszra a
sorsa! — mondták.
És valóban, a kutyus siralmasan vonított, amikor elvitték a gazdáját
Bell megkérdezte a rendőrt:
— Magammal vihetem ezt a kis állatot? Nálam jó dolga lesz. Tessék, Itt a
elmem.
— Csak tessék, kérem!
— No, picikém, velem jössz-e? — kérdezte gyöngéden Bell a kiskutyát
Nyugtalanul pislogó szemmel nézett a kutya a hölgyre, ki olyan szelíden szól
hozzá, majd elszánta magát hirtelen s odakúszott a lábához.
A tömeg nagyon meg volt hatva: Az öreg koldus halála, a gazdag hölgy nagylelkűsége — csak éppen a hűséges kiskutya részéről vártak egy kicsivel több ellenállást — de azért a tömeg mégis kifejezte tetszését
Az izgatottságtól kipirultán intett Bell autójának s néhány másodperc múlva
kocsijába ült a kiskutyával, mely szájában vitte fatányérját. Otthon a kutyust megfürdették, kikefélték s elnevezték Kikl-nek. Azután bemutatták Balgá nak, a kis
terciernek, mely szemlátomást éppen ugy nem örült az u j jövevénynek, mint Chambreuil ur, ki bosszúsan kérdezte:
— Hát ez miféle állat? Hát ezt hol szedted már megint? Az emberek igazán azt
hihetik, hogy az üzleteim már megfeneklettek s az a szándékom, hogy mint koldus
helyezkedjem el valamely hidon. Ha veszel magadnak egy csinos divatos ölebet,
semmi k i f o g á s o m . . . de ezt az utálatos dögötl Milyen visszataszítóan szomorú már
a puszta megjelenései
De Bell csa£ fitymáló mosollyal felelt Férje úgyse tudná fit megérteni soha!
Minek is mondja el neki a történetét? Még jobban gyűlölné Klkit
A kis állat viszont mindig hálás lesz hozzá!
*

I
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Amig es történt, Jean Fullcmoy készült madame Chambreuil meglátogatására.
Hot nyakkendőt kötötl meg már s hajított cl megint; aggodalmasan kérdezte meg
a tükröt, mely eleinte kellemes dogokat mondott neki, de azutdn szinte bátorságát
szegte, mert megmutatott neki apró hiányokat, melyek ott vannak még a legszebb
arcon Is.
lis Jeun Fullcmoy arca szép volt, finom, a fiatalság frlsseségévcl. Mlg mégegyszer szemügyre vette magát tetőtől talpig s elrendezett néhány hajszálat a választékon, az apja jött be hozzá.
— Oh! Tisztelt flum-uruml Kinek szól ez a szépítés? Miféle libának?
— Látogatóba akarok inennl! — felelte Jean.
— U g y . . . látogatóba. Hát jó, csak rajta, élj kedvedre, fiam, fiatal 'vagy, mulass! Tizenöt aranyat kapsz havonta! A te korodban tizenöt frankot kaptam s pompásan éltem világomat. Vendéglőben vacsoráztunk s mulatókban táncoltunk. Ugylálszik, l e . . . nagyvilági nőkkel foglalkozol. Vigyázz!...
— I)c édesapám!
— Az ilyen ugy tesz, mintha szeretne s bolonddá tart. Tudja, hogy az apád fia
vagy s egy napon bemutatja a számlát. Ne csinálj olyan gőgös arcot! Act talán
csak nem fogod tagadni, hogy vannak tapasztalataim.
— De édesapám, vannak önzetlen asszonyok is!
— Kevesen. Nagyon kevesen. Hidd el nekem, valamennyi Snző. Különben is
hová mégy?
— Madame Dcstonnc-hoz, a közjegyző feleségéhez.
— Kz az asszony idestova hatvan éves! E« megjárja. De újra és újra azt mondom neked, őrizkedj a többlektől, különben alaposan rá fogsz fizetni!
Bosszankodott az apján, kl nem tudta leplezni sem a beszédével, sem a modorával, de különösen nem
a gondolkodásával a felkapaszkodottat,
hanem
azért mégis oz apja figyelmeztetésének hatása alatt
ment el Jean Chambreullné
asszonyhoz.
Amikor ott állt a hölgy
ajtaja előtt, elűzte a kellemetlen gondolatokat: hogyan is lehetne számitó
az ilyen elbájoló teremtmény! És különben Is
Chambreuil gazdag és teljesíti felesége minden kívánságát. Jean egészen bizonyos volt benne, hogy
föltétlenül eszményi, úgyszólván regényszerű
ro. . . kocsijában ült, kiskutyájával

konszenv volt az, mellyel tegnap a szép Bell oly erősen, oly biztatóan szorította
meg a kezét, amikor Jean azt súgta neki: „Olyan boldogtalan v a g y o k . , . Miért!"
—
*
Amikor Jean belépett, a nfi arca olyan lett, mintha mélységes töprengésből
rázták volna fel.
Chambreull ur dühösen ment el ma hazulról. Klkl, az u j kutya, a konyhában
kosztolt. És Bell olyan vidám hangulatban volt, hogy sajnálta volna, ha nem használná fel senki sem ezt a jó hangulatot.
Az ifjú Fullemoy-nak tehát a legjobb eshetőségei voltak. És Bell mulatott
rajta, hogy Ilyen zavartnak, ennyire tétovának látja.
— Üljön hát le! — mondotta kacér hangon. — Még mindig olyan boldogtalan?
Jean kiöntötte neki a szivét. És amíg beszélt, latolgatta, vájjon Megfogja-e
Bell kezét, tartsa-e néhány pillanatig, vájjon elhalmozza-e csókokkal ezt a gyöngéd
kezet. Most nem tudta, ml illenék jobban ehhez a helyzethez. Ha Bell ekkor azt
mondaná: „Maga bolondos!" akkor már megy is; ha ellenben az asszony azt mondaná: „Legyen esze!" akkor marad. De Bell nem mondott semmit. Azonban hirtelen
többet tett: odanyújtotta neki az ajkát.
Jean eleinte meghökkent, azután odavolt a gyönyörűségtől. És megcsókolta az
asszonyt. De Bell megint csak elhárította őt és Így szólt sóhajtva:
— Ó, most ml lesz ebből! Ó, mit tettem!... Menjen, barátom, m e n j e n . . . nyugalomra van szükségem! Jöjjön el holnap megint ugyanebben az i d ő b e n . . . Előbb
tisztába kell jönnöm azzal, megérdemli-e a szerelmemet?...
Az előszobában nem tartózhatta fel
inas. A fiatalember lázasan izgatott volt;
gyorsan vállára vetette köpenyét, amikor egy zörej Ijesztette fel hirtelen.
Az ajtó előtt egy kiskutya „pltizett".Szájában egy kis fatányér.
A kolduló kiskutya láttára Jean a
mennyekből zuhant alá. Eszébe jutott
apja szava: „Elhitetik veled, hogy szeretnek . . . azután bemutatják a számlát."
A kolduló kutyát erre tanították!
Micsoda feneketlen örvény!
A felindulástól vörösen fúrta bele
kezét a zsebébe. Két aranyat
talált
benne. Beledobta a kis fatányérba.
„Ma még olcsón szabadulok innen,
de ml lesz később?"
És Klkl mozgatta kis farkát és
hálsólábára állt és óvatosan betlpegett
Madame budoárjába.
Semmi kétség! A kutya be volt tanítva.

•

Bell Chambreull sohase tudta meg,
kutyuskája hogyan jutott hozzá a százhúsz frankhoz, sem azt, hogy miért nem
hallatott többé magáról Jean Fullcmoy.
A fiatalember viszont csodálta apját s
ettől fogva az olyan férfi gőgös, fölényes
mosolyával járt, ki megismerte a feldúlt
illúziókat, a
nő megvesztegethetőségét
és a szerelem „haszontalanságát".
ö
most

filozófus...

A kutya szájában egy kis fatányér . . .
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Ha majd az uj mammutállomás működik
Uj magyar adóállomásunk lesz. Olyan
Góliát-állomás* melyet alig tudunk elképzelni. Száz, esetleg százhúsz kilowatt
untcnnaenerglával fog dolgozni,
mlg
mostani állomásunk csak husz kilowattos. Az u j magyar állomás lesz Európa
bajnoka nehézsúlyú champion, minden
vetélytársat játszva leteperő erőatléta.
Milyen következményei lesznek annak,
ha Ilyen túlerő jelentkezik az állomások
versenyében?
Azoknak, akik most detektoros vevőt
használnak, nem lesz sokkal több örömük, legfeljebb azoknak a detektoros
hallgatóknak, akik Budapesttől távol
laknuk és csak gyenge vételhez vannak
szokva. Ezek örömmel fogják tapasztalni hogy vételük rendkívül megerősödött. Ezzel azonban velejár majd a nagy
hátrány, hogy megszűnik annak u lehe-

tősége, hogy az u j állomáson ktvttl mást
Is hallhassanak. Az n j állomás annyira
elnyom minden másikat, hogy detektoros vevővel lehetetlen lesz a kűlföldvétel. Az uj adóhoz közel lakó detektorosoknak u j szenzációban lehet részük:
valószínű, hogy az u j adóóriás Igen
könnyű hangszórót is képes lesz megszólaltanl, minden erősltőberendezés nélkül. A hang gyenge lesz; zárt ablakok
mellett és teljes csendben lesz csak élvezhető, de mégis hangszóróvétel lesz,
minden üzemköltség nélkül.
Azok a. rádiósok, akiknek lámpás helyivevőgépük van, kisebb erősítéssel vehetik majd az órlásvevőt. Ennélfogva
valószínűleg szebb hangot
élvezhetnek.
Az u j adó óriást ereje mindenféle helyizavart el fog nyomni. Ez kétségkívül
nagy előny. A legnagyobb előny nézetünk szerint az lesz, hogy nem lesz szükség erős visszacsatolásra, tehát nem fogják zavarni a szomszédokat. Megszűnik,
vagy legalább Is rendkívüli mértékben
csökken a szomszédok
beleskálázása
hangszórónkba.
De térjünk rá azokra, akik számára
az u j óriásadó katasztrófát jelent. A középnagyságú lámpáskészülékeket
használók nagy táborára. Ezek számára megszűnik a külföldvétel lehetősége. A közepes szelektivitású készülékek nem lesznek képesek kihangolni a 100—120 kliowattos helyiadót.
Forgókondenzátoraik
bármely állásánál Budapest fog bömbölni, vagy legalább is áthangzanl. Pedig
a rádiózás legnagyobb gyönyörűsége
mégis csak a távolságvétel, a válogatás,
a keresgélés az aetherben. Tessék elképzelni, hogy milyen boszaotó dolog lesz,

A Ilimet iskolákban Uemléltelfi módon mutatják a r&diólcadfe technikáját

no

ha ükkor, mikor például Bécs valami
ritka zenei csemegével szolgál, helyette
a pesti szájharmonika-kör hangversenyét
kell hallgatni!
Az u j nagyudó csakis azok számára
lesz igazi nyereség, akik
Budapesttől
olyan távol laknak, hogy detektoros készülékkel jelenleg nem képesek Budapestet elérni, lámpás készülékre pedig
nem telik nekik. Ezek száma kétségkívül
óriási és őket az olcsó rádlóélvczéshei
juttatni nagy kulturvlvmány. Ez azonban sokkal olcsóbban érhető el reléállomások felállítása által, kevesebbe kerülne és nem nyomorítaná meg a rádiózó
kttzéposztályt.
Es mit szól majd a külföld az óriás
meglepetéshez. Nem hinném, hogy nagy
ürömmel üdvözölnék. Nagy felfordulást
fog csinálni a földrajzi és hullámhossz
szomszédságban. Félő, hogy túlságosan
hangosnak fogják Ítélni. Olyan hangosnak, hogy szavától nem lehet hallani mások beszédét. Ez pedig nem kelt szimpátiát.
Az eredmény pedig az lesz, hogy szomszédaink is kénytelenek lesznek mammuth-állomásokat építeni, ha
szóhoz
akarnak jutni. Ez pedig a mai szerencsétlen hullámhossz beosztás
mellett
lehetetlen helyzeteket teremtene.

Az u j monstre-adó tervénél még egy
körülmény ejt gondolkodóba. Szegény
ország vagyunk és létérdekünk, hogy ezt
a külföld ne lássa az ellenkezőt. Nem
szabad rosszakaróinknak alkalmat adnunk arra, hogy ránk olvashassák: „Ennek az országnak fölösleges hétmillió
pengői vannak arra a célra, hogy olyan
adóállomása legyen, mely messze a legerősebb egész Európában.
Mindent Összevetve nem
tarthatjuk
szerencsés gondolatnak az u j óriás adóállomás tervét. Bízunk benne, hogy Illetékes helyen még meggondolják a dolgot.
„K—g Zelma". A vevőkészülékkel
egybeépített
hangszóró nagyon
kényelmes,
mégsem lelkesedünk érte, mert ennél a
rendszernél egy bizonyos
hangszóróhoz
vagyunk kötve. Teljesen rendben volna a
dolog, ha ez a hangszóró a létező legtökéletesebb
volna, tehát olyan, mely
mély és magas hangokat egyformán
jól
ad vissza. Ilyen például a jó elektrodynamtkus hangszóró, mely az amerikai egybeépített luxuskészülékekben
rendszerint
szerepel. Ha azonban olcsóbb és tökéletlenebb hangszóróval kell beérnünk, jobb
ha nem vagyunk a beépített
hangszóróhoz kötve és szabadon
válogathatunk.
Esetleg két hangszórót
használhatunk:
magas hangszinezetüt az emberi
beszéd

TUNGS

ANGEROS
TERME'SZETHÜ
• I
ZENE

is mély hangszinezetüt a zenekari müvek
reprodukálására.
„STEFÁNIA." Nem helyes, hogy színházból, vagy hangversenyteremből történt kőzve ütésnél az egyes műsorszámok
után azonnal átkapcsolják az adást a
stúdióba, ugy hogy a számot követő tapsot és ovációt már nem lehet hallani,
l'edig ez hozzátartozik a számhoz. Gyakran jobban érdekel az, hogy a közönség
hogyan fogadóit egy mii vészt, mint
maga a produkció. Ebből ítélhetjük meg,
hogy ml volt u hatás; volt-e siker és
minő méreti-ií" Tökéletesen igaza van.
A taps megszakítása határozottan bántó
és ezért helytelen. Azt hisszük, hogy
minden rádióhallgató még azt Is érzi,
hogy a stúdióból való közvetítésnél
mennyire hiányzik a taps. Rosszul esik
u néma csend, mely a produkció után
következik. Az ember az első pillanatban
meg van döbbenve és ugy képzeli, hogy
n művész megbukott, — mlg ráeszmél,
hogy tulajdonképpen hogyan áll a dolog és sajnálja, hogy nincs módjában
tapsát azonnal a művész füleihez juttatói
„S. K., SZÉKESFEHÉRVÁR.1'
Azt kérdezi, melyik a jó rádió készülék
legértékesebb tulajdonsága1 Az érzékenység, a
hangerő, vagy pedig a szelektivitást
A
magunk részéről még egy jó tulajdonságot besorozunk a választékba, t. i. a szép
hangot. A felelet egyszerű: ízlés, jobban
mondva egyéniség dolga. A kényes fülű
zeneértő a szép hangot fogja a legtöbbre
becsülni és ha ez nincs meg, inkább lemond az egész rádióról. Mások részére
semmi sem pótolja a nagy hangerőt; mert
mit ér a legszebb hang, ha a szomszéd lakók nem tudják, hogy ez a doktor Proce
ur készülékéből
származikt Az érzékenység a rekord-gyűjtő számára
nélkûlèzhe-

RÁDIÓ, GRAMOFON!
BECS ER ELEM
rossz, elavult telepes és kristály

detektoros k é s z ü l é k é t

modern hálózati KfiszülöKre l
2+l-csttves „MAGYAR" v á l t ó á r a m ú

hálózati k é s z ü l é k Tungsram bárium*
e s » v e k k e l együtt . _ . . _ . . _ P 60.—
Ugyanaz kónusz-hangszóróval
egyUtt

.. P 75.—

Tungsram HRY és V a t e a miniwatt
csövek
Príma tejhallgató, 2X4000 ohmos

P 2AO
P 4 44

Gramofonlemez,

csere é s kttlcsttnzéa!

REICH

KIKLÓH

Budapest, V., Vilmos császár-ut 45.
Nagymező-utca sarok.
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tetlen, nem tudná elviselni a gondolatot,
hogy az ő ultradinje csak 30 állomást
fog, mig a sógor 31-et. És igy tovább. Ha
azonban egy modern, legjobb
minőségű
készüléket szerez be magának, ugy abban
mind ezek a jó tulajdonságok
egyesülnek.
„HÁZIASSZONY" A rádiókészüléket
tényleg lehetséges detektív szerepre használni: kihallgathatja, hogy a cselédszobában mit beszélgetnek a háztartási alkalmazottak, meg vendégeik. Nem kell egyebet tennie, mint kettős drótvezetéket szerelletni a rádiókészüléktől a cselédszobába. Ezt megteheti azzal a kidolgozással,
hogy a háztartási alkalmazottaknak lehetővé akarja tenni, hogy a rádiót hallgassák. Elég erős rádió elhajt két hangszórót
is. Egyik a cselédszobába kerül és kettős
drótvezeték utján van összekötve a készülékkel. Ha most ennek a vezetéknek
végződéseit nem a hangszóró kivezetésbe
hanem a grammofonerősitő csatlakozásba
dugja, akkor a cselédszoba hangszórója
mikrofón gyanánt, működik ós minden
ott elhangzott szó hallhatóvá lesz a készülék hangszórójázan, vagy fejhallgatójában. Távol áll tőlünk ilyen berendezést
ajánlani, nem hisszük, hogy a házibéke
előnyére válnék.

Miért kell előfizetni minden rádióhallgatónak a Radio Újságra ?
t . Vezércikkei, riportjai, karcolatai vezetnek
a rádióirodalomban.
2. Mert teljesen független orgánum és cikkelvei kizárólag a rádióhallgatók érdekeit
szolgálja.
3. Bátor é> őszinte kritikusa a Stúdió életének.
4. Mélynyomásu, legmodernebb technikával
előállított képei hétről-hétre bemutatják
a Stúdió szereplőit és a rádió világának
más aktualitásait,
5. Állandóan kflzd a jó műsorért.
6. Müsormelléklete a legbővebb.
7. Ismerteti a földkerekség összes érdeket
rádió vonatkozású hireit.
8. Mesterfogás rovata az amatőrök számára
kimeríthetetlen bőségben hozza az érdekesnél .érdekesebb technikai tudnivalókat.
9. Miért?-rovatában
kimeritó választ ad
minden érdeklődőnek rádió vonatkozású
kérdésre.
10. Molnár János mflszaki szerkesztő vezetése
mellett a legkiválóbb magyar mérnökök
és technikusok iriák az eredeti népszerű
és komoly szakcikkeket.
11. Mert a legrégibb és legváltozatosabb tartalmú rádió szaklap.
12. Mindennek ellenére a legolcsóbb rádióujság, mert egyes
szám
ára csak
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A szabadság kérdését gyorsan elintézem. A kapitány éppen borotválkozik,
amikor benyitok hozzá. Igen nagy műgonddal faragja az arcát és a divatos
„Saraban" kupiét dúdolja.
Röviden előadom, hogy a táborba szeretnék utaaani a posta miatt. A fiukat
állandóan nyugtalanítja, hogy nem kapnak hirt hazulról. Más természetű elintéznivalóim is volnának. A kapitány közömbösem bólint, az ügy el van intézve. Az
ajtóból visszaszólít.
— Apropo, van valami jó kölnivizetek?
Látnivaló, hogy csak a készülő vacsora jár az eszében. Hajós szalad a kölnivízzel. én meg gyorsan csomagolok és indulásihoz készülődöm.
— Miért olyan sürgős? — kérdezi a festő gyanakodva.
— Kimegyek az állomásra, — felelem. — Nem szeretnék hajnali sötétségben
indulni, már csak Ábel miatt sem. Kissé drágálloin az életemet egy plátói ölelésért.
Átadja a Trepkovnak szóló levelet és némán kezet szorítunk. Amit még
mondani akarunk, ahhoz nem kell szó. A fiukkal' csak annyit közöltem, hogy
bemegyek Vladivosztokba és valamilyen módon elintézem a Szörómy-ügyet.
Veszem a hátizsákot, de eszem ágában sincs kimenni az állomásra. Még csak
nyolc óra vain és az éjszaka olyan hosszú. És az éjszaka olyan végzetes . . . teszem
hozzá tépelődve. Tamara nagyon veszélyes játékba bocsátkozott. Igaz ugyan,
liogy ez a szerelem ugy veszi körül, mint egy páncél, de nem számolt azzal, hogy
a kapitány a saját fészkében legyőzhetetlen ellenfél. Ha valaki oroszlánketrecbe
megy vacsorázni, készüljön rá, hogy széttépik a fenevadak.
Valaki trappol utánam. Csak nem Tardy? Visszanézek: a doktor.
— Mi az. doktorkáin? Hütlienül elhagytad a zászlót?
— Megkértem Laványlt, hogy ma este ö szolgáljon fel helyettem- Nincs
semmi baj, mert a kapitány ugy sem vacsorázik itthon. Viszonzásul megígértem,
hogy a néma hölgyeknek egy kis édességet hozok a Rosenék vacsorájáról.
Rövid, száraz kis nevetését hallatja.
— Ugy fölkészültem, mint a pesti zsurfiuk, amikoj vacsorára hivatalosak.
Plébvel béleltem ki a zsebeimet.
A doktor legmulatságosabb csevegő. A gondolatai ugy ugrálnak, mint a madár, ágról-ágra. Most azon tűnődik, hogy ha ez a Rosen csakugyan megszedi
magát, hazai lejáratú kölcsönt szerez az egész társaságnak.
— Igen ám, de ha Rosen köti magát az udinszki zsidók föltételéihez? Hogy
csak hátsorsosnak ad kölcsön?
— Akkor ugy teszünk, mint az a bizonyos udinszki mágnás huszártiszt.
Szombaton testületileg bevonulunk a zsinagógába és felhivatjuk magunkat a
tórához.
Őszintén szólva, azt hiszem, hogy a leleményes udinszki mágnás meséjét
maga a doktor találta ki. Annyi azonban bizonyos, hogy a rubel romlását előre-
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látó udinszki bankárok abban az időben tömérdek pénzit helyeztek kii a táborban
hazai visszafizetésre. Szerelnék megszabadulni a doktortól, de nem tudom, hogy
milyen ürüggyel búcsúzzam el tőle. Szerencsére, ő maga szabadit ki a kiitos helyzetből
— Jaj! — tmondja és a zsebére üt
— Md baj?
— Elfelejtettem a kártyát. Pedig meg akarom tanítani a szappangyárost a
kettős (kaláberre. Ez volna az egyetlen eset, hogy megkerüljem a kölcsönt.
Már szalad Is vissza a kaszárnya fellé, én pedig itt állok a Narodni Hotel
előtt és azon tűnődöm, hogy mit csináljak? Fölmenjek Tamaráihoz és figyelmeztessem 04? De vájjon nem veszi-e rossz néven, hogy ennyire beleavatkozom az
ügyeibe. Az is lehet, hogy tulzom a vacsora jelentőségét. Talán maga Kiliczin sem
akar mást, csak pár órán át kellemesen elbeszélgetni egy más világból való lénynyel. A zászlós menyasszonya és a podgránicsnájai hölgyek nitán, nem csodálom,
ha keresi a táncosnő társaságát.
De ha erőszakos lesz? Ha megvadítja az ital és lepattan róla az a kis kulturmáz, amivel felületesen be van kenve? Jobb, ha a közelben maradok és a kellő
pillanatban... Kétségbeesve elmosolyodom. Mit segíthetek én a kellő pállamat ban?
Iván, a háziszolga jön ál az udvaron. Odaintem.
— Van üres szobátok?
— Kinek? — kérdi csodálkozva.
— Nekem.
— Ejnye, de felvitte az Isten a dolgodat. Talán bizony kineveztek zászlósnak?
Megmagyarázom neki, hogy hajnalban utazom Vladivosztmkba és félek, hogy
elkésem a vonatot. Fölvezet a lépcsőn és benyit egy nyomorúságos szobácskába.
Rongyokkal leterített, rossz katonai vaságy van benne és néhány szög a falon a
ruháknak.
- — Azt gondoltam — mondja jólelkűen —, hogy hajnalig el a Ihatsz az én
kamrámban is.
— Hát te?
— Én ma aligha alszom, mert pincér leszek és Kiticzin a vendégem. Ismerem a kapitányt. Amig egy csöpp vodka van a környéken, addig nem lesz alvás.
Ugy teszek, mintha semmit sem tudnék a készülő eseményről.
— És hol lesz a vacsora?
— Hol? Lenn az udvaron, a hársfa alatt.
Kivezet a folyosóra és az ablakon át megmutatja az előkészületeket. A hársfa
nlatl asztal áll, fehérrel leterítve. Középütt egy csokor virág. Elég rendes tányérok és evőeszközök két személyre.
— Ki a másik?
,
— Ki lenne? A vladivosztoki hercegnői
Irigykedve sóhajt.
— Fene jó dolga van ennek a kapitánynak. Minden nő az övé, akit akar...
No de most már megyek, mert a gazda minden pillanatban kereshet... Majd
hozok neked a vacsorából.
Elklattog nehéz csizmáival és ő is azt a csintalan nótát dúdolja, amit a kapitány:
„Moj Sarabán, moj Sarabán,
Nye bugyet gyengi, ja vas prodám."
Behúzódom Iván kamarájába A vasrácsos ablakon át lelátni az utcára.
Legalább észrevétlenül megfigyelhetem, mikor érkezik a kapitány. Bár most már
HA

lényegesen nyugodtabb vagyok, amióta tudom, hogy a vacsora az udvaron lesz.
Szép csillagos juniusi este van, a 'hold erősen világit és lent a deszkapalló olyan,
mintha végesvégig volna öntve mésszel. Nem a holdvilágtól van, hanem sétáló
szerelmespárok pökték tele szárított napraforgómaggal. Oroszok és kitájok egyaránt szeretik a „szemicskát".
Tiz-tizenöt perce figyelem a járókelőket, amikor egyszerre ijedten verni kezd
a szivem. A luLsó oldalon, bármennyire igyekszik is látatlanná tenni magái, megpillantom a festőt. Fekete mbáska van rajta, a derekán fehér zsinórral átkötve;
fehér vászonnadrág és szandál. A fejére sportsapkát húzott. Nyillván azért öltözött
igy, hogy me ismerhessék fel. De az én szememet nem csaphatja be. Vájjon otthonhagyta-e a felesége fényképét?
Megáll egy csoport veszekedő kínai mellett és ugy tesz, mintha nagyon érdekelné, mit karattyolnak. Kozák őrjárat vonul el mellettük, erre a kinaiiak visszahúzódnak a bazár bódéi közé. Kék szoknyájuk meglibben, ahogy lépnek. A feslő
szintén odébb sétál.
Éppen eléri a ház túlsó végét és megfordul, amikor egy önkéntelen kis moz
dulatáról megtudom, hogy itt a kapitány. Sajnos, a rácsok miatt nem látom, mi
történik ezen az oldalon, de abból, hogy Tardy átvág az utca innenső oldalára,
könnyű megállapítani, hogy Kiticzin belépett a kapun. Visszahúzódom az ablakból és egy arasznyira kinyitom az ajtót. Iván ajtaja derékszögben áll a folyosóra,
tehát a fejemet sem kell kidugnom, mégis mindent látok Valaki dobog a lépcsőn.
Hál' Istennek: csak Iván. Megáll Tamara ajtaja előtt és kopog.
— Ki az? — kérdi a jót ismert, kedves hang.
— Csak én vagyok, Iván. Azt akarom jelenteni, hogy a kapilány lent várja
az udvaron.
Oh, hisz ez nagyon uri formája a dolognak. Kezdek megnyugodni. Csak a
festőt sajnálom, atkit kint az utcán bizonyára a féltékenység kigyói marnak. Szeretnék integetni az ablakból, hogy nincs semmi baj, de részint úgyse venné észre,
részint látni szeretném Tamarát. Ez a vágyam elég gyorsan teljesül.
Abban a rózsaszín selyemruhában van, amit a réten láttam rajta, de a vállára nagyvirágos, rojtos spanyol kendőt vetett. A szobáját gondosan bezárja s a
kulcsot elteszi a retikilljébe. Iván még ott áll bámészan. A nagy, kócos paraszilegény nem tudja elfordítani a itekintetót a spamyolkendős karcsú leányról, aki
ebben a szegényes környezetben ugy hat. mintha valami tündérrege illusztrációja
volna.
— Menj le és mondd meg a kapitánynak, hogy rögtön jövök. Valamit elfelejtettem, — teszi hozzá és keresgélni kezdi a kulcsot, Iván elkullog. Tamara visszailleszti a kulcsot a zárba, de nem nyitja ki az ajtót. Határozatlanul tipeg néhány
lépést rejtekhelyem felé és tenyerét ajkához illesztve, suttogva megszólal:
— Sinibungsal
Tehát tudja, hogy itt vagyokl Egészen kinyitom az ajtót és hozzálépek a homályos folyosón.
— Láttam, amikor jöttél és . . . köszönöm... Magam is aggódom a mai este
miatt, de nem lehetett elhárítani.
Visszatol Iván kamrájába és a lehellete süti az arcomat, ahogy mondja:
— Vigyázni fogok testvérkém. Legrosszabb esetben... revolver van nálam . . . remélem, nem kerül Tá a s o r . . .
— Tardy itt van! — mondom hatkan
— Óh Istenem! Hol?
— Lent áll a ház előtt.
Sírva és nevetve néz rám.
— Hát eljött? Hát szeret? Testvérkém, szereti!
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Elkapja a fejemet ós összevissza csókol. Már megint más helyett kapom a
csókokat. Különös helyzetein van az asszonyoknál, annyi bizonyos.
— Siess testvérkém. — súgom aggódva. — A kapitány fel talál jönni.
Még egyszer megcsókol és elsuhog a folyosón. Utána óvakodom és mérés*
elhatározással eloltom a folyosó petróleumlámpáját. A hold eléggé bevilágít és a
lámpa fénye csak zavarna a figyelésben. Odalenn, a hárs alatt négy kinai lampion, ég. A kapitány mozdulatlanul támaszkodik a fa derekának. Mint egy nagy
macska, aki zsákmányra les. Most előtűnik a háttér homályából Tamara alakja.
A kapitány eléje lép £s szertartásosan kezetcsókol. Kinyitom az ablakot, de nem
hallom, hogy mit beszélnek, mert a lépcsőházban egy lehetetlenül mély basszus
éktelenül lármázik.
— Hogy az ördög vinné el e»t a szállodát! Miért nincs világítás, kutyák?
Itt egy lehetetlenül családias >izü orosz 'káromkodás következik, amit nem
lehet visszaadni. A dühös basszista a lépcsőfok tetején áll, végigsercint egy szál
gyufát a falon és a lámpaüveg után nyul. Ezúttal már nem is ordil, ihanem üvölt.
A cilinder még azon meleg, ahogy az imént elfújtam. Ijedtében és fájdalmában
nem is tudja rögtön elengedni, de amint magához tér, ugy vágja a földhöz a
lámpaüvegei, hogy egy szilánkja az arcomra pattan. Felhasználom a sötétséget
és visszaosonok Iván szobájába. A lócsiszár kinézésű vendég dühöngve és káromkodva lefelé botorkál a lépcsőn. Nyilván Ivánon szerelné kitölteni a bosszúját.
így telik el ismét öt-hat perc, amig visszamerészkedem az ablakhoz. A hársfa
alatt már esznek. Tamara háttal ül az ablaknak, a kapitány az asztal rövidebb
oldalához húzta terítékét és mindenáron ugy igyekszik ülná, hogy a térde érintkezésbe kerüljön Tamara lábával. Halk beszélgetésükből csak egy-egy szófoszlány
jut el hozzám és az evőeszközök csörömpölése. Iván bécsiszelettel jön. és az első
fogás maradékait elviszi az asztalról.
Kiticzm fölemeli a poharát, de előbb Tamarának is tölt egy karcsunyaku
üvegből. Ugy látszrik, valami nemesebb italt isznak. Később, amiikor Iván felhozta
a maradékot, bizonyos fokú büszkeséggel állapitoltam nneg, hogy Chateau Palugyay volt. Magyar bor a távol Keleten! Öl évvel a nagy háború kitörése utáni
Azon tűnődöm, vájjon a festő itt van-e még? Az imént, amikor a dühös lócsiszár miatt kénytelen voltam visszavonulni fedezékembe, lenéztem aiz utcára,
de nem láttam. Podgranicsnája békés polgárai ilyenkor már nagyrészt alusznak,
csak néhol, nagy messzeségből szól egy-két, vagy háromszólamu, ugyanannyi
emberből álló kórus. Ahol két, vagy három orosz összetalálkozik, abból föltétlenül énekkar lesz.
Kötve hiszem, hogy Tardy hazament volna. Sakkal jobban ismerem a féltékenység lélektanát, hiszen magam is voltam már szerelmes. Sőt, ha elemezni
merném, amit érzek, azt mondihatnám, hogy engem is a féltékenység hozott ebbe
az ütött-kopott szállodába. Az arcomat süti és kezemet ökölbe szorítja az a szemérmetlen mosolygás, amely e pillanatban Kiliczán arcán ül. Most egészen Tamarához hajol és szórakozottan játszani kezd a spanyolkendő rojtjaival. A ké/
közeledése ez, ott, ahol a száj még nem találja meg a kellő szavakat.
Kutatva nézem az udvar sötétjét, amely élesen elvágódik a lampionok által
megvilágított körtől. Egész hátul, a lécezebt magas kerítés előtt van a disznó- és
ldbaól. Ha valaki belopódzott az udvarba, itt elég védett megfigyelőhelyet talál
a két bódé közti résben. A kapuboltozat nem alkalmas búvóhely, mert a konyhá
ból jövő Iván, vagy a tulajdonos minden pillanatban kérdőre vonhatja az ott
ácsorgót. Tardy, ha itt van, csakis az ólak környékén bújhatott el.
A kapitány mind hangosabb lesz s a szeme egyre jobban csillog. Most már
egyes szavakat is elkapok a párbeszédből.
— Nos, elfogadja? — kérdi felhevüllen a kapitány.
— Nem . . . nem . . . majd Vladivosztokban . . . — hallom a tiltakozás töre
dókét.

A kapitány földhöz «apja a poharát és Iván ultin kurjant. A borzas, lusta
háziszolga előcammog.
— Vodkát!
A szolgalegény vigyorog. Tapasztalatból tudja, hogy a mulatság elérkezett a
kritikus ponthoz. Minthogy azonban e részben a Narodni Hotel tulajdonosa kitanította, sajnálkozva huzza föl a vállait.
— Vodkáival nem szolgálhatok, — mondja.
A kapitány akkorát csap az asztalra, hogy a tányérok és a* üvegek ugrálni
kezdenek.
— Mi az, hogy nem szolgálhatsz?!
— Nincs, goszpodin kapitány, ha csak a bárin . .
A hátún: a ház ura. Kiticzin homlokán kidagadnak az erek. 0 is ismeri már
ezt a játékot, amely minden alkalommal megismétlődik. Mióta hivatalosan szesztilalom van, a vendéglősök csak (hosszas vonakodás után adják elő a „spirt"-et,
mert igy öt-hatszoros árat is kaphatnak érte.
— Hivd ide a bárint!
A gazda, nagy, lompos, sárgahaju ember, előtipeg a konyha tájékáról. Siránkozással kezdd:
— Tulajdonképpen ön az oíka goszpodin kapitan. Amióta a kozákok lelövik
a csempészeket, ezek a disznó kitájok igen óvatosak lettek. Ne adj* Isten, hogy
akár egy bankával is hoznának.
A kapitány csöndesen kihúzza a revolverét.
— Elég, vén disznó, ne fecsegj annyit. Ha nem lesz vodka, öt percen belül
találkozni fogsz az őseiddel.
— Megpróbálom, goszpodin kapitan, de tártuk tőle, hogy drága lesz . .
— Hát drága lesz, de legyen I
Tamara megpróbálja csillapítani a feldühödött kapitányt. Megsimogatja a
kezét, amelyen az iménti ütéstől megduzzadtak az erek. Mond is neki valamit,
amit nem értek, de látom, hogy Kiticzin visszadugja a revolvert a táskájába.
Valóban, nincs is már rá szükség, mert néhány perc múlva előkerül Iván és egy
körülbelül másfél liter nagyságú négyszögletes bádogbankát helyez az asztalra
A kapitány mohón utána kap, megszagolja, tölt és iszik. A nyeldeklöje föl és le
szaladgál, az arca vörös lesz.
— Ez teszi! — mondja a székét egészen a táncosnő székéhez tolva és a karjával áthajol Tamara székének 'karfáján. Minden óvatosságról megfeledkezve,
mind a két ablakszárnyat kitárom ós egészen kihajolok, hogy egy szót se veszítsek
el a beszélgetésből. Rémülten ugrom vissza. Valaki nagyot osap a hátam közepére.
— Bátyuska, megjöttem a vacsorával!
Óh, hogy az ördög vitte volna el Ivánt, ez is a legrosszabb pillanatban érkezeit. Jóindulata, széles vigyorgás ül az arcán.
— Ezek már nélkülünk is megértik egymást Gyere a szobába vacsorázni.
Dühöngve követem. Meggyújtja a füstölgő petróleumlámpást és a vacsorát
leteszi az ágyra. Olyan szüík a torkom, hpgy egy falatot se tudnék lenyelni. A bor
után kapok.
— Igyál, bátyuska! Ha berúgsz, a hátamon viszlek ki az állomásra.
Talán a foglalkozás teszi nála, hogy minden részeg embert szimpatikusnak
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talál. Átveszi tőlem az üveget, megtörli a száját és huz belőle. Utána egy nagy
darab bécsiszeletet dug a szájába és fecsegni kezd.
— Nagy disznó ez a kapitány. Egyszer egy lányt szedett le a vonatról. Nem
volt szegénynek semmi más bűne, minthogy átkozottul csinos volt. Idehozta és
Itatni kezdte. A lány sírt és nem alkart inni. Akkor a kapitány erőszakkal szétfeszítette a szájúi és ugy töltötte bele a pálinkát... Bátyuskám, ha láttad volna...
A lánynak igazoló iratai voltak, Kiticzin kivette a táskájából és összetépte, ott a
szeme előtt. És akkor azt mondta: „Igazold magad, galambocskám, te kém vagy!"
„Nem vagyok kém, én egy államíhivatalnok lánya vagyok 1" A vége az volt, hogy
a lányt részegen és tehe(ellenül, egy szál ingben, kidobta az utcára. Hajnal volt,
hideg volt, a saját köpenyegemet adtam neki oda, bátyuskám, különben megvette volna az Isten hidege.
Mintha minden szavával szöget verne a körmeim alá. Felugróm, megtorlóm
Izzadó homlokomat, de Iván széles tenyerével lenyom és tovább kinoz:
— Ez persze másmilyen, ez a táncosnő. Itt bezzeg nem kell erőszakot tenni.
Én tudom, tavaly is volt itt egy trupp, itt laktak nálunk.
Nem hallgatom tovább. Kiugrok az ajtón és futva megyek a nyitott ablak
felé. Ivan csámosogva bámul utánam és a fejét csóválja. Biztosan azt hiszi, megbolondultam.
Először csak annyit látok, hogy az egyik lampion erősen himbálódzik a drótján. Hirtelen kitört volna a nyári zivatar? De nem: a másik három mozdulatlan
fénnyel ég. A lampiont egy hirtelen mozdulat billenthette bi nyugvó helyzetéből.
Most tisztán látom a helyzetet. Tamara széke fel van döntve és mindketten
állnak. A táncosnő az asztal sarkához támaszkodik és görcsösen megmarkolja a
retiküljét. A kapitány három lépésnyire tőle, az asztal hosszú oldalánál, mozdu-.
lattanul, de ugrásra készen. Az arcán ittasság, vágy és düh vonaglik. Vodkától
vöiösrefesteit képe majdnem ördögi a lampionok világításában.
— Hagyjon, kérem... — könyörög Tamara.
— Kár az okoskodásért! — csikorgatja a foga alól a kapitány.
— . . . Én kiáltok!
— Hát osak kiáltozz, galambocskám 1 A bárinnak és a pincérnek jó okai
vannak, hogy ne dugják ide a pofájukat... És ha valamelyik vendég elő merne
bujnl...
Röibögve üt a revolvertáskájára. Ivan szintén meghallotta a lármát, odajön
hozzám és el akar ráncigálni az ablakból
— Ugye megmondtam? — dörmögi. — Gyere innét, ha kedves az életed!
Mind a ketten mozdulatlanul figyelik egymást Egyszer, egy hajnalban láttam
hasonló képet, lkét macska közölt. Az egyik egy fa törzsén kapaszkodott, fejjel
lefelé, menekülésre készen. A másik moccanás nélkül ült a fa alatt. A négy szem
halálos "pontossággal kapcsolódott egymásba. Az üldöző a másik macska tekintetének egy pillanatnyi rezdüléséből kimérte az ugrás szögűt és a lendület nagyságát. Csak az volt a kérdés, melyik parancsol tovább az idegeinek: a vadász,
vagy a vad?
Megbénulva, 'kiszáradt szájpadlással, lüktető halántékkal állok őrhelyemen.
Tamara ideges ujjal a retikül csatját szeretné kinyitni. A revolver!... Félgondolatok és sejtések cikáznak át az Agyamon. Talán, ha nem volnék itt, nem védené
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magát életre-halálra! A kapitány észreveszi a mozdulatot. Hatalmas markával lecsap a retikülne és vele együtt fogvatartja a táncosnő kezét is. Diadalmasan
hörög:
— Megfogtalak, kis galamb 1
A szemem előtt hirtelen minden elhomályosodik. Kész volnék az aránylag
alacsony emeletről a kapitány nyakába ugrani, ha a távolság nem volna reménytelen. Tamara kétségbeesetten igyekszik szabadulni a vasmarok szorításából.
Felsikolt!
Ebben a pillanatban pokoli gágogás támad. Az álmukból fölzavart ludak
rikoltozva és szárnyaikat verdesve csapkodnak maguk körül, mintha legalább
is az ős ellenség: a görény jelent volna meg közöttük. Olyan váratlanul és hirtelenül jön a lárma, hogy Kiticz.m meglepetésében elengedi Tamara kezét és
a revolveréhez kap.
— Hé, ki van ott?!
Nincs felelet. A ludak lármája azonban nem szűnik.
— Felelj, vagy lövök 1 — ordítja a kapitány és a két ól közti keskeny résben megjelenik Tardy zilált feje. Ugy kell átpréselnie magát. Nyilván ezzel ébresztette fel a ludakat. Amig mozdulatlanul feküdt, nem volt baj, de amint
Tamara védelmére elő akart ugrani, megrázta az ól deszkapalánkját. A kapitányt
a váratlan jelenség egészen kihozza a sodrából. Még Tamaráról is megfeledkezik,
a festőt nézi elképpedt, ittas tekintettel.
Tardy felé indul.
— Hogy kerültél ide?! Mit csinálsz itt?!
A festő fekete szeme villog a gyűlölettől, a szája széle sápadt. Áttornázta
magát a hasadékon és kilépett a fénybe. Tamara gyorsan felkapja a retikült,
amely földre esett. Gyors mozdulattal kivesz belőle valamit. Egy nagyon kis
kaliberű revolver nikkelezett csöve csillan meg a rávetődő fényben.
— Mit keresel itt? — tajtékzik a kapitány.
Most megélénkül az udvar, a bárin ront elő a konyhából.
— En tudom, goszpodin kapitan. Lopják a libákat! Már két hét óta lesem
a gazembert, de most megvan!
Fölemelt ököllel közeledik Tardy felé.
— Megvagy, piszkos libatolvaj!
A kapitány leereszti a revolver csövét. Szinte dadog a meglepetéstől.
— Te . . . t e . . . libát lopkodsz éjszaka a városban?
A festő fölemeli a fejét, válaszolni akar. Tamara eszelősen integet, hogy
vállalja.
íme, a capitoliumi libák esete — mormogom keserű humorral. Csak az a
kérdés, hogy vájjon ezúttal megmentették-e az ostromlott várat? A bárin jajgat:
— öt libám tünt el az utolsó héten! Goszpodin kapitán, ki tériti meg a
káromat?
Jajgatása belevész egy pokoli dördülésbe. Az egész épület megrázkódik, néhány ablak csörömpölve hull ki keretéből és valahol láng csap föl, amely véres
fényt dob az udvarra. Utána egy sereg kisebb, tompa dördülés és a megelevenedő
utca rémült dobogása. Ivan, aki megismerte a festőt és már az előbb leszaladt
az udvarra, rémülten elorditja magát:
— Bozse moj! A vörösök!
1*9

Nincs kizárva, hogy a vörösek éjnek idején megtámadták a várost. Nem
egyszer hallottam suttogni, hogy valahol, mélyen bent az erdőn, lázas szervezkedés folyik. Vladivosztokból állandóan csempészik a fegyvereket és osalogatják bujdosó oroszok, hazátlan kinai kulik és a forrongásra örökké hajlamos
koreaiak között. Az egész, békésnek látszó talaj alá van aknázva.
Futok Ivan szobájába. A szálloda előtt zuhogó léptekkel szalad egy feltűzött
szuronyu kozák őrjárat. A kinaiak megvadulva és fölzavarva ugrálnak a bazár
bódéi között. A szemközti orosz házak tulajdonosai fatáblákat tesznek nz ablakokra és keresztet vetve néznek abba az irányba, ahonnét a láng egyre magasabban csapkod. Kisérteties a vörösnek és a feketéuek ez a gyors váltakozása a
faházakkal szegett utcán. A lárma tart, az összevissza futkározás erősödik és
minduntalan kicsendül egy szó:
— \ vörösök1 A vörösök1
Kiticzin ugy löki el maga elől az imént még sopánkodó szállodást, hogy az
felborul és mint valami hordó zuhan az asztal alá. A következő pillanatban kinl
van az utcán és öles léptekkel szalad a kaszárnya felé. Még hallom, amint odakiált az őrjáratnak:
•— Az állomásra! Két ember rohanjon a kaszárnyába és hozzon erősítést.
Egy-egy félszázad szállja meg a város kijáratait. A gépfegyverosztag álljon a
szálloda elé.
Négy lépcsőfokot ugorva robogok le a lépcsőn. A bárin jajgatva és káromkodva tápászkodik föl az asztal alól, Tamara TaTdy kezét fogja és igy szól:
— Meneküljünk innét! Gyere velem Vladivosztokba! Hajnalban indul a
vonat... Ha ott sem leszünk biztonságban, átviszlek Japánbal
Föl akar rohanni a szobájába a csomagjaiért. Megállítom.
— Ne menjetek az állomásra, mert Kiticzin karjaiba rollmntok! A város kijáratai meg vannak szállva.
Sápadtan a falnak támaszkodik.
— Mit csináljunk?
— Meg kell várni a végét. De lehetőleg nem ittl
Az utcán összevissza lövöldözés hallatszik. Ivan lélekszakadva jön vissza.
— Rálőttek az őrjáratra... Egy ember elesett! A kapitány az állomás felé
rohant!
A szálloda lakói megriadva gyülekeznek a folyosón. Egy idősebb asszony
hálóingben és meztelen lábbal föl- és alá szaladgál.
— Bozse moj, éppen most, éppen most!
Elkapja Tamara szoknyáját és bőbeszédűen előadja, hogy az apja sirját
jött meglátogatni. A táncosnő nem is figyel oda. Tardy kezét fogja, aki egészen
apatikusan áll ott. Az iménti nagy vihar kirobbantotta belőle az évek óta hurcolt titkot, de a pillanat végzetesen összekuszált mindent: örömet, fájdalmat boldogságot, féltékenységet, lelkiismereti furdalást. A szerelem, ugylátszik, kedveli
a tragikus bonyodalmakat.
Egy szakasz kozák futva érkezik a szálloda elé. A puskaagyak dobbanva
zuhannak a deszkajáróra. Szokup a parancsnokuk. Sebhelyes arca félelmetes
vigyorgásra torzul. A gépfegyveresek felcsörtetnek az emeletre. Felszakítják az
ajtókat és az ablakpárkányokon rendezkednek be. Itt nem maradhatunk, tovább
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— Nincs valami ismerősöd, akinél elrejtőzhetnél ma éjszakára? — kérdem
Tamarát
— Anna Michajlovna . . . — mondja tanácstalanul.
— Hát akkor fussunk innen!
Ugy, ahogy van, elvonszolom a kezénél fogva. Tardy utánunk. A kapu előtt
Szokiup élesre töltet a kozákokkal. Az első sor tördel, a unásodik a hátuk mögötl
áll. A szuronyok hegye tompán csillog a holdfényben. Az erdő felől reflektorozeá!k a várost. Éppen egy fény pás »tán szaladunk át, a spanyalkcndő lobog «
száguldó iramban. Átvágunk egy sikátoron és szük mellékutcába érünk.
— Ez az! — mondja Tamara és öklével megveri az egyik ablaktáblát.
A tábla hasadékán át világosságot látni, de odabenn nem mozognak. Tamara
lefojtott hangol beszól:
— Anna Michajlovna, nyisd ki az ablakot... Én vagyok, Tamara!
Visszahúzom Tardyt az árnyékba.
Az ablaktábla mintegy fél arasznyira kinyilik és egy félénk hang kérdi:
— Csakugyan te vagy?
— Én . . . é n . . . engedj be gyorsan!
Az ablak becsukódik. Akkor eszmél rá:
— Veletek mi lesz?
— Minket ne félts — mondom. — A hadifoglyok kivül állnak a harcon...
Különben itt fogunk vigyázni a ház előtt.
Suttogva beszélünk, de odabent csoszogó léptek zaja közeledik és Anna
Michajlovna félig siró hangon szól:
— Csakugyan egyedül vagy?
Intek a fejemmel Tamarának.
— Igen . . . Egészen egyedül!
A kapu nyikorog, még egy lázas kézszorítás és eltűnik. Olt állunk a kis
utcán, árnyékba húzódva. Tardy sötéten bámul maga elé. Megpróbálom összeszedni a gondolataimat. A fö, hogy Tamara egyelőre biztonságban van. Itt az
ideje, hogy mi is fedezéket keressünk magunknak. A szomszéd ház előtt dobogószerű fahid köti össze a kaput az úttal a járda mellett elhúzódó árok fölött. Az
lesz a legbiztonságosabb ha ott huzzu'k ki az éjszakát. Intek a ifestőnek, aki lélektelenül, gondolat nélkül követ.
Behuzódunk ia hid alá. Nem valami haráitságos tanya, nagy bűzlő pocsolyával, amely csak itt-ott ad valamivel szárazabb helyet a leülésre. A lábaink
jgy is elmerülnek a sárban. Cigarettát kotrok ki a zsebemből, rágyújtok és megkísérlem, hogy egy kis rended teremtsek a mai éjszaka zűrzavaros eseményei
közölt.
— Az a furcsa — szólok tűnődve —, hogy egyetlen vörössel sem találkoztunk . . . Lehet, hogy a felkelők ágyúval lövik a várost.
Szavaimra semmi válasz. Tardy szivja a cigarettáját és nem beszél.
— De ha ágyúval lőnek — folytatom —, hogy lehet az, hogy mindjárt
abba is hagyták? összesen egy nagyobb becsapódást hallottam.
A festő flgyelmeztetőleg oldalba bök. Az első eset, hogy életjelt ad magáróL
— Pszt — súgja — jönnek!
Léptek koppanása hallatszik. Két-három ember jöhet az utcán. Errefelé tar«
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tanak, de egyáltalán nem sietnek. Nem is beszélnek, őrjárat, amely óvatosan
hatol előre, gondolom. Ha ittkapnak bennünket, könnyen azt hihetik, hogy
valami rosszban törjük a fejünket. A cigarettát benyomom a pocsolyába, Tardy
követi a példámat. A palló alatt a szivem dobogását hallom. A léptek erősödnek
és közvetlen mellettünk állnak meg. Talán már fel is fedeztek bennünket. Gondolatban gyorsan elbúcsúzom az élettől. Hej, élet, de szép is voltál a podgránicsnájai tehón pásztornak! Viszontlátlak-e még onnét felülről?
A léptek nem akarnak távozni. De mi ez? Mély sóhajtást hallok és valaki
megszólal magyarul:
— No ezt jól megcsináltad!
Szent Isten! Ezt a hangot ismerem! Hisz ez Langfelder!
Egy másik hang: — Megmondhattad volna előbb is, hogy benzin van a csöbörben! Annyi eszem nekem is van, hogy akkor nem dobom bek a cigarettavéget!
Ez meg a doktor. De mit beszélnek ezek összevissza benzinről, cigarettavégről? Langfelder mondja:
— Adjunk hálát az Istennek, hogy ép bőrrel megusztuk.
— És Rosen?
— örül, mint egy bolond. A gyár biztosítva van egy nagy amerikai társaságnál. És tekintve, hogy nyersanyag jóformán alig volt, legalább a háromszorosát
megkapja az elpusztult értéknek.
Hirtelen megértem az egész összefüggést. Hisz akkor szó sem volt vörös
- támadásról. A doktor csinálta az egész zűrzavart és épp a legjobb pillanatban.
Boldogan kicuppogok a hid alól és egyenesen Fodor karjai közé vetem magamat
A boldogtalan doktor, aki csupa korom és füst, majdnem térdre esik ijedtében.
Azt hiszi, hogy a milic tette rá a kezét.
— Kegyelem! — mondja. — Én nem csináltam semmi rosszatl
Alig tudunk belé lelket verni. Csak akkor tér magához, amikor Langfelder
örökké mosolygó kék szemét látja.
— De hogy kerültetek a hid alá? — kérdi.
— Hát a vörösök elől bujkáltunk.
— Miféle vörösök elől? — kérdi elsápadva.
Gyorsan elmondom, hogy a robbanás zaját félremagyarázták a városban.
Kiticzin alarmirozta a kozákságot és megszállta a város fő stratégiai pontjait.
Hajnal előtt aligha fog kiderülni, hogy mi történt itt tulajdonképpen. Éppen
ezért okosabb lesz, ha mind a négyen visszavonulunk a hid alá, mert a fölizgatom kozák képzelet ellenségnek nézhet bennünket és akkor aligha usszuk meg
egy-egy golyón alul.
Visszavonulunk tehát a hid alá haditanácskozást tartani. A dolgok humoros
előtere mögött azonban egész sereg veszedelem rejlik. Mindenekelőtt itt van
Tamara, akinek gyorsan ki kell jutnia ebből az egérfogóból. Tardynak sem
tanácsos visszatérnie a kozák kaszárnyába, ahol számolnia kell a libák miatt.
És ha a kapitány összefüggést keres Tardy és Tamara rejtélyes eltűnése között?
Minden kérdés ezernyi uj aggodalmat szül.
(Folytatjuk.)
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\dl adu Lajos

Történik egy svábhegyi villában két nap alatt.

I. f e l v o n á s
Marlonék villája a Svábhegyen.
A villa
hallja és az előtte lévő terrasz. Nagy, világos szoba, kevés, de nagyon kényelmes bútorral. Csupa világos szin. A hátsó falon
két óriási ablak között nagyon széles ajtó,
amely a nyitott terraszra * a villa kertjébe
vezet. Baloldalon ajtó a lakás többi részébe. Az ajtó mellett feltűnő helyen váza virággal. Jobboldalon is két nagy ablak. Május, délután i óra. Amikor a függöny szétnyílik, az Anya és az Apa a szoba két sarkában ülnek. Apa baloldalt hátul fotőjében
ül és újságot olvas. Anya jobboldalon
elöl,
külföldi képeslapot böngész. Apa
egyszerű,
kopaszodó
ur, ötvenhárom éves lehet, ősz.
Szemüveggel olvas. Kevés szava van a családban. Gazdag ember.
Néhány
áruháza
van. Anya negyvenöt éves. De ezt senki se
tudja, néhányan kiszámítják.
Harmincötöt
mutat, festett szőke haj. Kacér, fiatal ultramodern. önző. Hosszú szünet. Ezalatt legfeljebb az újságpapír zörejét hallani. Vagy
valami távoli lármát is. Villamoscsengetést.
Vagy valami gyerekhangot. Azután kintről,
a kertből, de nem egészen közelről Marion
hangját, amint hívón, parancsolón
kiált:
„Tibori" S Tibor hangját, amint felel: „Igen".
APA (leteszi az újságot): Mondd, kérlek...
ANYA: Tessék. (Tovább olyas.)
APA: Ki ez a gyerek?
ANYA: Melyik? (Végig kelletlenül,
mint
akit a dolog nem érdekel és a kérdés zavar.)
APA: Ez a — hogy is hivják — ez a
Tibor.
ANYA: Hát — Tibor.
APA; Ugy mondod, mintha azt mondanád: Shakespeare. Vagy Molnár. Mi az,
hogy Tibor?
ANYA: Ahogy mondod. Mint Vilmos,
vagy Ferenc. Tibor.

APA: Dehát kicsoda? Micsoda?
ANYA: Mondtam már: Tibor.
APAr Mit jelent nálad az, hogy Tibor?
ANYA: Semmit se jelent. Tibort jelent.
Nem tudom, micsoda. Azt hiszem, hogy
doktor. Tőlem lehet orvos is.. Vagy ügyvéd.
Remekül táncol. Nagyon szép flu.
APA: Ez a foglalkozása?
ANYA: Nem, hanem Ilyen. Hagyj békén.
APA: Mondd — és az ilyennek nincs vezetékneve?
ANYA: Van, de azt az ember elfelejti.
APA: És mit akar ez?
ANYA: Mindent. Semmit. Az ilyennél
nem fontos, hogy mit akar. Az ilyennél fontos, hogy jól táncol és szép flu. Az embernek jól áll.
APA: Kinek áll jól?
ANYA: Senkinek. Mindenkinek. Ez a Tibor.
APA: Azt hiszem, értem. De minek van
ez itt mindennap?
ANYA: Kérdezd meg tőle.
APA (türelmetlenül):
De furcsán válaszolsz.
ANYA: Megszokhattad.
APA: De majd leszoktatlak!
ANYA (most néz fel először az újságból,

Salovanskó páratlan hatéau női gyógyít)rdijs
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amelyből eddig megszakítás nélkül olvasott.
Es nagyon nyugodtan): Mondd, kérlek. Ennyi
év után . . . pont most. .. akarsz kezdeni —
erélyes lenni? (1is megint az újság.)
APA (nyel egyet): Hál jó. Hát jó. I)e
nzért mégis . . . végre is szülők vagyunk . . .
A lányunk huszonegy éves.
ANYA; Pardon. Csak husz. És csak 19-ct
mond. És egy 10 éves lány ma legfeljebb
tizenhét.
APA: És?
ANYA: És még nem kell férjhez mennie.
Látod én is korán mentem férjhez.
APA: Korán? Na te több voltál.
ANYA: Több?!
APA: Több.
ANYA: Több voltam? Mered mondani?
APA: Több voltál. Nem merem mondani.
És ha Tiltalában mernék valamit mondani,
nzt mondanám, hogy nekem nem tetszik ez
a fiu.
ANYA: De nekem tetszik. És Marionnak
is tetszik.
APA: El akarja venni? Ez a senki?
ANYA: El akarja venni, de Marion nem
itfcnr hozzámenni. Marion táncolni akar. És
en is táncolni akarok. És nem senki.
APA: Hiszen te mondtadl
ANYA: Pardon. Én csak azt mondtam,
nem tudom, hogy mi. Azt nem mondtam,
hogy senki.
APA (csak egy mozdulatot tesz: mit vitatkozzam veled, úgyis hiába. Megint az újságját nézi).
(A terrasz felöl lassan jön Marion és Tibor.
Marion husz éves, érdekes
arcú,
formás, fekete lány. Afféle Miss Huszadik század. Okos, intelligens, kissé léha, talán a
gazdagságtól, a mindenlehetőségtől.
Bizonyos, hogy az alapja, a természetes
ösztöne
a jó, de elnetfelt. Tibor a tipikus szép flu.
Huszonhat-huszonnyolc
éves. Nagyon elegáns. A legfeltűnőbb, legdivatosabb elegancia. Foglalkozása mellékes. Orvos, ügyvéd,
bank flu vagy kereskedő.
Az apja gazdag.
Ha van is foglalkozásából
jövedelme,
az

(Hüm

ital

nagy melegben könynyen okoz fogfájást.
Mint máskor, ilyenkor
is vegyen be

Cink eyilKy«i«rl4rh»n
kaphatók.
Aspirin lolülmulhataüan.
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nem érdekli. Kiváló táncos. Beszélgetve jönnek be. Az ajtónál
elhallgatnak.)
(Kis szünet)
MARION (az anyjához megy): Itthon maradsz?
ANYA: Igen. És te?
MARION: Lemegyek Pestre. Babával találkozom.
ANYA: Hová mentek?
MARION: Nem tudom. Az alsó állomáson
vár a kocsijával.
ANYA: Miért nem jön fel?
MARION: Gyenge a motorja. Nem birja
az emelkedést. (Tiborhoz.) Maga nem jön?
TIBOR: Nem. Sajnálom, de néhány barátom feljön. A szállodában találkozunk.
MARION (rábólint): Hány óra?
APA: Fél öt.
ANYA (a még mindig
álló
Tiborhoz):
Üljön le.
TIBOR: Köszönöm. (Leül.)
APA (szivartárcát vesz elő): Szivart?
TIBOR: Köszönöm. Nem dohányzom.
APA: Likőr?
TIBOR: Ritkán iszom.
APA: Kártya?
TIBOR: Sose kártyázom.
APA: Hát mit csinál?
ANYA (diadallal, élesen): Táncol!
TIBOR: Mindig!
APA: Szolid ember.
TIBOR (szerényen): Soha.
APA: Semmi szenvedélye nincs — csak
táncol — ez csak szolid?
TIBOR: Ahogy vesszük, kérem. A tánc
többet árt a tüdőnek, mint a cigaretta, jobban szédít, mint a bor és nőt ölelni — hazárdabb, mint a kártya.
APA (feláll): Nna, most ezt is megtanultam. Isten vele! (Mariont
megcsókolja.)
Szervusz! (Anyához.) Átmegyek Benedekékhez.
ANYA (Tiborhoz):
Látja, ő nem olyan
szolid — ő kártyázik. (Apához, aki kalapot, botot vesz.) Szervusz.
APA: A viszontlátásra. (Es hátul el.)
TIBOR: Azt mondják, az kellemes szórakozás — a kártya. Engem nem érdekel.
Pénz. És izgalom pénzért, öreg uraknak
való. Bocsánat...
ANYA: Nem baj. (Felugrik.)
Pardon.
t Kiált Apa után.)
Sándor! (Kintről
Apu
hangja: „Tessékl") Várj csuk! (Elmegy.)
TIBOR (ebben a pillanatban
átkarolja
Mariont és megcsókolja. Nem tul
lwsszu
csók).
MARION (csók után, közömbösen):
Jól
van már.
TIBOR: Már nem szeretsz?
MARION: Dehogy nem!
TIBOR: Néni nagyon.
MARION: Elég nagyon.
TIBOR: Neked elég.

MARION: Neked is. Te, Tibor. Tudod-e.
mi van ma?
TIBOR: Vasárnap.
MARION: De milyen vasárnap?
TIBOR: Nem is tudom, milyen vasárnapok vannak. Virágvasárnap — erre az
egyre emlékszem.
MARION: Ne légy elmés. Az neked nem
jól áll. Te csak táncolj, és csókolj és ölelj.
Az való neked.
TIBOR: Nem én akartam elméskedni. En
csókolni és ölelni akartam.. Te kezdted ezzel a vasárnappal.
MARION: Jó, jó. Szóval nem tudod. Ma
van . . .
TIBOR: Nos, ma v a n ? . . .
MARION: Három hónapja.
TIBOR: Három hónapja?
MARION: Igén. Mit bámulsz?
TIBOR: Minek van három hónapja? Annak hogy? . . .
MARION: Annak. Nem mered kimondani.
TIBOR: Nem merem?
MARION: Ma van három hónapja, hogy
a tied lettem. A szeretöd. (Minden pátosz
nélkül, egyszerűen.)
TIBOR (meg akarja csókolni): Drága.
MARION: Ne csókolj. Jutott volna inkább
eszedbe. Egy szál virággal. Egy szeim cukorral.
TIBOR (dadogva bután): Kérlek — Marion — nekem eszembe jutott — de nem
mertem . . nem mertelek emlékeztetni.
MARION: Csak emlékeztetni nem mertél?
Csókolni mersz, ölelni mersz. A kis budai
lakásodra bivni mersz. Csak
emlékeztetni
nem. Miért nem?
TIBOR: M e r t . . .
MARION: Hagyd, úgyse tudod megindokolni. Nem is fontos. De én merek rá gondolni. Miért ne? Mit tettem? Tetszettél nekem. Szép vagy. Erős, izmos. És remekül
tangózol. És jól csókolsz. Kinek tartogattam
volna a lányságomat? Valami ilyennek mint
te? Fontos az nektek? Ráérek férjhez
menni. De nem értem rá várni. Szeretni
akartam. Téged választottalak.
TIBOR: Köszönöm.
MARION: Ne gúnyolódj.
TIBOR: Isten ments! Én komolyan köszönöm.
MARION: Köszönheted is!
TIROR: Köszönöm is!
MARION: Nna. (Kis szünet.)
TIBOR (halkan, gyáván): Mondd, Marion
— ez most mi volt?
MARION; Semmi. Szembe néztem önmagammal.

TIBOR: É s . . . letszett?
MARION: És miért ne tetszett volna?
'Hirtelen.) És mosl — most mi lesz?
TIBOR: Mikor?
MARION: Ezután.
TIBOR: Mi lenne? Mi történt? Mi változna?
MARION (maga elé, gondolkodva. És pici
csönd): M o n d d . . . Te elvennél?
TIBOR: Hát hogyne!
MARION: Feleségnek? Elvennél?
TIBOR (meggyőződés
nélkül,
de nem
erőltetve): Mi az, hogy elvennélek? Elveszlek! Az csak természetes!
MARION: Mi a természetes?
TIBOR: Hogy elveszlek. Kérlek, én úriember vagyok, én tudom a kötelességemet.
MARION: Aahá! A kötelességedet tudod.
Persze! Hát mondok neked valamit. Én felmentelek téged. Teneked — velem szemben
semmi kötelességed nincs.
TIBOR: Kidobsz?
MARION: Nem. Csak nem kell, hogy elvégy.
TIBOR: De Marion! Hiszen tudod, szerellek.
MARION: Tudom. Én is szerellek. De te
nekem nem vagy a férj, te a tangó vagy, a
csók vagy.
TIBOR: Mondd, Marion, ez az úgynevezett
modern felfogás?
MARION: Ez nem modern. Ez egyéni.
TIBOR (gúnyos ajkmozdulat):
Egyéni?
MARION: Mi ez a grimasz, mit akarsz
vele? (Más hang.) Tibor, most azonnal megmondod nekem, gondolkodás nélkül, hogy
ne legyen időd hazudni. (Nagyon hirtelen.)
Voll niár neked — más úrilány is?
TIBOR (nayyon gyorsan): Nein.
M \RION (lemondóan): Volt időd — hazudtál.
TIBOR: Marion, ha mondom, nem volt.
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MARION: l'rüány — nem volt?
TIBOR: Nem.
MARION: Úriasszony — nem volt?
TIBOR: Nem.
MARION: Színésznő, táncosnő, bámő, kalapos — nem voll?
TIBOR: Nem.
MARION: En voltam az első?
TIBOR: Tel
MARION: K á r . . . Kár, hogy ilyen nagyot
hazudtál. (Knués gúnnyal.) Legalább a kalaposra mondtad volna, hogy igen.
TIBOR: Nem volt. Varrónőt kérdeztél
volna. Az volt.
MARION: És mégis én voltam az első?l
TIBOR: Te vagy az első, akit szeretek.
MARION: És hány volt előttem, akit nem
szerettél?
TIBOR: Marion, minek ez?
MARION: Tudni akarom.
TIBOR: Senkise volt.
MARION: Hány volt?
TIBOR: Mondom, senkise volt.
MARION fellordul, sétál, nem szól. Kis
szünet).
TIBOR: Haragszol?
MARION: HazudláL
TIBOR: Ne haragudj.
MARION: Hazudtál.
TIBOR: Hát nézzed... mit mondjak neked?. . . Téged szeretlek. (Meg akarja csókolni).
MARION: Hagyjl
TIBOR: Nem hagylak. (Megcsókolja. Marion kissé ellenkezik, de aztán nagij csók).
MARION (a csók után): Kedves vagy,
mert hazudtál. Mert el akartad hitetni
velem. De nekem ez nem kell. Én értem
— belátom, ha tiz, ha husz v o l t . . . akkor is.
Végre is emberek vagyunk
és szerethetünk, És nem tartozunk
egymásnak
felelni a multunkért. Se te. se én. Es senki.
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és senkinek Csak a jelenünkért. (Hirtelen.)
Hánv volt?
TIBOR: Megint kezded?
MARION (kedvesen):
No, ne légy buta,
mondd meg szépen, hány volt.
TIBOR (húzódozva): Nézd, lehet, hogy
volt, nem tudom, hány. Nem emlékszem
senkire.
MARION. Jó. Ez szép volt Hol olvastad
ezt, hogy igy felelsz. Nagyon kedves. De
tudod, megnyugtatóbb lenne, ha emlékeznél
— legalább egyre. Engem mikor fogsz elfelejteni? Ne felelj, úgyis azt mondanád,
hogy soha.
TIBOR: Soha!
MARION: No, látod. Te, Tibor — én nem
is tudom, én szeretlek téged?
TIBOR: Nem tudod?
MARION: Félek, hogy nem tudom. Kedvellek. Tetszel nekean. Szerelem, hogy nem
vagy nagyon okos. Szórakoztat a vasalt
nadrágod és a pompás nyakkendőd. Mutatós vagy. Szeretem, ha szorosra fogsz a
láncnál. És meghalok, az ölelésedben. Ez
lehet. Ennyi.
TIBOR: Ennyi?
M\RION: Te! Ez sok! É s . . . nem tudom . . . én azt hiszem . . . te megcsalsz.
TIBOR: Soha! Soha! Hogy gondolsz
ilyent?
MARION. Nem tudom. De már hallottam
ilyesmiről. Hogy az emberek csalnak. Különösen a szerelemben.
TIBOR (kissé groteszk erőlködéssel): Én
erre sosem lennék képes.
MARION (egyre
növekvő hévvel): Te,
Tibor...
én nem tudom,
szeretlek-e.
Lehet,
hogy igen. Lehet, hogy nem.
De
jól
esel
nekem.
Én
egyelőre
nem adlak oda — érted? Nem adlak oda.
Nem engedem, hogy elhagyj! Majd é n . , .
ha meguntalak, — ha jön más — akinek
még divatosabb a nyakkendője és még eredetibb a parfümje — lia nem te kelles«.,.
akkor igen, akkor kidoblak. Akkor mehetsz.
(Nagyon idegesen.) Most azonnal esküdj
meg.
TIBOR: Esküszöm.
MAiRION: Hogy nem csalsz meg. Esküdj.
Mire esküszöl?
TIBOR: Amire akarod — arra.
MARION: Sok. Kevesebb több lett volna.
Valamire. Ami előtted a legszentebb.
TIBOR (húzódva őszintén): Nem is tudom . . . mert ami ezt illeti... szent?... én
előttem?
Azt hiszem, semmi.
MARION (hevesen, türelmetlenül): Mindegy. Valamire. Amire a k a r o d . . . Az életedre. Az anyádra. A nővéredre. .A boldogságodra!,., Az életedre.f. H a m a r . . .
TIBOR (figyelve): Valaki jön.
MARION (hátra néz): Az a n y á m . . .
Ereggy! Mintha most indulnál. Este látlak?! Keress. Vagy holnap. Esküdni fogsz.

Vigyázz! (gyorsan, röviden megcsókolja és
balra elfut).
TIBOR (még egy csodálkozó tekintet és
mozdulat Marion után. A hátsó ajtó közelében van egg széken a kalapja, sétapálcája.
Ezeket veszi).
ANYA (középről visszajön): Már megy?
TIBOR: Igen, kezét csókolom, a barátaim
már várnak.
ANYA: Férfiba rátok? Biztos?
TIBOR (kedvesen): Nagyságos asszonyom
— egészen biztos.
ANYA: Marion?
TIBOR: Most köszöntem el tőle. Öltözik.
ANYA: Fontos dolga van a barátaival?
TIBOR: Nem. Csak találkozunk.
ANYA: Beszelni szeretnék magával.
TIBOR: Parancsoljon velem.
ANYA: De nem most — aztán, ha Marion
elment. iNem akarom, hogy tudja.
TIBOR (megijed): Aztán? Amikor parancsolja.
ANYA: Marion mingyárl megy. Aztán
visszajöhet.
TIBOR (nem tudja, mit akarnak tőle.
Kissé bizonytalanul):
Amint parancsolni
méltóztatik.
ANYA: Marionról szeretnék valamit tudni,
TIBOR: Marionról?
ANYA: Igen, igen. (Türelmetlenül.)
Nem
teszi szivesen?
TIBOR (mint előbb): Dehogy nem, nagyságos asszonyom.
ANYA: Hát akkor m e n j e n . . . és hamar
jöjjön vissza.
TIBOR (kezet csókol): Igenis. Kezét csókolom. (Nagyon
csodálkozva, de gyorsan
elmegy).
ANYA (egyedül marad, leül, újságot vesz
a kezébe).
(Hosszabb
szünet).
MARION (belép balról. Kalap,
retikül,
kesztyű a kezében, a karján könnyű autóköpenyeg. A köpenyt ledobja az ajtó közelében egg fotöjbe).
ANYA (meglátja Mariont): Te még itthon
vogy?
MARION (kesztyűjét
húzva, még egyet
igazitva a toalettjén): Megyek.
ANYA: Mikor jössz haza?
MARION: Nyolcra — azt hiszem, itthon
leszek.
ANYA: Tibor most ment el?
MARION: Találkoztál vele.
ANYA: Igen, a kertben. (Kis szünet után.)
Csinos gyerek.
MARION: Tetszik neked?
ANYA: Az nem fontos. Neked tetszik-e?
MARION (lényegtelenül):
Igen
Csinos.
Uri kiilsejü.
ANYA: Szereted?
MARION (csodálkozva): Szeretem-e? Hogy
Jut ilyesmi az eszedbe?

ANYA: Na hallod, én már hallottam
olyant, hogy két ember egymásba szeretett.
Miért ne juthatna éppen ez az eszembe?
MARION: Csak meglepett. Én még sosem
gondoltam arra, hogy Tiborba valaki bele
is szerethet.
ANYA: Mi ez a Tibor?
MARION; Doktor. Az apja gazdag.
ANYA: Milyen doktor?
MARION: Nem tudom. Az apjánál van.
Nem is tudom, mi az apja.
ANYA: Hát akkor honnan tudod, hogy
gazdag?
MARION: Mondták. (Elkészült az öltözködéssel.) Hát megyek, még lekések a fogasról. Szervusz, anyus. (Könnyű
csókHátul el).
ANYA: Szervusz. (Pillanatnyi csönd. Anya
észreveszi Marion ottfelejtett köpenyét.) IIIhagyta a köpenyt! (Az ajtónál
kiszól.)
Marion! (Nincs válasz.) Marion! (Visszajön.
Mozdulat, hogy már elment, nem hallja, de
mindegy. Valahonnan kártyát vesz elő. Leül
egy asztalkához.
Passziánszot rak. Rögtön
abbahagyja. Kis poudriében megnézi magát.
Száján, arcán, haján igazit. Megint kézbeveszi a kártyát, folytatja a pássziánszot. Ez __
történik egy ideig. Aztán hátul
megjelenik
Tibor. Az ajtónál megáll).
TIBOR: Kezét csókolom. (Kalapját, botját
leteszi nem messze a Marion
köpenyétől,
de nem is közvetlenül
mellé).
ANYA: (folytatja a pássziánszot): Üljön le
szépen. Ide mellém. Ne haragudjék, hogy
hivtam és engedje meg, hogy befejezzem ezt
a pássziánszot.
TIBOR (leül, zavart): Tessék parancsolni.
ANYA Haragudtak a barátai?
TIBOR: Nem.
ANYA: Tudja, miért kértem?
TIBOR: Sejtelmem sincs róla.
ANYA: Kérdezni akarok valamit magától.
TIBOR: Parancsoljon velem.
ANYA: De őszintén feleljen. Olyan őszintén, ahogy még talán önmagával sem beizélt. (összedobja a kártyát.)
Megint nem
jött ki. (Tiborhoz.) Egészen őszintén. Megígéri?
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TIBOR: Megpróbálom.
ANYA: Erőltesse.
TIBOR: Kérem.
ANYA: Szereti Mariont?
TIBOR: Nftgyon aranyos, kedves leány.
Nagyon szeretem.
ANYA: ö szereti magôtï
TIBOR: Nem tudom.
ANYA: Kérdezte?
TIBOR: Nem. Nem is volt rá alkalom.
ANYA: Szerelmes?
TIBOR (könnyű mozdulat): Én? Alig hinném.
ANYA: Köszönöm.
TIBOR (meglepett): Ez az egész?
ANYA: Ez. Es míg valami, őszinte volt?
TIBOR: Az.
ANYA: Igazat mondott?
TIBOR: Igen.
ANYA: Hát jó. Akkor ez az egész. Beszéljünk másról. Vagy inkább vissza akar
menni a barátaihoz? (Innen kezdve kacérkodik a fiúval).
TIBOR: Köszönöm. Ha megengedi, maradok.
ANYA: öreg asszonyokkal is szívesen beszél?
TIBOR: Nagyságos asszonyom ílatal. Fiatalabb, mint akárhány leány.
ANYA: És Marion?
TIBOR (gyorsan, tárnodóan): Annál is.
ANYA (halkan): Én is ugy érzem.
(Kis szünet).
ANYA: Mi most az u j tánc?
TIBOR: A régiek keveréke. Néhány u j
lépés.
ANYA: Szereti?
TIBOR: A tangót szeretem. Régi szerelmem.
ANYA: Ilyen hü? (Innen kezdve a beszélgetés galoppban megy).

TIBOR (támadóan, fiatalosan): A tangó
hoz mindig.
ANYA: És egyébként? Csapodár?
TIBOR: Csak szeretek!
ANYA: Sok nőt szeret?
TIBOR: Minden nöt szeretek.
ANYA: Öreget, fiatalt?
TIBOR: Üreg fiatalt — fiatal öreget.
ANYA: Engem is?
TIBOR: Magát is.
ANYA: És Mariont?
TIBOR (lefelé): öt is. (Kis szünet).
ANYA (lassúbb tempó): ;Van a tangónak
egy figurája. Egy belépés. Senki se tudja
ugy, mint maga.
TIBOR: Köszönöm.
ANYA: Szeretném tudni én is.
TIBOR: Megmutatom. (Feláll).
ANYA: Mutassa.
TIBOR (táncmozdulat): Ez az?
ANYA: Azt hiszem. (Feláll).
TIBOR (átfogja): Szabad?
ANYA: Hogyne.
TIBOR (néhány oktató szót mond): Igen...
Most könnyen . . . így . . . A jobb lábbal. .
Igen . . . Helyes . . .
ANYA (lassan táncba mennek át): Várjon csak. Zene nélkül nehéz. (Dúdolni kezd
egy ismert, divatos tangót, amit Tibor halk
füttyszóval kisér).
TIBOR (tánc közben): Remekül táncol.
ANYA: Igen? (Tovább dúdol).
TIBOR: Eszményien^ Mint egy virág —
olyan könnyű.
ANYA (kacér): És Marion?
TIBOR (bosszúsan): Az isi
ANYA (fojtottan): Mii csinált?
TIBOR (ugyanugy): Megcsókoltam.
ANYA: Hogy merte?
TIBOR: Kívántam.
ANYA: Engem?
Grand

felvétel (llOOkép)
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A telep legszebb helyin, eüyholdas parkban, a
Strand közvetlen közelében, 40 szobája folyóvízzel, mosdókkal ellátva ós a legnagyobb komforttal
berendezve. Elsőrendű
ellátás! Nyilvános étterem! Fürdőszobák! Női és féri) fodrásztermek
a házban.

OR: A csókot.
TA: Hogy merte?
OR: Bátor vagyok.
(A: Nem fél?
OR: Nem.
fA: Kidobom.
OR: Nem megyek.
fA: Megütöm.
OR: Megint megcsókolom.
fA: iS7.eretsz?
OR: Szeretlek. (Csók felé).
if A (támadóan): És Marion?
OR: Aranyos. (IKs szünet).
fA: Mindig igy szoktad?
OR: Nem mindig.
fA: Hazudsz!
OR: Ne törődj vele.
fA: Mit akarsz?
OR: A szádat.
fA: Bolond vagy?
OR: Fiatal vagyok.
fA: Én öreg?
OR: Szép vagy.
fA: És Marion?
OR: Kedves. (Szünet.)
fA: Most mi lesz?
OR: Megcsókollak.
fA: Nem engedem.
OR: Elveszem.
fA: Bolond vagy?
OR: Fiatal vagyok.
fA: Én is!?
OR: Az enyém leszel.
i'A: Bolond!
OR: Kellesz!
l'A: És Marion?
OR: L á n y ! . . . (Szünet.)
—

ANYA: Most menj!
TIBOR: Nem megyek.
ANYA: Mit akarsz?
TIBOR: Téged.
ANYA: Bolond vagy?
TIBOR: Fiatal vagyok.
ANYA: Nagy lányom van.
TIBOR (gúnyosan): T u d o m . . . Marion.
ANYA: Hát tudod.
TIBOR: Nem érdekel.
ANYA: Festve vagyok.
TIBOR: A lányod is.
ANYA: Fáradt a szemem.
TIBOR: Tüzeli
ANYA: őszül a hajam.
TIBOR: Szőke a hajad.
ANYA: Asszonyt szeretsz?
TIBOR: Téged.
ANYA: Hazudsz.
TIBOR: Akkor is hidd el.
ANYA: Bolond vagyí
TIBOR: Fiatal vagyok.
ANYA: Bolond vagyí
TIBOR: Égek.
ANYA: Meggyújtottalak?
TIBOR: Lángolok.
ANYA: Vad vagy?
TIBOR: Az is vagyok.
ANYA: Erőszakos?
TIBOR: Az is vagyok.
ANYA (már Tibor karjában van, de Tibor
mellének támasztja a hetét): Mit csinálsz?
TIBOR: Megcsókollak.
ANYA: N e m m m m . . . (Ai ,jn" már a csókban.)
TIBOR (a csók után): Gyere!
ANYA: Bolond vagyl?

C t f r -CS

Üdítő

illata

van a ragyogó nyári
napon, gyepen fehérített fehérneműnek.
Ilyen lesz ruhája a
Radion-mos&siól,
amely oly egyizerű,mert

RADION
e g y m a g a

m o s !
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TIBOR: Ne mondd ezt. Ugy is tudom.
ANYA: Elégünk.
TIBOR: Mit bánóin I Mit bánodl
ANYA: Megölsz!
TIBOR: Én is meghalok.
ANYA: De élni inkábbl
TIBOR: Hát éljünkl
ANYA {pici stünet után): Es Marion?
TIBOR: Nem emlékszem rá.
ANYA: Komisz, kedves... (Es Tibor vonszólására együtt
eltűnnek a bal ajtón. Az
ajtó becsapódik. Nagyon hosszú
szünet.)
(A terrasz felöl sietve jön Marion. Egyenesen a kabátjáért
megy, amit ottfelejtett s
amelyért visszajött. A karjára veszi. Indul
vissza. Meglátja Tibor kalapját, botját. Odamegy. Kezébe veszi a botot. Körülnéz. Leteszi. Felemeli a kalapot. Belenéz; látja a betűjelet. Halkan, maga elé mondja:
,Tibor".
Csodálkozva, de még gyanutlanul néz körül.
Ez hátul történik. Leteszi a kalapot. Gyorsan
a baloldali ajtó felé indul Két-három lépés
ilyen gyorsan, aztán hirtelen megáll. Futó
árnyék az arcán. Újra megindul, de most már
lassan, lábujjhegyen, gyanakodva. Az ajtóhoz ér. A keze a kilincsen. De nem nyomja
le. Megijed. Néz. Aztán hirtelen lehajol, hallgat. Egy pillanat és már felkapja a lejét. Elugrik. Egy stkoly, melyet a szájába nyomott
ökle tompít s mintha mondaná: „Az anyámt"
S talán azt is: „Tibori"
Megáll. Elörejőn.
Maga elé mered, a közönségre. Olyan ez a
tekintet, mint a filmművész felnagyított képe,
a premierplan, hogy szinte előrejön. A tekin-

„ADRIA"
FIUME
Tengeri Kiránduláson

tete révülő, szinte őrült. De aztán elsimul ez
a tekintet, de nem lesz nyugodt, határozott
lesz, egy kissé elszánt és vad. A keze ökölbe
szorul. Néhány mozdulat és tekintet, amivel
bosszút, megtorlást fogad. Elkeseredés a vad
tekintetében és gyűlölet. Hirtelen mozdulat és
ismét az ajtó kilincsén a keze, aztán megint
kevés elerőtlenedés és megindul a hátsó ajtó
felé lassan, lehajtott fejjel, szomorúan. El
akar menni, de hirtelen megáll. Felveti a fejét. Újra dacos harag. Vad gyűlölettel telitett
mozdulat. Egy ugrás az ajtóhoz, amely mögött ai anyja és Tibor van. Lehajol. Ugyanakkor bentről viháncoló, szinte trillázó női
kacaj, amit mint hegedűt a zongora, a mélyebb hangú férfi nevetése kisér. Marton ijedten kapja fel a fejét. Hirtelen, szeles mozdulat s talán a karján csüngő kabátjával leveri
az ajtó melletti asztalkán álló vázát. A váza
hangos csörömpöléssel darabokra törik. Marion megretten, fíohanva megy el a hátsó
ajtón, a kabátját megint ledobja, nem oda,
ahol előbb volt. Az ajtó nyitva marad. Hostszu csend. Aztán pár másodperc múlva kinyilik a szoba ajtaja s az anya határozott
mozdulattal, de remegve kilép rajta. Kissi
gyűrött. Tibor utána. A nyakkendője most
nem olyan
tökéletes, a haja nem egészen
sima. Ez a deranzsáltság nem túlságosan fel'
tűnő, de feltétlenül
észrevehető,)
ANYA (halkan): Mi volt az?
TIBOR (halkan): Ez a váza.
ANYA (körülnéz): De mitől? KI volt Itt?
TIBOR (ugyanugy; a hátsó ajtónál, amelyen kinézett): Talán egy macska.
Az lehet.
ANYA (kissé .megnyugodva);
(De kutatva néz körül.)
TIBOR (közel hozzá, átfogja): Biztosan a*
volt. Ne izgasd magad. (Meg akarja csókolni.)
ANYA (védekezve):
Most n e . . . Most
hagyj...

Rendszeres heti szolgálat

Körutazás

« o t o u part

mmntén

(• nap)
fflHOMl minden CmtftrtBMfl, egy-két napi tartózkodással Ancona—Bari—Catania—Malta—
Messinn -Palermo—Nápoly- és Uvoraoban UÉNUÁIU, vagy ellenkező Irányban
•ÉaoAML BlIndM p t a t a t t a , ugyanazzal a menetrenddel, FIUME-, TRÍK8T- vagy VKLEN-

3pan

yoíorsMágf

kirándulóm

(10 nap)

•CHUtaOL mlndm htflM hosszabb tartózkodással

Marseille—Barcelona- és Valenciában és
vissza Impérián keresztül UÉNUABA.
Kényelmei ul motorhajók.
Egy. é s kétágyas kaJUtttk.
Meleg é l hideg folyóvts.
A hajón való étkezés a kikötőben nem kötelező.
Prospektus kapható és kablnelfijegyzés eszközölhet«: „Coaullch U n e " VH.. Thököly-ut 2,
él IV., Váci-utca 17, valamint az „ t b u u " menetJegytrodálban.
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Ditrichstein?
megszüntetem

14 napon neioi
KPlslQliarl liúhomatl
Függönyök, gobolinek
Csipkék éa anyagáruk
csaknem félárban kerülnek eladásra

TIBOR: De most is. (És megcsókolja,)
ANYA (a csók alatt ugy áll, hogy észreveszi Marion kabátját, mely most feltűnően
rendetlenül van odavetve. A kabáttól megijed,
a csók nagyon rövid, mert kiszakítja magát
az ölelésből. Es rémülten): Te... ez a kabát.,
az előbb is itt volt?l
TIBOR (nem tudja, de a rémület ragadón
is tompán): Nem tudom. (S mind a ketten
meredten néznek a kabátra, mint gyilkos, áldozata holttestére. Mozdulatlanul állnak. Néhány pillanat és aztán gyorsan függöny.)

II. f e l v o n á s
Az első felvonás díszlete. Amikor a függöny
felmegy, az Anya és Tibor ugyanabban a helyzetben állanak, mint az első felvonás végén.
Egy pillanat s a merev szobrokból
emberek
lesznek. A felvonás kis szünettel kezdődik. Ez
a szünet arra szolgál, hogy az Anya lassan
leüljön
ahhoz
az asztalhoz,
amelynél
passziánszozott s Tibor is odaüli mellé. Az
asszony kissé ideges, nyugtalan. Tibor inkább
kellemesen lusta s ugy veti magát a fotöjbe.
Az asszony tudat nélkül veszi a kártyát és
keveri, de nem játszik,
ANYA: Ideges vagyok.
TIBOR: Nem kellene lenned. Aranyos vagy.
Ne légy ideges.
ANYA: Szeretnék szótfogadni. Nem tudok.
Ideges vagyok.
TIBOR: Miért vagy ideges?
ANYA: Nem tudom. Az a c s e r é p . . . Rosszat
jelent
TIBOR: Tévedsz. A babonát rosszul tudod.
A cserép jót jelent.
ANYA (idegesen): Szeretsz?
TIBOR: Vidám vagyok, örülök neked
ANYA (akit a gondolatai zavarnak,
most
még sem kívánja Tibor kedveskedéseit): Hagyj
m o s t . . . Most ne udvarolj. Beszélj másról.
Most nem akarom, hogy . . . arra gondoljak.
TIBOR: Sajnálod'/
ANYA (halkan, beismerően, szégyelve): Azt
hiszem, nem.
TIBOR: Hát akkor?
ANYA: Most ne. Látod, ideges vagyok.
Hát ne vitatkozz velem. Az nem nyugtat meg.
TIBOR: Elmegyek most. Jó?
ANYA- Nem. Ne hagyj most egyedül.
TIBOR: Jobb, ha elmegyek. Hazajöhet az
urad. Marion nincs itthon, miért vagyok
akkor én itt? Nem szeretem a kérdezősködést. És nem szeretek hazudni, ha nem szük-

séges.
ANYA: Az uram még nem jön haza. Kártyázik
TIBOR: Marion is jöhet.
ANYA: Marion csak nyolc után jön. Maradj.
Félek egyedül.
TIBOR: Jó. (Megcsókolja az asszony kezét,
amelyben még mindig kártya van).
ANYA (másik kezével megsimogatja a fiút):
Azért kedves v a g y . . .

Tiszta arcbőr
10—14 n a p a l a t t .
Schrödcr-Schcnke hámlasztókurája által
dr. Lahman orvos szerint.

Már a z első n a p utAn
feltűnő szépülés. A bór észrevétlen, do állandó
ujhodása által az összes hibák u. m. pattanások, mitesszer, foltok, nagy porosok, nyers,
ráncos, zslrféuyes, petyhüdt bőr, üreges kinézés
stb. alaposan és teljesen mellőzhető, amiről
számtalan elismerő és ajánló levél tanúskodik
(orvosoktól is). A bőr meglepően tiszta és
rózsás, a teint fiatalosan üde lesz és fiatalos
külsőt ad. Biztos eredmény és tökéletes ártalmatlanság.
P 14.—

Kellemetlen szőrüket î i S ^ j , Z
dalommentesen és azonnal gyökerestől (amely
tisztán láthatóvá lesz) „Rapident" által. Nem
hatástalan szőrtelenítő kenőcs, hanem a h a j gyökér kiirtója. A „Rapident" törv. védve és
a hajszálakat tartósan távolítja el. Dr. ("lasen
orvos irja: „Ezen módszer utólérhetetlenül tökéletes, teljesen ártalmatlan és a legajánlatosabb
a hajcltávolításra"
P 6.—
Til 70S CTpmplf
tüz és frissest'« a szembe
l U £ t » S i U l i e n , a D | a m n i l , által. Ernyedt,
fáradt nézés megszűnik, a szemek élénkké és
kifejezőkké lesznek
P 6.—
A szemöldököket és szempillákat a WIBRA szemöldöknedv gyorsan növeszti. A szemöldököket
sürüvé és a szempillákat hosszúvá és bársonyossá varázsolja, ami által a szemeknek bájos
kifejezést kölcsönöz. Sötétre fest
P 6.—
« 7 Í n I r o h l p l í a „Joli femme" (tőrv. védve)
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használatra.

Ha nem eléggé telt

már
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tjsS

PpfVhfllit

azaz, ha a kebel fejletlen maradt, vagy betegség, gyermekágy
következtében eltűnt, 4—6 hét
alatt normális, telt, kemény
kebel érhető el
anélkül,
hogy
a test,
avagy a csípő cseppet is
erősebb lenne. Eredmény
használatnál
P 16.—
kcbcI

a

.. , u n °"

által pár hét

I C l j l i u u t alatt visszanyeri
rugalmasságát,
teltségét d r . Funke és d r . Maler orvos urak
által elismerve és ajánlva. Dr. Funke orvos ur
irja: „Az Sn Junója páratlan a női kebel erősítésére
P 8.—

Schrfider-ScMnke, Wien, Benin, zűrien, Bratislava.
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ANYA (már nyugodtan kártyázik
tovább):
Na és mi volt? Mi történt?
MARION: Semmi. Valami kis szédülés.
Azóta már megint kártyáznak.
TIBOR: Hála Istennekl
ANYA (kártyázva): Nem lehet magától egy
rendes lapot kapni.
TIBOR: Hja, kártyában nincs barátság!
MARION (mereven ül a székén. A másik
kettő kártyázik. Marion maga elé mered, A
szeme rátéved a kártyázókra, a szemében megvillan a harag. Hirtelen felugrik. Oly erővel,
hogy a szék, amelyen ült, felborul. Idegesen
siet fel, alá).
ANYA fa kártyából
feltekintve,
kissé
feddőn): Marion!
TIBOR (felállítja a széket): Meg is üthette
volna magát.
(Marion nem felel. Tovább
száguld. Forr
benne. Nagyon erősen gondolkozik.
Hosszabb
szünet, mely alatt a másik kettő most már
egészen nyugodtan kártyázik. Aztán hirtelen
odaáll az asztal elé, szembe az anyjával).
MARION (erős, határozott, majdnem parancsoló hangon): Anyám, beszélni akarok veled.
ANYA (megint megijed. Akaratlanul is lecsapja a kezében lévő kártyákat): Most?
MARION: Azonnal.
ANYA: Mi történt?
MARION: Mingyárt megmondom.
ANYA (Tiborra): Akkor talán a d o k t o r . . .
MARION (Tibor mozdulatára): Nem. Kérem, maradjon. Illetve kivánom . . . akarom,
hogy maradjon. Azt akarom, hogy maga is
itt legyen. Hogy hallja. (Tibor is levágja a
kártyát és nagy zavarában összeszedi és keveri őket.) Tegye le a kártyát.
(Kis szünet).
(A színpadon rémület az ur).
MARION (nagyon egyszerűen,
nyugodtan,
de lassan): Abból, amit az előbb elmondtam . . . egy szó sem igaz!
ANYA (nem tud felelni. Pici szünet után):
Abból... egy szó se . . .
MARION: Egy szó se. Nem voltam a fogasnál.
ANYA: A fogasnál?
MARION: Nem volt randevúm Babával
ANYA: Hát?!
MARION: Nem voltam a Széchenyi-hegyen.
TIBOR: Hát?!
MARION: Nem találkoztam apával. És
Benedeknek semmi baja.
TIB0R
(ecuszerre)- H á t holvoltál?
ANYA ( W V w e j . H o l v ü U ?
MARION (most egy pillanatnyi kinzó szünetet tart. Kissé élvezi a bosszúját.
Aztán
halkabban): Orvosnál voltam.
^(tiedten,
egyszerre):™^
MARION (nem felel, mozdulatlanul
áll.
Fokozza ezzel a másik kettő zavarát).
ANYA (sürgetve): Mi van veled? Miért nem
felelsz?

TIBOR (inkább kényelmetlen, mint
ijedt
izgalom): De hát mi történt?
MARION (halkan, maga elé, de határozottan): Valami történt.
ANYA: Az Istenért, beszélj már, megbolon
ditasz. Mi van?
MARION (ugyanugy): Valami t ö r t é n t . . .
ANYA: Kérlek szépen, ne kinozz, ne izgass . . . Mondd meg! Mi van? Beteg vagy?
MARION (csak a feje mozdulatával felel:
nem).
ANYA: De hát akkor .. . Ha nem vagy beteg . . . Miért voltál akkor az orvosnál ?
MARION (gonoszul, szinte szótagolva): Valami t ö r t é n t . . .
ANYA: Megőrülök... megőrülök... Mi
van? Remegek a félelemtől... Mi történt? És
minek ehhez a rémes jelenethez Tibor?
MARION (erősen, célzatosan): Reá is tartozik.
TIBOR (majdnem tiltakozva): Rám.
MARION: Magára.
ANYA (szeretné nem érteni): örá?
MARION: örá.
TIBOR (lassan aggressziv
tónusba megy
át): De h o g y a n ! . . .
ANYA: Marion, mi ez . . . én félek . . . én
azt hiszem . . .
MARION (lehajtja a fejét): Jól hiszed.
ANYA: Marion! T e . . . hogy mondjam
ki? . . . T e . . . te? . . .
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MARION (halkan): Nekem gyerekem lesz.
ANYA (sikoly): A h l . . . (Lerogy egy székre.)
TIBOR (hozzásiet. Anya
kézmozdulatára
arrébb megy egy lépéssel. Szünet).
ANYA (eszmél):
Nem tudok
magamhoz
térni. Rémes. Mit csináljak veled? Mit szól
majd apád. Nem is szabad tudni neki. Es
miért m o s t . . . Tibor előtt?
MARION (ugyanolyan halkan): ő az apja.
ANYA (ismét a sikoly, újra lerogy, de Tibor most nem siet segítségére).
TIBOR (a lehetetlen helyzetben, ugy véli,
a tagadás a leghelyesebb): De M a r i o n . . . Micsoda tréfa ez? Hogy jut ilyesmi eszébe.
(Anyához.) Nagyságos asszonyom, ezt nem
értem. Ez valami rossz vicc. Marion tréfál.
Hogy jönnék én ahhoz . . . Hogy kerülhetek
én abba a helyzetbe . . . hogy Marion és én...
hogy én . . . hogy én . . . (Nevetve.) No . . . de
most már vége! Marion megijesztette, nagyságos asszonyt... mondhatom, nem szép
tréfa...
ANYA (ennek
a lehetőségétől
feléled):
IJffv-o . . . persze . . . Csúnya tréfa, Marion..
MARION (lehajtott fejjel állt. Most felveti
a fejit, a szemükbe
néz és határozottan):
Nem tréfa! Mondtam: orvosnál voltam. Igaz.
Gyerekem lesz. Igaz. Tőle van. Ez is igaz.
TIBOR: De tiltakozom, kérem. Ez ellen tiltakozom . . . Ez rágalom.
ANYA (most felülkerekedik benne az ösz'fin a cselekvés az eltussolás ösztöne. Más,
de még mindig felindulástól remegő hangon):
Elé«! Most maid tisztázzuk a helyzetet. Marion! Tréfa volt?
MARION (dacosan szembe): Nem!
ANYA: Komoly?
MARION: Az!
TIBOR: De k é r e m . .
ANYA: Most én beszélek. Maga csak felel.
Csak ha kérdezik, akkor. Mit mondott az orvos?
MARION: Hogy gyerekem lesz.

ANYA: Mikor? (Érzi, hogy a kérdés komikus.) Különben... (Legyintés.) És Tibor?...
MARLON: Az apja.
TIBOR: D e . .
ANYA: Csend! (Marionhoz.) Mióta vagy az
ő . . . (Nem mondja végig.)
MARION (kihívón): A szeretője?
ANYA: Megtiltom, hogy ezt a szót mégegyszer kimondd! Felelj a kérdésemre
MARION: Három hónapja.
TIBOR: Nem igaz.
MARION: Ma három hónapja. Februárban . . . először...
TIBOR: Nem igazi
ANYA (mintha Tibor ott sem lenne): Mit
határoztatok ti ketten?
TIBOR, MARION (egyszerre): Semmit.
TIBOR (az előbbi szót, a „semmit" folytatva): Nem is volt mit határozni. Az egészből egy szó sem igaz. Legalább is, ami rám
vonatkozik.
ANYA (kezdi megint elveszteni a fölényét):
De hát mi e z ? . . . Te ezt m o n d o d . . . ö azt
mondja...
MARION: ö hazudik.
TIBOR: Nem hazudok. És azt kell hinnem,
hogy Marion egy k i c s i t . . . hogy mondjam . . .
(Gesztus:
hogy
megzavarodott.)
Feltéve,
hogy nem tréfál.
ANYA: Ebbe bele lehet őrülni.
TIBOR: E b b e . . . igen!
ANYA: Mit akarsz most? Férjhez akarsz
menni?
MARION (fitymálva): Hozzá? Nem,
ANYA: Jó. így jobban is szeretem . . .
TIBOR: De k é r e m . . .
ANYA: Mondom, igy jobban is szeretem.
De azért lehet, hogy ez a megoldás marad.
Egyelőre van más is.
MARION: Nincs. Se ez. Se más.
ANYA: Azt majd meglátjuk. Orvoshoz
viszlek. De ezt a szégyent... Hogy az én lányom . . . (Görcsös zokogásba tör ki, senki

A mindennapi lorna
Városi embernél, éppen ugy férfinál, mint
nőnél, a mindennapi szobatorna már-már elmaradhatatlan, mert az Íróasztalánál görnyedő férfi, vagy a háztartásnál elfoglalt nőnek, hogy teste továbbrais rugalmas, hajlékony és friss legyen, legalább naponta fél
órát tornáznia kell. A test rugalmasságához
azonban nem elég a szobatorna, mert a gyakori illatos fürdők is elinaradhatatlanok, nemcsak azért, mert felfrissítő, testet üdítő hatásuk van, de azért is, mert belélegzésük révén
a tüdő működésére rendkívül előnyös.
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Legjobb e célból pezsgős Pilavin fenyőfürdő-tablcttát a kádba dobni, mert a fenyőfürdőknek az az ideális Itatása van, hogy fürdés közben a gőzzel belélekzik, igy az idegcsillapitó előnyén kívül a tüdőre és garatra
is megnyugtató érzéssel hat.
A Pilavin fenyőfürdő felfrissíti torna után
a testet, üditő hatással van a bőrre és fokozza
annak ellenállóképességét is.
Igy a fürdő és torna egymást kiegészítik.
Dr. S. J.

sem törődik vele,
aztán folytatja,
teljesen
tiszta hangon.) Igen, ez lesz a legjobb. Melyik
orvosnál voltál?
MARION: Aki a te orvosod.
ANYA: Még szerencse.
MARION: Nem szerencse.
ANYA: Mit mondasz?
MARION: Hogy nem szerencse. Tudom,
mit akarsz. De én nem akarom. Gyereket akarok.
ANYA: Bolond vagy?
TIBOR: T e s s é k ! . . . én mondtam.
MARION: Lehet, hogy bolond vagyok.
ANYA: Jó, majd teszek róla.
(Tiborhoz.)
Legyen szíves, menjen most el. És legyen szíves Benedekékhez becsöngetni és megüzenni
az uramnak, hogy jöjjön rögtön haza, kéretem. Mondja, hogy nincs semmi baj. Tőlünk
az ötödik villa. Megteszi?
TIBOR (ugy felel, mint egy lovag, könynyedén): Parancsára.
ANYA: És lesz szives a szállodában maradni. Lehet, hogy még szükségem lesz magára. Megígéri?
TIBOR (ugyanugy): Meg is tartom.
ANYA (fejedelmi mozdulattal): Isten vele!
TIBOR (katonás köszönés):
Kezét csókolom. (Marion felé ugyanugy, de hangtalan
köszönés. Es hátul nagyon gyorsan el. Marion
mereven áll. Az anya sétál, nagyon izgatott,
nagyon erősen
gondolkozik.)
ANYA (fel-alá jár s közben megáll Marion
előtt s ugy teszi fel a kérdéseket, Marion
nem felel, a színésznek itt csak az arca játszik): Meg kell ebbe bolondulni. Hogy tehetted ezt? (Nincs válasz. Maga felel.) Megőrültél. (Tovább megy. Megint megáll.) Ki ez az
ember? Egy nyakkendő. Hozzá akarsz menni?
<Marion fejbiccentéssel nemet int.) Eljösz velem az orvoshoz. Mindent rendbehoz. Apádnak nem szólunk egy szót sem. (Marion mozdulatlan. Anya elveszti a türelmét.)
Felelj
hát! (Megint megy, aztán megáll.) Ezt, hogy
tehetted? Egy úrilány? Egy tisztességes úrilány! Hogy akarsz te ezentúl
tisztességes
lenni? (Megy.) Elutazunk. Jó? Nem Pesten.
Akárhol. Ahol akarod. Ezt a szégyent! (Sir.)
Az én lányom! (Megy.)
A legokosabb . . .
mégis az a legokosabb, ha hozzámész. Ehhez
a Tiborhoz. Ha igaz, amit mondtál. Ha csakugyan ő . . .
MARION: Igaz. Csakugyan ő.
ANYA: Akkor miért tagadja?
MARION: Tőle kérdezd.
ANYA: Hozzámész. (Nem kérdezi, mondja.)
MARION: Mondtam, hogy nem.
ANYA: Jó. Eljösz velem orvoshoz,
MARION: Mondtam, hogy nem.
ANYA: Hát mit akarsz?
MARION: Gyereket akarok.
ANYA: Szerencsétlenné akarsz tenni?
MARION: Téged?
ANYA: Persze, hogy engem. Hát mit gon-

dolsz, ez a te ügyed? Ez az enyém! Hogy
képzeled?
MARION: Ebben a helyzetben az ember
nem képzelődik.
ANYA: Menj hozzá. Az a legegyszerűbb.
MARION: Soha!
ANYA: Nem akarsz férjhezmenni?
MARION: Ehhez nem.
ANYA: Máshoz?
MARION: Mindegy!
ANYA (gondolkozva): Hát jó. Majd kigondolok valamit. Nem is kell kigondolni semmit. Már meg is van. (A hátsó ajtóhoz ért.)
Jön apád. Eredj be a szobába. Amig nem
hívlak, ott maradsz. Igen?
MARION (szó nélkül megfordul és balra
elmegy).
APA (középről jön, nem gyorsan): Na, mi
az? Mi az a sürgős, hogy üzentél értem? El
akartok menni valahová?
ANYA (az előbbi, határozott hangon): Ülj
le.
APA: Mi az? Valami fontos?
ANYA: Fontos. Átadták az üzenetemet?
APA: Igen. Hogy jöjjek haza. de nincs
semmi baj.
ANYA: Nahát, ebből mindjárt tudhattad
volna, hogy baj van.
APA (felugrik): Baj van?
ANYA: Baj. Ülj le.
APA; Hagyj békén azzal az üléssel... Be
szélj már, mi baj van . . .
ANYA: M a r i o n . . .
APA (gyorsan
közbe, nagyon
megijed):
Marion? Az Istenért! Mi történt? Beteg?
ANYA: Nem.
APA (leül): Hála Istennek.
ANYA: Még ne mondd, hála Istennek. Olt
még nem tartunk. Férjhez akar menni.
APA: Ez az egész? Ez a baj?
ANYA: Ez.
APA: Ezért üzentél értem.
ANYA: Ezért.
APA: Olyan sürgős?
ANYA: Olyan!
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APA: Ehhez a Tiborhoz?
ANYA: Nem.
APA: Hát?
ANYA: Máshoz.
APA: Kihez?
ANYA: Nem tudom.
APA: Nem kérdezted?
ANYA: En kérdeztem, csakhogy ö sem
tudja.
APA: Hát akkor, miért olyan sürgős?
ANYA: Nagyon sürgős,
APA: Kérlek, most hagyj fel ezekkel a rövid mondatokkal és beszélj értelmesen
ANYA: Rögtön. Előbb még tudni szeretnék
valamit. Egyszer beszéltél nekem egy fiatal
emberről, aki nálad
dolgozik... Hogy is
hívják? . . .
APA: Nálam több fiatalember dolgozik...
ANYA: Valami nagyon tehetséges... szegény . . .
APA: Már tudom. Pál.
ANYA: Igen, Pál. Mit is mondtál róla? Nagyon dicsérted.
APA (kicsit nagyképűen):
Igen. Tudom
már. Szegény fiu, mérnöknek készült. Nem
volt pénze, hogy tanuljon. Az anyja béna. A
nővére tüdőbajos, ö tartja el őket. Nagyon
zseniális fiu. Lángész. Kérlek, annak olyan
érzéke, körültekintése . . .
ANYA (közbevág):
Köszönöm elég. Hol
lakik?
APA: Itt, a déli vasútnál. Gyakran viszem
haza kocsin, mikor feljövök.
ANYA: Ilyenkor otthon van?
AlPA: Lehet. Nem tudom.
ANYA: Kérlek, most azonnal menj le érte.
autóval és azonnal hozd fel, tíz perc alatt
itt legyetek. Hívd meg vacsorára. Mondd,
hogy azért ilyen sürgős, mert tizenhármán
vagyunk...
APA: Hát ki lesz itt?
ANYA: Senki se lesz itt. Te csak mondd.
Es...
APA: De hét mi ez? Mit jelent mindez?
ANYA: Ha még mindig nem tudod, gondolkozz rajta az uton lefelé és beszéld meg Pál
úrral a részleteket felfelé.
APA (kezdi érteni): Azt hiszem, megőrülök.
Mi történt?
ANYA: Ha azt hiszed, hogy megőrülsz,
akkor már tudod, hogy mi történt.
— Makacs székrekedés, vastagbélkatarus,
gyomorbaj puffadás vértorlódás, sárgaság,
aranyeres csomók, csipőfájás eseteiben a
természetes „Ferenc József" keserűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve,
rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc József
viz ínég ingerlékeny belü betegeknél is fájdalom nélkül hat. A Ferenc József keserüV!/. gyógyszertárakban, drogériákban és füszcrüzlctekben kapható.
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APA (ahogyan az ember elképzeli az apái
ilyen helyzetben:) Az én lányom!?
ANYA: Az. A te lányod.
APA (nagy felháborodásba
kezd): A te
lányod! A te véred! Persze az anyja sose törődött vele. Ezt a szégyent. Es én menjek a
háromszáz pengős hivatalnokomhoz könyörögni, hogy vegye el a bünbeesett lányomat?
Én soha! És te ezt így mondod. Ilyen nyugodtan? Te egyáltalán mersz hozzám fordulni!
ANYA: Nyugodj meg, merek. És te is megteszed. Hacsak nem akarsz törvénytelen unokát...
APA
(ordit):
Micsoda?
Törvénytelen
unoka?
ANYA: Ne ordíts! Ez nem dicsőség, ezt
nem kell világgá kürtölni. Fogadj szót és
eredj.
APA: Nem élem tul! És mit mondjak neki?
ANYA: Már tul is élted. És mondj meg
mindent. És ígérj neki pénzt. Vagy vedd be
az üzletbe. Bánom is én. Ha olyan zseni.
APA: Ugy beszélsz . . . nem értelek . . . a
hangod, mintha tréfálnál...
ANYA: Nem tréfálok, nincs hozzá kedvem.
Csak nem történt semmi különös. A lányod
szeretett és többet szeretett, mint kellett
volna. Ez vallásilag és erkölcsileg bün. Társadalmilag titkolandó. De a hazugság is bün.
Mégis mindenki hazudik. S a társadalom
megköveteli, hogy hazudjanak neki. Hát hazudjunk. Eredj és hozzd fel a zsenit. A lángészt.
APA: Rettenetes. (Kalap, bot, indul.) Te
vagy ennek az oka. (Az ajtónál.) Mondd és
k i . . . ki az a k i . . .
ANYA: Nem mindegy neked? Nem jobb,
ha nem tudod? Bár én se tudnám. No, eredj.
És tíz perc múlva itt legyelek. (Apa elmegy,
anya a bal ajtóhoz megy, beszól.) Marion!
MARION (kijön, ugyanolyan, mint előbb
volt. Merev).
ANYA (nagyon kedvesen, közel akar férkőzni Marionhoz): Gyere ide, Marion és beszéljünk nyugodtan.
Minden ugy történik,
ahogy te akarod. Tibort elküldtem. Apa lement a városba, hoz egy rendes, komoly, uri
fiut. Egy lángészt. Pál a neve. Apának a jobb
keze. Csak szegény. De nem baj. Te gazdag
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vagy. Ehhez a rendes zsenifiez fogsz férjhez
menni. Kendben van?
MARION: Nekem mindegy.
ANYA: Jó. Mert azt belátod, hogy valamit tenni kell. A legszokottabb mód, hogy
Tiborhoz mennél. De nem akarsz. Jó. Én is
jobban szeretem. Valaki, aki l e t a g a d j a ! . . .
Aztán van más is. Orvosok is vannak, hála
Istennek. De hát te ezt nem akarod. Marad
a lángész, a JPál. De ha okos v o l n á l . . .
MARION: Nem vagyok okos.
ANYA: Tudom, fiam, azért mondom, ha
— volnál! Mert ha okos volnál, akkor eljönnél velem valahova.
Párizsba, vagy
Cairóba, vagy Berlinbe, vagy akár Bécsbe...
ahova akarod.
MARION: De én gyereket akarok.
ANYA: Buta vagy ezzel a refrénnel.
MARION: Ezt te nem érted. Hogy mi történt bennem, a m i k o r . . .
(elgondolkozva
abbahagyja).
ANYA (ismét nyugtalanul): Mikor?
MARION
(mintegy
szórakozottságából
magához térve): Mikor az orvos megmondta,
hogy gyerekem lesz! (A következőkben
nem
a belső érzés füti, hanem megjátssza a lelkesedést.) Valami felfakadt bennem. Megrezdült bennem egy hur, mint egy nagy aeol
hárfa s zengett — mint egy nagy zenekar,
mint egy Wagner, amikor Sieglinde érzi a
gyermeket. Fuvolákat és hegedűket, trombitákat és kürtöket hallottam harsogni magamban
És üstdobok és még száz dob
verte bennem a győzelmi indulót! Angyalok
kórusa, égi zene harsant fel és Istenre gondoltam és nevet adtam a gyereknek és boldog voltam és b ü s z k e . . . én nem gondoltam
akkor megoldásra . . .
zengett, zúgott ezer
harsona a lelkemben, fuvolák trilláztak és
hegedűk pizzicatokat játszottak, mintha a,
zene örömkönnyei hullanának diadalra . . .
Oh!...
ANYA (nagyon szelíden, de éles gyúng
nyal): M a r i o n . . . ez, amit mondtál, ez szavalat . . . ez nem érzés .. . ezt nem szokták
az anyák érezni. Az anyák szédülést éreznek
és nem pizzicatokat. Ezt te olvastad valahol. Ezt valami költő merényelte a világbal
MARION (még mindig a szavalat hatása
alatt, átszellemülten): Ezt te nem érted . . .
nem értheted . . .
ANYA (nem agresszíven): No hallod, én,
aki egy befejezett gyereket hoztam a világra,
én nem értem?
MARION: Nem érted 1 Te nem akartál

j S ^

Mk

• f e j f ^ l

gyereket... Te engem se akartál. .. Mesélted . . . Féltetted az alakodat tőlem . . , Engem se akartál.
ANYA: Nem érted, csacsi vagy. Az nem
sértés. Az ember nem szerethet valakit előre.
De hát hagyjuk ezt, azt te nem mondhatod,
hogy nem szeretlek, nem mondhatod, hogy
nem vagyok jó anyád . . . Ilyeneket te nem
érezhetsz . . . Mindig mindened m e g v o l t . . .
Sose tudtál kivánni valamit, amit meg ne
szereztem
volna neked. Ha beteg voltál
ápoltalak. Igaz, hogy hála Istennek, sose
voltál nagybeteg.
Mindig jól szórakoztál.
Ruha, ékszer, s p o r t . . . minden . .. Marion,
mit nézel? (Ezt nyugtalanul
mondta).
MARION: Ezt a v á z á t . . . A cserepeket...
ANYA (nyugtalanul): Mit nézel rajta?
MARION: Hogy eltört.
ANYA: Persze, hogy eltört. .. Leütötte
egy macska.
MARION (csodálkozva): Macska?
ANYA: Persze, hogy macska.
.MARION: Nem tudom, milyen macska lehetett.
ANYA: Én sem tudom. Nekem sem személyes ismerőseim a környékbeli macskák.
(Gyorsan más téma.)
Azért mondom neked, az ember az ilyenbe nem ugrik be, ez
nem hideg fürdő, melybe lehunyt szemmel
ugornak bele. Ide nyitott szem kell. Mondd,
tegyük fel, hogy ez a Pál csakugyan zseni.
Tehetség. Mit jelent ez egy kereskedőnél.
Az apád is zseni! Hogy olcsón vesz és drágán ad és pontosan kiszámítja a különbözetet? Akkor is . . . minek ez neked? Miért
akarsz tizenkilenc éves korodban . . .
MARION (közbe): Husz.
ANYA (zavartalanul): Tizenkilencéves korodban férjhez menni. És pláne! Anya lenni.
MARION: Szabad akarok lenni.
ANYA: Amig lány vagy, addig vagy az!
MARION: El akarok menni.
ANYA: Itthonról?
MARION: Igen.
ANYA: Tőlem?
MARION (nem felel).
ANYA: Tőlem?
MARION (halkan): Igen.
ANYA (nyugtalanul):
Miért?
MARION: Nem tudom. Nem tudok maradni. Mennem kell! Valami hajt. Valami
kerget! . . .
ANYA (ugyanugy): De hát mi?
MARION (tompán, végezve): Nem tudoml
ANYA (támadóan, mintha most tisztázni
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akarna mindent és akár a legborzasztóbbal
is szembeszáll): Marion, tc valamit titkolsz,
le valamit érzel, vagy h i s z e l . . . mit tudom . . . valamit a fejedbe v e t t é l . . . Mi van
veled? Nem szeretsz? Az anyádat? Furcsa
vagy . . . Nem ismerek rád dél óta . . . Mi történt? . . . (Hozzámegy, erősen a szemébe néz.
Hangosan, követelően.) Mi történt?
MARION (a szemét lesüti): 'Semmi... (A
cserepeket nézi).
ANYA: Követelem, hogy a szemembe
nézz! Mondd a szemembe, ha van valami
mondanivalód.
MARION: Semmi sincs.
ANYA: Az előbb is . . . most is . . . ezt a
vázát b á m u l o d . . . és olyan gúnyos voltál.
Hogy milyen macska verte lel Te talán mást
gondolsz?
MARION (kihívón):
Mit gondolhatnék
mást?
ANYA: Mit tudom énl Nem hiszed, hogy
macska?
MARION: Ha te mondod, a n y á m . . . Te
biztosan tudod . . .
ANYA: Nahát!
(Pillanatnyi
szünet).
(A hátsó ajtóban megjelenik Tibor. Megáll,
onnan köszön).
TIBOR (egészen halkan): Kezüket csókolom.
MARION (felveti a fejét, alig biccent).
ANYA (felé fordul, furcsán,
agresszíven):
TessékI?
TIBOR: Nagyságos asszonyom volt szives
parancsolni, hogy maradjak a szállóban.
Nagyságos asszonyom volt szives mondani,
hogy hivatni fog.
ANYA: Nem hivattam.
TIBOR: Tudom. És ezért bocsánatot kérek, hogy mégis eljöttem.

A « G A M M A " hajnövesztő
vezérképviseletei az utódállamokban: Románia
részére: Kozgnyai gyógyszertár, Arad. Csehszlovákia részére : Központi drogéria, Koslce,
S . H . 8 . á l l a m u k részire: Nadadrogéria,Snbotloa.
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ANYA: Kiváii valamit?
TIBOR: Kérek.
ANYA: Tessék.
TIBOR: ö t percet kérek. Mariontól. Magánkihallgatást. Ezalatt azt hiszem, tisztázhatjuk ezt a fatális . . . fatális . . .
ANYA: Azt hiszem, semmi tisztáznivaló
nincs. Különben . . . ha Marion a k a r j a . . .
TIBOR: Kérem.
MARION (felveti a fejét, elszántan, szembefordul): Nem bánom.
ANYA: Jó. Hát öt perc. Addig a kertben
leszek. (Megy.) De csak öt perc!
(Kimegy,
kis szünet. Tibor leteszi kalapját és botját.
Valami változás történt benne.
A színész
egy kissé szimpátikusabb lehet, de nem szabad, hogy komoly,
szerelmes
férfit mutasson).
MARION (székre mutat,
0 maga leül):
Tessék.
TIBOR (átmenet nélkül); Marion — mit
tettél? 1 (Állva marad. A későbbiekben hol
leül. hol feláll).
MARION: Ezért jött, hogy ezt megkérdezze?
TIBOR: Ezért is. Természetes, hogy ezen
kezdődik. Nem értem. Azt hittem, valami bajod történt. Délután még azt mondtad, szeretsz . . .
MARION: Ne tegezzen!
TIBOR: De nézd, M a r i o n . . .
MARION: H a tegez, itthagyom.
TIBOR (akadozik): K é r e m . . . Nézze, Marion . . . én igyekeztem ezen gondolkozni és
magam előtt láttam m a g á t . . . ahogy szólt
hozzám . . . délután . . . (Elakad, aztán hirtelen.) Kérlek, ezt az egy beszélgetést engedd
meg tegezve... én ezen, amit mondok, mostanig gondolkoztam . . . nekem most nagyon,
nehéz Volna öt perc alatt elmondani mindent és még át is alakítani magázásra. . ..
MARION (nagyon felülről): Tessék.
TIBOR (nehezen indul,
aztán
folyékonyabban): Én l á t t a l a k . . . tudod, ugy magam e l ő t t . . . ahogy mondani szokták, a lelki
szemeimmel... és nemcsak ma d é l u t á n . . .
s o k s z o r . . . a kis budai fészkünkbe képzeltelek . . . és eszembe jutott, hogy te milyen
szép v a g y . . . Nézd, Marion, én tudom,
hogy egy kicsit léha v a g y o k . . . nem is igaz.
csak nem volt okom
komolyan gondolkozni . . . és most, ahogy fe délután ideállt á l . . . még mindig nem tudom, minek kel«
lett ez a j e l e n e t . . . és mondtad, hogy gye-
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Évek óta előnyöse» Ismert magyar báz, Abbázia
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reked l e s z . . . és hogy t ő l e m . . . hát azt
most úgyse tudom elmondani, hogy mit
éreztem, mikor most a szállodában egyedül
ültem és erre gondoltam... Marion, én bevallom, most nagyon büszke vagyok arra,
hogy én . . . hogy te . . . hogy nekem sikerült
apának l e n n i . . . Azt gondoltam, hogy akkor
Itt minden rendben van . . . én téged szeretl e k . . . szép vagy, gazdag v a g y . . . azt hiszem, okos is v a g y . . . hát egyszerű az
egész. . . hozzám jössz feleségül... és oz az
egész gyönyörű . . . Ha lány lesz Mary lesz,
vagy Marion. És ha tiu 'l'ibor... T i b i . . .
Tibi...
MARION (ezt a kis elérzékenyedést
rideg
éles szóval vágja el): Nemi
TIBOR (ostobán): Más nevet akarsz?
MARION: Az egész, amit elmondott, nagyon megható! De már megmondtam. Nem
akarok a felesége lenni!
TIBOR: Nem?
MARION: Nem!
TIBOR: De hát ha igy v a n . . . miért nem?
MARION: Már délután
megmondtam.
Maga nem férj. Maga egy nyakkendő. És
meguntam és nem kell.
TIBOR: Van más?
MARION: Van.
TIBOR: Különb?
MARION: Ahhoz nem kell sok.
TIBOR: És d é l u t á n . . . ez a j e l e n e t . . . Mi
okod volt arra?
MARION (nem felel, feláll, a bal ajtó felé
megy, ott megáll, most feltűnőbben,
szinte
kihívóan nézi az ajtót és az összetört vázát).
TIBOR (folytatva):
De hát valami oka
csak volt? Miért nem felelsz? (Aztán.) Azt
kell hinnem, valami pillanatnyi e l m e . . .
(Nem fejezi be; aztán.) Ha valaki ezt mesélné nekem, hogy vele történt, azt mondanám, hogy hazudik. Én persze nem is mesélem cl senkinek, Marion, gondold meg,
ne légy i l y e n . . . nincs semmi értelme . . .
(Most látja Marion tekintetét a cserepeken.)
Mi az? Mit nézel?

Leégés ellen
használjon
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MA,R,ION: Ezeket a cserepeket.
TIBOR: Mi van a z o n ? . . .
MARION: Összetört...
TIBOR: Biztosan egy m a c s k a . . .
MARION (erős gúnnyal):
Biztosan egy
macska. Érdekes, az anyám is azt mondta...
TIBOR: ö is?
MARION (agresszív): ö is!
TIBOR (összeroskad): Akkor h á t . . .
MARION (közbe): Biztosan macska . . . Ha
maga is azt mondjál (Rövid fejbiccentés és
a bal ajtón el. az ajtót nagyon erősen bevútjja. Bentről Marion éles, hangos, gúnyos,
megvető nevetése, dc csak röviden. Éltől a
hangtól Tibor végleg összeroppan. Veszi kalapját. Indul. Az ajtóban találkozik Anyával).
ANYA (elállja az útját): Megy?
TIBOR: Igen.
ANYA: Maga úriember?
TIBOR (erőtlen, de igyekszik eredeti pózát
visszaszerezni): Igen!
ANYA: Tudja, mit akarok mondani?
TIBOR: Tudom.
ANYA: Nos?
TIBOR: Hogy ami ma d é l u t á n . . .
ANYA: Nem ezt akartam mondani. És
maga nem úriember. Ha az volna, tudná,
hogy a lányommal kapcsolatban
akartain
magáról nyilatkozni. Hogy mit, elképzelheti.
Mert ha úriember, akkor tudnia kell, hogy
én magával egyébről nem beszélhetek. Mert
maga énvelem nem is beszélt, nem is ismerem, sose láttam. Érti?
TIBOR (egészen alul): Igen.
ANYA: Hát azért! J ó éccakát! (Hátatfordit, előrejön.)
TIBOR (ugy kullog el, mint egy kivert
kutya. Szünet).
(Az anya járkál a szobában.
Elgondolkozik. Néhány pillanat. Aztán megjelenik az
Apa, egyedül).
ANYA: Mi az? Hol van ő?
APA: Kint a kertben. Várja, hogy behívjam.
ANYA: Rendben van?
APA: Rendben.

FIGYELMEZTETÉS X
A hirneves parádi gyógyvíz mellett forgalomban van a legkiválóbb gyógyhatású
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ANYA: Küldd be.
APA: Beküldőm, de én kint maradok. Nekem elég v o l t . . . Egy kis levegőt! Egy kicsit egyedül... (Nagyot fuj és kimegy).
(Pillanatnyi
szünet.)
(Az ajtóban megjelenik Pál. Harminc éves,
nagyon rokonszenves, jól, de egyszerűen öltözött úriember. Megáll. Meghajol).
ANYA (elébemegy): Tessék!
PÁL (beljebb. Némán kezet csókol).
ANYA: Nem kell bemutatkoznia. Tudja
miért van itt.
PAL: Igen.
ANYA: Ismeri a lányomat?
PAL: Csak látásból. Az irodában láttam.
ANYA: Szép lány.
PÁL (meghajol.
Nem felel. A helyzet nagyon kinos).
(Pillanatnyi
szünet).
ANY.A: Az uram mindent megmondott?
PÁL: Az igazgató ur volt oly szives...
ANYA: Jó. Foglaljon helyet. Küldöm a
leányomat. (Elmegy
balra. Még hallani,
amint mondja: „Marion"'I Egész kis szünet).
(Bár a szünet egészen rövid, Pál ezalatt a
rövid idő alatt is nagyon kényelmetlenül
érzi
magát. Végre mégis leül. Idegesen játszik a
kezével. Marion balról belép. Egy pillanatra
megáll. Pál. feláll. Néhány lépéssel közelebb
megy. Marion nem nyújt kezet. Pál halkan
köszön, alig hallani).
MARION (Pál halk köszönésére nem felel
azonnal. Nagyon erősen nézi a fiút): Jó estét. (Nagyon lassan,
nagyon
fokozatosan
sötétedik. Leül.) Foglaljon helyet.
PAL (leül Marionnal szemben):
Köszönöm.

A tengerek királynője, a belga királyi család nyári rezidenciája, az előkelő internacionális társaság találkozóhelye. Napsugaras éghajlata, örökké
hullámos strandfürdője ideális. Óriási
finom homokstrand, 5 kilométeres tengerparti sétány, meleg tengeri fürdők,
természetes meleg ásványvízforrás, ivóés gyógyfürdőkura.
Az ostendei Kursaal páratlan a
világon. Naponta szenzációs hangversenyek, ünnepségek, látványosságok, mulatságok, tánc. Nagy sportélet: atlétikai, golf-, lawn-tennis és
úszóversenyek. Eletmentési versenyek
a tengeren. Gyermekeknek homokvárépítési versenyek a strandon. Két nagy
versenypályán naponta
lóverseny.
(Grand Prix International 600.000
frank.) Mintaszerű egészségügyi berendezések!
Felvilágosítás és prospektus: Bureau
official de Reinsegnements, Ostende.

170

MARION (igyekszik
hideg és
fölényes
lenni): Ez a h e l y z e t . . . amibe most kerültünk . . . szokatlan . . . Azt hiszem, magának
kellene k e z d e n i . . . Nem bemutatkozásfélét
gondolok . . . A lényegről... Nem tudom . . .
PAL (nehezen küzdi le zavarát és nagyon
érzi a súlyos
helyzetet,
amelyben
van):
Nem tudom, hogyan kellene... még soha
én . . . lánnyal komolyan . . . ilyen komolyan . . . és ilyen helyzetben... Valamit
mondani kellene... Azt hiszem egy sablónt...
(Feláll,
üresen,
formaszerüen.)
Édesapjától megkértem a maga kezét. Most
vagyok bátor tiszteletteljesen ezt a kérést
maga előtt megismételni.
MARION; Nagyon udvarias.
Mondhatta
volna ugy is, hogy az apám magát megvette
és ezért most jelentkezik. Szállítja önmagát. Mint pontos, korrekt kereskedő. Üljön
le. (Pál leül. Kicsi csend.) Tehát a kezemet
kéri.
PAL: Igen.
MARION: Feleségül akar venni. Meggondolta?
PÁL: Nem volt rá időm.
MARION: Mennyi hozományt kap?
PÁL: Nem tudom.
MARION: Kérdezte?
PAL: Nem..
MARION: De tudja, hogy gazdag vagyok.
PÁL; Én vezetem az irodát.
MARION: Hja, persze. Tehát tudja.
PAL: Tudom.
MARION: Mindent tud?
PÁL: Azt hiszem.
MARION: Szeret?
PAL (hallgat).
MARION: Szeret?
PÁL (hallgat).
MARION: Helyes. Szép, hogy nem felelt.
Szünet.
MARION: Mindent tud?
PÁL: Igen.
MARION: T i b o r n a k . . . egy f e s s . . . elegáns fiúnak voltam a szeretője.
PÁL: Tudom.
MARION: Három hónapig.
PÁL: Ezt nem tudtam.
MARION: Gyerekem lesz.
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PAL: Tudom.
MARION: Ez a g y e r e k . . . a maga nevét
Cogja viselni...
PÁL: Tudom.
MARION: A világ előtt maga lesz az apja.
PÁL: Vállalom.
MARION: És mégis?
PÁL: Mégis.
MARION: Szeret?
PÁL (hallgat).
Szünet.
MARION: Én magát nem szeretem.
PÁL: Tudom.
MARION: Nem is becsülöm.
PÁL: Nincs is oka rá.
MARION: Sose láttam.
PÁL: Az i r o d á b a n . . . néhányszor...
MARION: Ott n e m . . . A z o k . . . o t t . . . az
apám rabszolgái. Azokat én nem látom.
Magát se. Mégis?
PÁL: Mégis.
MARION: Mennyi fizetése van?
PÁL: Kevés.
MARION: Háromszáz?
PÁL: Annyi.
MARION: Csakugyan kevés. Nem baj. Az
apám majd ad. Amennyi kell, annyit. Még
többet.
PÁL (halkan): Tudom.
MARION: Szülei?
PÁL: Anyám él. Béna.
MARION: Testvére?
PÁL: Hugóm van. Huszonhárom éves.
Tüdőbajos.
MARION: Meg fog halni?
PIÁL (alig türtőzteti
magát):
Remélem
nem. Meg fog gyógyulni. Csak pénz kell
hozzá...
MARION (gyorsan közbe.
Nem kérdezU
mondja): Azért jött ilyen hamar hozzám.
PAL (támadóan): Azért.
MARION: Én ezt nem hiszem. Ez itt ugy
hangzik, mint egy olcsó, régi regény. Giccs.
Romantika. S annak is hazug. Nem is hiszek benne. Az egész hazugság. A fiatal-
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ember áldozatot lioz. Eladja szabadságát,
függetlenségét...
PÁL (halkan, közbe): Becsületét.
MARION (zavartalanul folytatja):
...elvesz egy gazdag lányt, milliomost... az
anyja kedvéért, aki b é n a . . . és a huga kedvéért, akit a pénzért vásárolható napfény
meggyógyít. És talán az apja kedvéért, akit
leütött a hajókötél.
PÁL (nem bírja, felugrik, erélyesen): Kérem!!
MARION (gúnyosan, nyugodtan,
nagyon
fölényesen): Oh . . . erélyes is tud lenni? . . .
Nem is hittem volna . . .
PÁL (nagy erővel lecsendesedik,
leül):
Bocsánatot k é r e k . . . Nem lett volna szabad . . .
MARION (szinte gyűlölettel): Mindent eltűr tőlem?
PÁL (halkan, mintegy revansként); Mindent. T i b o r t . . . a gyereket... a megvetést...
MARION (lehajtja fejét, talán egy kissé
szégyell is magát, igyekszik ezt titkolni).
Szünet.
MARION: Most tehát válaszolnom kell a
kérdésére. Azt kérdezte, hogy elfogadom-e
a kezét.
PÁL: Azt.
MARION: Igen. Elfogadom. A menyaszszonyának tekinthet. (Az anya átmegy a
színen. Az ajtóból visszaszól, olyan hangon,
mint aki nem akar zavarni.)
ANYA: M a r i o n . . . a kertben vacsorázunk. (Elmegy.)
MARION: Igen. (Pálhoz.) Tehát?
PÁL (feláll, szertartásosan): Köszönöm.
MARION: Magának ebben nincs gyakorlata. Furcsa, hogy én figyelmeztetem rá. A
menyasszonya vagyok. Akar megcsókolni?
PÁL (belülről reszket,
nagyon
megalázott): Gyakorlatom csakugyan nincs. És
kérem, mentse ezzel, hogy m o s t . . . köszönöm . . . nem akarom.
MARION (meglepett, felugrik, néhány lépés fel-alá, Pál előtt megáll): Jó ! . . . (Boszszankodik.) Jó! (Hirtelen.)
És még egyet,
amit tudomásul kell vennie.
PÁL: Kérem.
MARION: Én nem érzem magam bűnösnek. Én nem tagadom le, amit tettem. Én
viselem mindennek a következményét.
PÁL (halkan): Tudom. Hozzám jön feleségül.
MARION: Igen. És én nem Ismerem cl azt
a jogát, hogy maga tőlem bármikor is bármit kérdezhetne a multamra vonatkozólag.
Ehhez magának semmi köze. Addig, amig
maga jött, azt csináltam, amit akartam. A
férfiak azt hiszik, hogy ehhez joguk van.
Ha a nő kérdezi a férfi múltját, ha egyáltalán meri tudni, hogy mult csak létezik is,
azt mondják, romlott. Megértett?
PÁL: Megértettem.
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MARION: Nein elég. Meg kell fogadnia.
Hogy sohasem kérdez, sohasem emlit. Meg
kell esküdnie. (Szinte vadul.) Az anyja élelére. A huga egészségére. Esküszik?
PAL (halkan,
szenvedve,
megadással):
Esküszöm.
(Szünet. Marion fel-alá sétál. Talán azon
gondolkozik, mivel kínozhatná még áldozatát. Pál mozdulatlanul, összeharapott ajakkal és görcsösen ökölbe szorított kézzel áll.
Majdnem egészen sötét van.)
MARION (megint Pál előtt): Szép este
vnn . . . Es milyen szép ez a homály . . . Van
érzéke nz ilyesmihez? Van magában költészet? (Gúnyosan felnevet.) Persze! Csak az
van! Szerelmi házasságot k ö t . . . Azt mondják, maga zseni.
PAL: Nem tudok róla.
MARION: Az az igazi. (Megint más hang.)
Nem . . . magában nincs költészet... Ilyen
szép májusi este. — És majdnem egészen
sötét van . . . és a jó sziilők egyedül hagyják
a fiatalokat... és maga ugy áll itt, mint
egy szobor . . . fából, nem is márványból...
meg se csókolja a menyasszonyát...
PÁL (mozdulatot tesz, amelyet
Marion
félreért, azt hiszi, hogy meg akarja csókolni, pedig Pál nagy erővel tartja magát,
hogy meg ne fojtsa, legalább a mozdulat
inkább erre enged
következtetni).
elugrik és
MARION (Pál mozdulatára
gúnyosan nevet. Egy kissé talán erőltetetten

MINDEN RUHAJABA....

Jzzlapoi !

és ugyanilyen vidám hangon):
Nem, nem!
A vőlegényre hatással van a homály. Hamar egy kis józanító világosságot! (A falnál kapcsoló,
felgyújtja a villanyt,
teljes
világítás.)
Egész rövid szünet
MARION (megint Pál mellett): Nem tudom, ml a szokás . . . Ebben nekem sincs
gyakorlatom... De azt hiszem, Ilyenkor a
vőlegény a menyasszonyánál vacsorázik.
Itt marad?
PÁL: Köszönöm, nem.
MARION (nagyon meglepett): Nem?
PAL: Bocsánatot kell kérnem, de nein.
Vasárnap mindig az édesanyámmal vacsorázom. És még este jön az orvos. Nagyon
köszönöm s egyben elnézését is k é r e m . . .
(Nagyon erősen.) Nem maradhatok. (Keserű gúnnyal.) És az anyámnak meg kell
vinnem az — ö r ö m h í r t . . .
MARION (meglepi ez a szerény támadás;
tetszik neki): Ah, vágni is tud? (Más hang.)
Jó. Elfogadom a mentségét. Mikor látom?
PAL: Amikor parancsolja.
MARION: Holnap délben.
PAL: Nem tudom, hogy d é l b e n . . .
MARION: így kivánom. Erre nem fogadok el kifogást.
PÁL: Itt leszek.
MARION: Hát — a viszontlátásra. A szüleim n kertben vannak. (Kezet
nyújt. Pál
kifogástalanul,
udvariasan fogadja a kéznyujtást, egy pillanatig ugy látszik, meg
akarja csókolni a kezet, Marion is ezt
oárja, de Pál meggondolja. Marion fogja a
kezét.)
MARION: A kezemet
megcsókolhatja.
(Ezt is kihívóan mondta.)
PAL (egy pillanat és talán brutálisan ki
szakítja a kezét, de aztán udvariasan): Kezét
csókolom. (Hátul el.)
Szünet
(Marion egyedül marad. Ali, gondolkozik.
Aztán hirtelen Pál után fordul. Esetleg egy
lépést tesz a hátsó ajtó felé, utána. Aztán
megáll. Révedező. Szinte megtört a saját
erőltetett gonoszsága alatt. Nem nagy játék.
Szinte belehull a székbe. Maga elé mered.
Aztán egészen gyerekes, nagyon fájdalmas,
hangos sírásba tör ki. Egy pillanat múlva
Anya hangja a kertből: „Marionl Vacsorázunk!" Marion hirtelen ösztönszerüséggel a

Tartósan ondolálfassa

haját, mert az a nedves és esős időben is
hat hónapig eltart.
T e l e i o n t A u t . 890—40.

Modern
172

KRÁNITZ A. hölgyfodrász

mss&

IV.» P & r i s i - u t c a

5.

FSpostávat szemben

Hajszál Irtás, szépséghibáit speciális kez e l é s e . Helyi Togjuszt As. Alkalmi k i k é .
s ü t é s . Szépltdszerek.

Dr. Szenle Emllne. Bencnr-u. 2. (MM) Tel.: Ait 289-81

MARION: Talán jobb is.
ANYA: Nem jobb. Rosszabb.
MARION (maga elé): Milyen hosszú lehet
huszonnégy óra. Olykor repül, elmúlik, mint
egy perc. Máskor meg . . . Istenem . , . tegnap dél óta . . .
ANYA: B i z o n y . . . majdnem
megöreged,
tem.
MARION: Én mairóna lettem.
ANYA (megint az 6 könnyed hangján): No,
matrónának aztán egészen fiatal vagy.
MARION: Óh, ha én mindent elmondhatnék . . . Mindent, amit tegnap átéltem . . .
ANYA: Mondd el nekem.
MARION: Te kicsúfolsz.
ANYA: Nem csúfollak ki.
MARION: Akkor se. Vannak dolgok, amiket könnyebb elmondani vad idegeneknek,
mint közelállóknak. Talán legkevésbé azoknak. (Inkább maga elé.) Szörnyül
ANYA: Ne gondolj rá.
MARION: Nem tudok másra. Valami
összeroppant bennem, valami szétszakadt. És
valami összedőlt.
ANYA (nagyon csendesen, nagyon komolyan): Épitsd fel újra. Ha azt hiszed lehetetlen, akkor is kíséreld meg. Ha a saját szemeddel láttál valamit, tagadd le, magad előtt
is. Hitesd el; hogy tévedtél. Mondd, hogy lehetetlen. Gondold, hogy álom volt. A rossztól
igy szabadulhatsz legkönnyebben. S
a k á r m i . . . akárhogy . . . ha tények, ha megdönthetetlen és letagadhatatlan bizonyítékaid
vannak, akkor se ítélj, amig a vádlott nem
védekezhetett. (Hirtelen elhallgat, szinte meg-

közelben heverő retikűtjéhez
kap.
Nagyon
gyorsan és nem körülményesen
a
szemét
megtörli és pudert rak az arcára. Még szipákol egy kicsit. Megindul a kert felé. A
cserepekre néz.
önkénytelt i
mozdulattal
eloltja a villanyt. A terraszról és a kertből
halványan bevilágít
egy-két
villanylámpa.
Marion lemegy a kertbe,
eltűnik.
Rövid
szünet. Utána gyorsan
függöny.)
I I I .
f e l v o n á s
(Ugyanaz a szin. Másnap délelőtt
tizenkét
óra felé. A váza cserepei már nincsenek itt,
de az állványon feltűnik az üres hely. Borús, esős idő. Amikor a függöny
szétnyílik,
Marion
jobboldalon
elől asztalkánál
ül,
teáját keveri. Nem nagy reggeli. Az anya
tőle nem messze
ül. Újsággal,
könyvvel,
vagy egyéb foglalatossággal.)
ANYA (hangjában semmi sincs a tegnapból. Kedves, jó): Aludtál?
MARION (kissé megviselt, nem aludt, de
nem olyan nagy az elkeseredettsége): Majdnem semmit.
ANYA: Mit csináltál?
MARION: Aludni akartam.
ANYA: Persze — ilyenkor sose sikerül.
Szünet
ANYA: Nyugodtabb vagy?
MARION: Tegnap is nyugodt voltam.
ANYA: No — szép kis nyugalom. (Komolyan.) Istenem . . . milyen messze van két
ember egymástól... még ha egy hus, egy
vér — akkor is. Nem értettelek meg.
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ijed, mikor észreveszi, hogy a saját védőbeszédét mondta el).
MARION (majdnem ugyanazt érzi, a válaszában még nincs meggyőződés, nagyon halkan): Igazad van, anyám.
(Szünet).
ANYA (könnyed hangon): Hogy tetszik a
zseni? A kereskedelmi tehetség? A Pál?
MARION: Komiszul bántam vele.
ANYA: Szóval tetszik?
MARION: Azt nem tudom. Csak sajnálom.
Nagyon megbántottam.
ANYA (megnyugodva): Tehát tetszik.
MARION: Más, más, mint akikkel e d d i g . . .
ANYA: Más az annyit jelent: tetszik.
MARION: Baj az, ha tetszik?
ANYA: Ha tetszik, az nem baj. Ha nem tetszik, baj. Mert nem kellene... én még mindig azt mondom neked, hogy nem kellene . . .
még meggondolhatod... az ilyen az egész
életre s z ó l . . . még akkor is, ha el lehet válni!
Gondold meg!
MARION: Meggondoltam.
ANYA (örömmel): Szóval nem.
MARION (halkan): Szóval igen.
ANYA: Jól van, Marion, csináld ugy, ahogy
akarod . . . Nem akarlak befolyásolni... A
te életedről van szó . . . ahogy akarod.
MARION: Mondd, a n y á m . . . te mit gondolsz . . . lehetek én még . . . boldog?
ANYA (halkan, sok jósággal):
Mindenki
lehet boldog, M a r i o n . . . csak érteni kell
hozzá. A boldogság nem csak é r z é s . . . az
tudomány. Művészet. Nagyon nagy művészet .
MARION: Értek én hozzá?
ANYA: Azt nem tudom.
MARION: Azt hiszem, n e m . . . és akkor
nem is leszek boldog.
ANYA: Akarni k e l l . . . akkor sikerülhet...
MARION (más hang, halkan,
kutatva):
Haragszol te énrám, anyám?
ANYA: Miért, Marion?
MARION: A szégyenért.
ANYA: Nem . . . lányom.
MARION: Nem?l
ANYA: Nem.
MARION: Nem vagy elkeseredve?
ANYA: Nem.
MARION: Nem vetsz meg?
ANYA: Sajnállak.
MARION (nagyon csodálkozik, most bukik
meg bosszújával): Te nem haragszol? Nem
gyűlölsz?
ANYA: Nem. Az anya mindent megért, amit
gyermeke tesz. Én téged is megértelek. Én
tudok a ti fiatal, modern fejetekkel gondol-
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kozni. Amit tesztek, megértem, de nem helyeslem. Nem vagytok okosak . . . Pazarlók
vagytok , . . Dobáljátok a fiatalságtokat...
(Elgondolkozva.)
Á m b á r . . . lehet, hogy nektek van igazatok, fiataloknak. (Távolról.) Mi
takarékoskodtunk . . . Kinek? . . . Minek? . . ,
Mit értünk vele . . . Mi később . . . a z t á n . . .
amikor már nem volt m i t . . . Mit tudom én?!
(S egy nagy, mélyről jövő sóhaj).
MARION (még mindig ugyanott, de szinte
leheletszerűen.) Te nem haragszol rám?
ANYA (vigasztaló hangon):
Nyugodj már
bele . . . nem haragszom.
MARION (már csak suttogja, magába roskad): Nem haragszol? Hát akkor minek? . . .
(S abbahagyja).
ANYA (kutatón): Mi van veled?
MARION (halk): Megbuktam... Tulmentem ... (S hirtelen.)
Anyám . . . én neked
mondani akarok v a l a m i t . . . csak valamit,
nem mindent . . . nem szabad kérdezni...
semmit sem szabad kérdezni..
ANYA (izgatottan): Mi van veled?
MARION: A n y á m . . . (Kis szünet.
Aztán
hirtelen.) Anyám . . . nem igaz . . .
ANYA: Micsoda nem igaz?
MARION: Hogy é n . . . hogy n e k e m . . .
Nekem nem lesz gyerekem . . .
ANYA: Hát?
MARION: Nincs hát. Nem lesz. Hazudtam.
ANYA: Nem igaz? Tibor se igaz? (Reménykedve, éledve).
MARION (halkan, szégyelve): Az . . . igaz . . .
ANYA (csalódottan):' Áz igaz? K á r . . .
MARION (mind hevesebben, szinte magánkívül): Énvelem tegnap valami
történt...
Megígérted, nem kérdezed, hogy m i . . . Valami . . . azt hittem, meghalok tőle... De
n e m . . . Az ember, ugylátszik, mástól hal
meg, nem attól, amitől h i s z i . . . Én azt hittem, nekem szabad rossznak l e n n i . . . hogy
nekem szabad b ü n t e t n i . . .
ANYA (majdnem
teljesen érti s halkan):
Engem akartál büntetni?
MARION (lehajtott fej, kis csend).
ANYA: Büntetni akartál engem?
MARION (korrigálni akar): Nem . . . nem
téged . . . a világot, m i n d e n k i t . . . leginkább
i r A f l f l
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m a g a m a t . . . Szenvedni akartam, de nem
attól, amit éreztem, ami történt velem . . .
hanem t ő l e t e k . . . azt hittem, kínozni fogtok . . . azt hittem, hogy az apám mugiit. (Más
hang.) Jók voltatok hozzám . . .
ANYA: Nem szabad büntetni.
MARION: Nem. Aki büntet, maga is bűnhődik.
ANYA: Az emberé a megbocsájtás j o g a . . .
Büntet az I s t e n . . . (Elfordul, a kert felé indul, halkan, majdnem súgva.) Az Isten bünt e t . . . (I-assan kimegy a terraszra s szinte
észrevétlenül hatfelé a kertben
eltűnik).
(Marion egyedül marad. Maga elé mered.
Kavarni kezdi a teát, aztán iszik egy kortyot.
A tea egészen hideg. A terraszon jobbról feltűnik Pál. Még komolyabb, mint volt. de most
elszántabb is. Az ajtóban megáll).
PÁL (nagyon halkan): Kezét csókolom.
MARION (nem látta jönni, felrezzen, meglepett, nagy örömmel): Jó reggelt! (Felugrott,
hogy üdvözölje, de elszégyeli mar/át, hogy
ennyire barátságos s megáll, hűvösen
megismétli, a hangsúlyt javítja ki.) Jó reggelt.. .
PÄL (közelebb jön. Marion kezet
nyújt.
Nagyon egyszerű, sablonos
kézcsók).
MARION (helyet mutat maga mellett): Üljön le.
PÁL (meghajol s mintha a gesztust
nem
látta volna, kissé távolabb ül le).
MARION (az ajkába harap, haragszik).
PÁL: Kellemetlen idő van.
MARION: Nem esik n a g y o n . . .
Mégis
csúnya. Ilyenkor rossz. Májusban sose szabadna esni. Májusban mindig napsütés legyen.
PÁL (kis, fájdalmas gúnnyal): Parancsoljon . . . Talán szóifogadnak . . .
MARION (bántja a Pál hangja, most ő is
újra kezdi az előbbi, agresszív hangot): Hogy
aludt?
PÁL: Ahogy szoktam. Keveset. Nyugtalanul.
MARION (kihívóan): Rám gondolt?
PÁL (nem felel, általában
elgondolkozó,
valamit mondani
készül).
MARION: Gondolt rám?
PÁL: Gondoltam.
MARION: Gyűlöl?
PAL: Nem.
MARION: Szeret?
PÁL (gyorsan): Nem!
MARION: Valaki ezt h a l l a n á . . . Menyasszony és vőlegény... és szerelmi házas,
ság! . . .
PÁL (nem bírja és kitör): Mit akar tőlem?
MARION: S e m m i t . . . Istenem, s e m m i t . . .
Óh, milyen szigorú . . . semmit.. . csak hogy
egy kicsit udvaroljon . . . hogy egy kicsit ugy
tegyen, mintha vőlegény v o l n a . . . egy kis
illúziót...
PÁL (megint kimért s halk, de éllel): Nem
tudok udvarolni... £ s illúziói? Én? Magának? Illúziót! Hát én . . . és honnan vegyem?!...

MAGION: Pénzért! Azért a sok pénzért,
amiéri eladta magát. Megvettem! Kérem, szállítsa magát illúzióval.
PÁL (megint felkorbácsolt):
Nem bírom
ezt!
MARION: Pedig az életben tűrni kell. Az
életet nem lehet egyszerű üzletnek tekinteni.
Különösen, ha élő árut szállil az ember. Az
élő érez. És az érzés szenvedés is lehet.
PÁL (megint nyugodtan): Kérem, Marion....
Vesse h ennek véget. -Nem hittem volna, hogy
ma í s . . . így . .. ilyen hangon fog velem beszélni . . . De nem baj! így legalább megkönnyítette nekem a dolgoi. így könnyebben
fogotn tudni megmondani . . .
MÁRION (megijed, érzi, hogy lultnent a
határon): Mii akar megmondani?
PÁL: Bocsánatot kérek előre i s . . . érzem,
hogy nem teljesen k o r r e k t . . .
MARION (türelmetlenül):
Kérem, minden
bevezetés nélkül.
PÁL: Ahogy parancsolja. Arra kérem, mentsen fel tegnapi szavam alól.
MARION (nagyon meglepett, most
különösen igyekszik titkolni felindulását, nem szabad, hogy ez teljesen sikerüljön):
Tessék?
Hogyan?
PÁL: Kérem, adja vissza a szavamat. És a
szabadságomat.
MARION: Vissza akar lépni?
PÁL: Igen.
MARION: Nem akar elvenni?
PÁL: Nem.
MARION: Nem kell a pénz?
PÁL: Nem.
MARION: Hát ezértl
PÁL: Ezért is.
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MARION (alig bir magával): És h a . . . ha
szabad kérdezni... miért?
PÂL (nagyon nehezen mondja, lcüzd a felindultságával): Este ott volt az o r v o s . . . a
húgom nagyon rosszul v a n . . . Azl mondta a ï
orvos, hogy n a p o k . . . talán csak órák kérdése . . . és meg . . . (Nem tudja
kimondani,
hogy „meghal", a szó második felét valahogy
csak a levegő mondja) . . . é s f é l e k . . . ha a
húgom,... akkor az anyám se éli tul . . . és ha
igen . . .
akkor
is . . .
neki,
szegénynek,
semmire sincs szüksége . . . őrajta ugy se lehel segíteni...
MARION: Ezért!
PAL lehajtott fejjel, az ajkát harapja, halkan): E z é r t . . .
MARION (fel-alá jár, megáll): És e z é r t . . .
hogy ezt megmondja . . . ezért jött fel?
PAL: Ezért.
MARION: Ezért kár v o l t . . . ezt elintézhette
volna másképpen is . . . Egy levél... néhány
sor . . . elég lett volna . . .
PAL: Igaz.
MARION: És indokolni se kellett volna.
PÁL: Igaz.
MARION: Vagy az állását féltette? Azt
akarja, hogy az apám előtt én utasítsam
vissza?
PAL (megint az önérzetéhez ért Marion):
Nem! Én ilyent nem kérek. Én nem félek!
MARION: Igaza van. Apa ezérl, ilyen cse
kélységérl ugy se bocsátotta volna e l . . .
PAL: Erre nem gondoltam.
MARION: Hát akkor miért? Fizetni akart
a tegnapért? Meg akart alázni? Bosszút akart
állni?
PÁL (halk): Nem vagyok bosszúálló.
MARION: Hát akkor miért? Minek jött?
PÁL (egészen halkan): Most már mindegy.
Megmondhatom az igazat.
MARION (követelő): Az igazat!
PÄL: Mert mégegyszer . . . olyankor, amikor nem az édesapja rabszolgáját látja csak
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bennem, hanem . . . amikor én is . . . ember
vagyok . . . még egyszer látni akartam . . .
MARION (a kérdésben kis, titkolt ujjongás): Szeret?
PÁL: Ha ezf akarta hallani, kimondom)
szeretem. De . . .
MARION (türelmetlenül): De?<
PÁL: Akkor se l e h e t . . . Az éjjel a húgomat siratlam . . . és magái sirattam .. . talán
magát jobban . . . Nem tudom, hogy jötl ez....
netli é r t e m . . . De elsirattam... Azl, hogy
nem lehel, ntcrl én nem birotn el az Árnyékol, a sötétet!... Világosságon napfényt!
én szomorú életembe... És én nem birom
el azt, amit l u d o k . . . S o k . . . Én nem ilélek
és nem b i r á l o k . . . Én elfogadom a maga
álláspontját... Meg is értem talán . . . El is
hiszem, hogy magának joga volt ahhoz az
élethez, amelyet é l t . . . A szerelemhez, mindenhez . . . Elhiszem, hogy a férfinek sincs
több joga. . . (nagyon halkan) . . . é n se jöttem m a g á é r t . . . szűzen . . . És mégse . . . S
ha ezt még birnám i s . . . A gyerek, akit
akar . . . aki nem az enyém . . .
MARION (ezt az eg hzet ugy hallgatta, mint
egy imádságot, amitől feloldódik az ember
és mégis összeroskad;
öröni és fájdalom
változtak az arcán s most nem tudja, mit
tegyen,
mit mondjon,
idegesen
végig
rohan a szobán, újra leül, újra felugrik. Pál
mozdulatlanul
áll. Nagyon hosszú
szünet.
Végre Marion megáll. Nagyon közel Pálhoz.
£s nagyon heveden, mintegy kapaszkoilva kutatja a lehetőséget): És most ez . . . ez a
vége?
PÁL: Igen.
MARION: És segíteni nem lehet?
PÁL: Nem.
MARION- Pedig szeret.
PÁL: Pedig szeretem.
MARION: Nagyon szeret?
PAL: Minek ez most?
MARION (követelő): Nagyon szeret?
PÁL (halkan): Nagyon.
MARION: Hogy szeret? Mondja . . . mondja. !
PÁL: K é r e m . . .
MARION: Mondja!! Hallani akarom!!
PÁL: Nem tudom mondani.
MARION: Akarom hallani.
PÁL: Nem tudok m o n d a t o k a t . . . jelzők e t . . . frá-' .okat.
MARION: Mondja, hogy nagyon.
PÁL: Mindent tudok é s . . . nagyon.
MARION: És mégse.
PÁL: Mégse.
MARION: És h a . . . ha azl m o n d a n á m . . .
hogy nem akarom . . . hogy akarom magát...
PÁL: Nem mondja.
MARION: De ha mondanám.
PÁL: Akkor se.

MARION: És h a . . . ha azt
hogy szeretem.
PAL: Nem volna igaz.
MARION: És ha igaz volna?
PÁL: Szép v o l n a . . . D e . . .
MARION: Akkor se?
PÁL (halkan): Akkor se.
(Kis
szünet)

mondanám,

MARION (újra kezdi: És ha mondom . . .
ha igaz . . . itt, igy . . . ahogy állok . . . és
ahogy a szemébe nézek és m o n d o m . . . és
érzem . . . és mondom . . . Szeretem.
PÁL: Nem hinném.
MARION: És ha mondanám, hogy nem
igaz . . . hogy semmi se i g a z . . .
PÁL (szomorúan): Nem hinném.
MARION (már csupa tüz is
kapaszkodás): Ha mondanám, hogy a g y e r e k . . . kitalálás, hazugság... csúnya gonosz hazugság . . .
PÁL: Ezt nem mondhatná.
MARION: De m o n d h a t n á m . . . és mondom . . .
(Megragadja
Pál
kezét
és
leülteti, de most szorosan mellé ül.) Pál,
idehallgasson... én most v a l l o k . . . szörnyűt . . . i g a z a t . . . az életemre... a jövendőmre . . . a boldogságomra esküszöm, ».
az anyám . . . (nagy hévvel, mint a legerősebb ütőkártyái) az édesapám életére esküszöm, hogy igazat m o n d o k . . . Nem lesz
gyerekem. Kitaláltam. Hazudtam, amikor
mondtam.
PÁL (csodálkozó
és elfogult):
De hát
miért? Ez nem is lehet!
MARION: De igy van, higyje el'
PÁL (csendesen): Tibor se igaz?
MARION: Az i g a z . . . de azt megbocsájt o t t a . . . az nem s z á m i t . . . az tévedés volt...
és maga megbocsájtotta... De a gyerekről . . . minden, amit mond tam, hazugság...
PÁL (nem érti): De hát miért?
MARION: P á l . . . megmondom . . . maga
az egyetlen, akinek megmondom az igazat...
senki m á s n a k . . . és senki se t u d j a . . . és
maga is felejtse e l . . . és ne emlékezzék rá...
én magáért, >— most eladom az a n y á m a t . . .
én l á t t a m . . . én észrevettem... a saját szememmel l á t t a m . . . hogy az anyám!!! az
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(VII.. Vilma királynó-ut 9.) belgyógyászati
betegeknek a háziorvoi irányítása mellett 2
ágyas klinikai rendszerű külön szobáiban.

folyanyám!! az anyám!!!... (nem tudja
tatni, sir, Pál nem tud szólni, de érti. Marion egy pillanat múlva erőt vesz magán)...
és bennem összetört v a l a m i . . . és bosszút
f o r r a l t a m . . \ büntetni akartam . . . kínozni,
szégyenbe h o z n i . . . azért t ö r t é n t . . . azért
hazudtam
PÁL (inkább maga elé): Azért.
MARION: Igy v o l t . . .
megesküdtem...
higyje e l . . .
PÁL (nagyon gyengéden): Elhiszem, Marion . . . d e . . .
MARION (rémülten): De? Van még de?...
PÁL: Van, Marion . . . Érzem, hogy igaz,
amit m o n d . . . azt hiszem^ értem i s . . . de
b e l ü l . . . (szivére)...
itt b e l ü l . . . nem tudok h i n n i . . . Nem abban, amit mond . . .
egy kőszikla nyomja a szivemet és nem
tudom elmozdítani... nem tudok h i n n i . . .
Akarok, Marion, mégse tudok . . . Sok volt...
ez nagyon sok v o l t . . . És magában sem
hiszek . . . szeszélyes, f i a t e l . . . most azt
hiszi, s z e r e t . . .
MARION (elhalóan): Szeretem!
PÁL: Szép — ahogy mondja és jó —
ahogy hallom. De ez sok v o l t . . . hirtelen...
És köd ül a szememen... Nem tudok tisztán l á t n i . . . nem tudok h i n n i . . . (nagyon
fájdalmasan.) Nem tudok hinni!
MiARION (végső fokon): De hát ez nem
l e h e t . . . nem imchet el tőlem . . . nem engedem . . . Jaj, Istenem, most mond-d, mit tegyek?!... Hogy tartsam itt?... Pád! Pált
PÁL: Nem bírom, Marion. Én érzem, mi
van bennem. És ha tudnám, hogy az, ami
bennem van, az csak engem tenne boldogtalanná . . . talán nem is gondolkoznék...

+^r8UmmiHARISI1YAK+
Visszértágulás, dagadt, gyenge vagy fáradt lábúak,
leendő anyák, sportolók viseljenek gummiharisnyát.
lett külön gumiharisnya-osz
tályt létesítettünk. Hatalmas
raktárunk, elsőrendű külföldi
Összeköttetéseink, nagy tapasztalatunk lehetővé teszik, hogy
kizárólag ü t és olcsót adjunk.
Minden pár gumiharisnya előzetes gondos vizsgálat és próba
után lesz kiszolgálva. Méret
utáni megrendelések németországi gyárunkban már négy
nap alatt elkészülnek.
Vidéki és külföldi érdeklődőknek Ingyen küldjük illusztrált
ismertető 3. az. árjegyzékünket.

KELETI J.
orvosi műszer- és kötszergyár, gummlharisnya osz„
tálya, Budapest, IV»
"
"
Petoll Sándor-utca 17. Telefon : Aut. 880—13
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De magát is . , . megszegném az eskümet,
hogy nem kérdezek semmit arról, ami
v o l t . . . gyötörném a kérdéseimmel... kínoznám a kutató tekintetemmel.,.. üldözném a gondolatait is . . , És nem birnék . , .
nem birnék , , .
MARION (mint előbb): De hát kell valahogy . . . csak tudnám . . . csak jutna valami
az eszembe... amire már nem tudna válaszolni . . .
(Meglátja a terrasz felöl
jönni apját és
anyját. Hirtelen ötlet ás elébük szalad, az
anyját szinte magával rántja egészen a szin
elejére s már útközben beszél. Pál feléjük
fordul, de a helyén marad, Apa lassan jön
utánuk. Pál mellett leül s talán egy-két halk
szót mond neki.)
M1ARION (az anyjához,
suttogva, de a
legnagyobb izgalomban): Anyáin, most te
szólj . . . segíts . . . te már egyszer nekem;...
valami r o s s z a t . . . most ne s z ó l j . . . m á r
ugy is v o l t . . . de most s e g í t s , . . most javíts . . . most állj mellém . . . most védj
m e g . . . most tégy v a l a m i t . . . nem tudom,
m i t . . . te okos v a g y . . . én nem b í r o m . . .
én most szerencsétlen leszek . . . Pál nem
a k a r . . . el akar m e n n i . . .
nélkülem...
nem kellek n e k i . . . Pedig mindent megmondtam n e k i . . . mindent m e g m o n d t a m . . .
ANYA (rémülten,

de fojtottan):

Mindent?

MARION: IMindent... de le most azzal
ne törődj . . . 6 nem tudja . . . már elfelejtette . . . a hazugságomat is bevallottam. ».
hogy nem igaz . , . a gyerek . . . most segíts . . . mert így se akar... mit kell t e n n i . . .
(most már hangosan, hogy amazok is hallhatják) ... én akarom fltl... Anyáim, ne
engedd, hogy elmenjen! Mert szeretetni....
Szeretem... (S az anyjára borul hangtalan
nagy sírással).
APA (halkan, szomorúan, de nagy érdek-
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lődéssel ts mintha nem is ugyanaz az ember volna): Mi történt?
ANYA (közelebb jön Marionnal, aki még
sir és Pál se felel).
APA (megismétli) Mi történt?
ANYA (halkan,
Mariont csititva,
simogatva): Nem tudom.
APA (Pállal szemben): Mi történt?
PAL (nagyon felindultan, szilárdan, férfiasan, egyenesen): Igazgató u r . . . Én az ön
kenyerét eszem . . . ha dolgozom is é r t e . . .
Marion megmondta, hogy nem i g a z , . . hogy
nincs szükség rám . . . nincs baj . . , és én el
akarok menm.i..
APA: El akar menni?
PÁL: Nincs imár rám szükség.
ANYA (csendesen): De ha szereti?!....
PÁL: iMost ugy érzi.
APA: És m a g a ? . . . .
PÁL (halkabban): Én i s . . . N a g y o n . . .
De...
APA: De?
PÁL: Nagyon kínos számomra,
önök
e l ő t t . . . Marionnak e l m o n d t a m . . . És bo 1
csánatot k é r e k . . . erre képtelen
vagyok,
hogy é n , . , elismételjem... hogy
nyolcszemközt mondjak valamit, amit négyszemközt ds nehéz . . . B o c s á n a t . . . de ez regényben sem fordul e l ő . . .
APA: De az életben előfordul.
ANYiA: De hát mi volt?
APA (Pálhoz): Nem kell e l m o n d a n i . . .
Én el tudom képzelni . . . (Anyához)
ha
gondolkozol, 'te is . . . A fiu nem h i s z . . . talán nem tud . . . nem csodálom . . . ehhez idő
k e l l . . . és ha mindent hisz, akkor nem hiheti, hogy Marion s z e r e t i . . . én se hiszem™
csak el tudom képzelni... (Marionhoz, megsimogatja.) Szereted?
MARION (sírósan, halkan): Nagyont
APA: Bizonyos vagy benne?
MARION: Nagyon!
APA (nagyon melegen Pálhoz, aláhúzva a
tegezést): És te, f i a m . . .
PÁL (lehajtja a fejét, halkan): Én is...
De., .
APA (rábólint.) D e l . . . Értelek. Ez a de,
ez az ok, a „de", ami közletek á l l S talán
igazad is van. Ez ugy látszik hirtelen, fellángolás — nem biztos, hogy komoly. iTalán nálad s e . . . De ez a „de" mást is jelent, nemcsak kételyt, hanem ítéletet is. És
figyelmeztetlek: ne ítélj, hogy ne is Ítéltessél. Az ember bűnben termett és a bűn, a
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Minden kényelem. — Kitűnő konyha. — Szálloda
a kaszinó es a strand közelében. — Penzió 40
franktól. — Németül beszélnek.

hiba, az eltévelyedés hozzátartozik az emberhez . . . , Senkise mentes töle . . . Az embernek egy isteni joga van: megmagyarázni,
megérteni és megbocsájtani. Sohase Ítélni!
(Kis szünet)
APA (más hang): Valamit kellene tenni...
De m i t ? . . . De mit ?... (kis szünet.) Aztán
lassan. El kellene utazni. Hová? Mindegy...
Marion, akarsz elutazni?
MARION: Most?
APA: H o l n a p . . . Pál elintézi a vízumokat . . , Holnap este elutazunk . . . Es soká
elmaradóink... s ha vásszajösz... és még
akkor is . . . és Pál is . . . ő biztosan várni
f o g . . . és akkor hinni is fog. Igaz?

ANYA (majdnem sírva): A z o n . . .
azon
igen...
APA (kezet nyújt Pálnak): Hát Isten veled, fiam, viszontlátásra.
PÁL (nagyon mélyen meghajol,
Anyának
kezet csókol).

MARION (mikor Pál kezét megfogja s az
megcsókolja a kezét, nagyon
elfogódottan,
halkan, de már bizakodva, vidámabban): És
ha . . . félév múlva . . . ha három hónap
m ú l v a . . . ha visszajövök... és hívom? Eljön?. . . .
PÁL (nem tud felelni, újból kezet csókol.
Pál még egyszer némán köszön és elmegy.
Mikor a terraszra ér, Marion utána kiált).
MARION: Páll Várjon csak!
PÁL: Szerelnék.
PÁL (megáll visszafordul. A nyitott ajtó
APA: Fogsz hinni. Hát, Marion, jó, utazol?
mögött középen tian).
MARION: Ha te akarod.
MARION (hozzámegy):
Elfelejtettem vaAPA: Ugy lesz j ó . . . Anyáddal.
lamit még mondani.
MARION (ránéz az anyjára és máris bo~
PÁL (csodálkozva, halkan): Mit felejtett
csánatkérően, halkan, inkább csak fejmoz»1. Marion?
dulattal): N e m . . . I n k á b b . . .
MARION (hirtelen
elkapja Pál fejét és
APA: Velem?
erősen, de nem érzékien és röviden megcsóMARION (halk őrömmel): Veled.
kolja): Ezt! És most menjen! (Még talán
APA: Hát jó. Ha nincs elég ruhád, avval
taszít is egyet rajta. Pál arca kissé felderül.
se t ö r ő d j . . . unajd Bécsben veszünk. És te,
Apa és anya ezt látják, de elfordítják a fefiam . . . (Pálhoz
fordul.) ...
most
mit jüket. Apa mosolyog, anya sóhajt. Apa jobb
elöl ül és ismét újság a kezében, anya haakarsz?
tul, ahol az elsÖ felvonásban az apa ült.
PÁL (halkan):
Meg akarom köszönni a
Megint képeslapot néz. Kint közben teljesen
jóságát és . . . el akarok menni. . .
kiderült, a nap ragyog s elönti arany fényéAPA: Helyes. Isten veled. Reggel még be- vel Mariont. Marion kint maradt a terraszon.
megyek az i r o d á b a . . . Majd megbeszéljük,
Pál után néz. Ês a karjait az ég felé nyújtja,
hogyan tudsz helyet tesiteni. Soká maradok.
mintha úszna, vagy imádkozna, vagy talán
csak nyújtózna. Az apja nézi),
MARION: Meddig?
APA: Félévig... ameddig akarod . .
APA (maga elé, vigasztaló hangon): Nem
történt s e m m i . . .
ANYA: És én?
ANYA (sóhajtva, még halkabban,
más
APA (tréfás-komolyán):
Te itthon mahangon, talán kevéssé kérdezve): Nem törradsz . . . őrzöd a házat és römizel... és
tént semmi?
táncolsz a z . . . olyan fess, fiatal urakkal.
(Anya, Marion összerezzen,
Pál is lesüti (Marion még mindig mozdulatlanul áll. Aztán nagyot sóhajt és lassan visszafordul,
a
szemét.)
szobába indul. Az arca most már nyugodANYA (halkan): Nem táncolok é n . . . soha
tabb. Csendes mosoly rajta. Apa és anya
többé...
újságjába bújik. Marion nagyon lassan jön.
ANYA (tréfásan): Nono! Nem lesz olyan Apa hangosan lapoz, hogy a papir nagyot
zördül. Nagy csend. És hirtelen erős villaveszélyes!
moscsengés. És egy autótülők. Aztán megint
ANYA (nagyon komolyan):
Soha többéi
csend, s nagyon gyorsan összecsukódik
a
MARION (melegen átfogja az anyját): És
az én esküvömön? (Ez a kibékülés.)
FÜGGÖNY

A legideálisabb üdülés az Adrián az újjáalakított
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Jaj leöntöttek!
Jelenet
Irta: Békeffl László
Ezen darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, W.,
Bécsi-utea 1.) szerezhető meg. Az engedélynélküli előadást szigoruon bünteti az 1921. évi LIV. t.-c.
Copyright 1930. by dr. Alexander Marton.
Szinrekcrült
az ANDRÁSSYOTl
SZÍNHÁZBAN a következő
szereposztásban:
Maie ter ur
BékefH László
A rendőr .
Andai Béla
Házmester
László Miklós

Szin: Pesti utca. A színpadon egy négyemeletes ház kapuja, amikor a függöny felmegy,
a szín üres.
MALÊTER (jobbról jön, mikor a ház előtt
elmegy, viz csurran rá felülről, ijedten félreugrik): Nahát, ez hallatlan, a fene egye meg!
Mégis csak szemtelenség, vizet öntözni a
járókelők fejérel Rendőri Rendőr! Bocsánat,
egy pillanatra, biztos ur!
,
RENDŐR: Mi történt, kérem?
MALÉTER: Kérem biztos ur, ez mégis
csak szemtelenség. Én itt nyugodtan megyek
az utcán, gyanutlanul. Fontos dolgom van
és s i e t e k . . . és kérem, innen felülről leöntöttek vizzel. Ilyesmi is csak itt történhetik.

strandKeH
Kanszu batisziok, pupM
CsipkeujdonsM, salak
Pazar választékban.
Határozottan legolcsóbban
vásárolhatók

RENDÖ: Hát ez kérem szabályellenes 1 Majd
mingyár kivizsgáljuk a dolgot. Hunraan gyütt
a viz?
MALÉTER: Innen felülről, kérem.
RENDŐR: Azt tudom kérem. De honnan,
melyik lakásbul?
MALÉTER: Innen jött kérem, az első emeletről. Igen, igen. Innen kellett neki jönni.
RENDŐR: Egyszóval feljelentést tetszik
lenni, hogy ki ellen, az majd kiderül. Urasága neve?
MALÉTER: Maiéter Ottó.
RENDŐR: Ottó?
MALÉTER: Ottó, Ottó! Miért kérem?
RENDŐR: Semmiért kérem, csak ugy ismételtem. Hol lakik az ur?
MALÉTER: Pacsirta-utca 9.
RENDŐR: Egyszóval feljelentést tetszik
tenni ismeretlen tettestől eredő vizzel való
támadás miatt.
MALÉTER: Nem támadott meg a vizzel,
kérnétn alázattal, csak leöntött. És hogy
jön ahhoz, hogy az ablakból vizet öntözzön
az utcára?
RENDŐR: Mingyár kivizsgáljuk az esetet
A házfelügyelő mingyár megmondja, hogy
ki lakik az első emeleti lakásban. (Csenget a
kapuii.)
HÁZMESTER (kijön): Hogy a nyavalya
törje ki, a ménkű tördelje le a kézit, aki világos nappal becsönget a kapunl Majd adok
én viccelni! Ha megfogom az ilyen csöngetőt,
a kezem közt veszi föl az utolsó kenetet.
(Meglátja a rendőrt.)
Alázatos szolgája,
biztos url Valami baj van, könyörgöm?
RENDŐR: Mit lármázik, mit lármázik? Én
csöngettem. Ezt az urat, aki békésen járt-kelt
az utcán, az emeletről valaki leöntötte vizzel.
HÁZMESTER: Hogy lehet az kérem alázattal. Hiszen nincs is viz a házban? Nem működnek a csapok. Meg különben is, a mi házunkban nem történik ilyen rendellenesség.
Le is nyúznám a bőrit annak a cselédnek,
akiről megtudnám!
RENDÖ: Na ne beszéljen annyit. Ezt az
urat leöntötték vizzel. A viz ebből a házbul
gyütt és p u n k t u m . . . Az ur azt mondja, hogy

Klein Antal
divatáruházában. Alapítva 1889.
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az első emeletről. Ki lakik az első emeleten?
HÁZMESTER: Az első emeleten lakik kérem Pömdörődy Mátyás csendőrezredes ur
őméltósága.
MALÉTER: Kérném alázattal, biztos ur,
azt hiszem, hogy tulajdonképpen én tévedek. Ugyanis a viz zuhanásának nehézsége,
ahogy éreztem, hogy esik, annak magasabbról kellett jönni. Az nem eshetett az első
emeletről. A víz azt hiszem, könyörgöm, a
második emeletről jött. Igen, Igen, tessék csak
odanézni, a második emeleten az erkélyen
virágok vannak. Biztos azokat öntözték és
ugy jött rám a viz.
RENDŐR: Hát szóval a második emeletről gyütt a viz, aszongya urasága. Ki lakik
a másodikon?
HÁZMESTER: A második emeleten lakik
kérem Kalpagos Ka je Ián államtitkár ur
őméltósága.
MALÉTER: Mondom kérném, könyörgöm,
biztos ur, hogy a viz magasabbról jött. Magasabbról kellett, hogy jöjjön. A viz esésének
súlyából éreztem, hogy a viz magasabbról
jött. Minimum a harmadik emeletről kellett
neki jönni. Minimum.
RENDŐ: Hát szóval a harmadikról. Osztán ki lakik a harmadikon?
HÁZMESTER: A harmadikon lakik kéremalássan káposztásmegyeri
Frierstein Lipót
kormányfőtanácsos ur őméltósága.
MALÉTER: Ez már inkább lehetséges, kérem. Hogy a viz talán innen jött. Lehet,
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hogy talán, de nem valószínű. De biztos ur
gondolja, hogy a viz netán onnan jöhetett,
de én nem hiszem. Lehet, hogy talán mégis
csak a negyedikről jött a viz.
HÁZMESTER: A negyedik emeleti lakás
nincs kiadva, biztos ur könyörgöm. Jelenleg
hogy üres.
MALÉTER: Aztán nem lakik más senki a
házba?
HÁZMESTER: De lakik kérem. Spicccr
Izsó kérem. Az lakik kérem.
MALÉTER: Kérem, ez a Spicccr volt. ö
öntötte a vizet. Kérem, én nem akarok
gyanúsítani, de ezt a vizet, ezt a Spiccer öntötte. Nem is önthette más.
RENDŐR: Hát akkor az ur feljelentést
tesz Spiccer Izsó ellen. Hun lakik az a
Spiccer Izsó.
HÁZMESTER: Nem lakik az itt kérem.
Csak az üzletje van itt neki
RENDŐR: Hun van neki az üzletje?
HÁZMESTER: Itt a pincében.
MALÉTER: Tulajdonképpen ugyanis biztos urnák egészen el is felejtettem mondani,
hogy a víz tulajdonképpen nem ugy jött.
Hainem emígy jött. Ezt a vizet alulról fölfelé
öntötték. Ugylátszik a tűzifát öntözték,
hogy nehezebb legyen. Most már egészen
biztos, hogy innen jött a viz. Ezt a vizet nem
is öntötte más, csak az Izsó.
FÜGGÖNY
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Si. K., Pozsony.
KÉRDÉS: Egy kedves barátnőmet, aki látogatóban
volt nálam, bemutattam egyik előkelő férfiismerősömnek, aki igen figyelmes és kedves gentlemanként
viselkedett. Barátnőm hazautazott, de mekkora volt
elképedésem és meglepetésem, mikor egymás után
kaptam tőle a szemrehányó leveleket, hogy miért
mutattam be neki az illető urat, akibe ő beleszeretett, ha ez az ur nem hajlandó utána utazni és megkérni a kezétl És egyben meggyanúsít engem azzal,
hogy bizonyára én magam akarom vele feleségül
vetetni magam. Nékem végtelenül kinos ez a helyzet,
hiszen a világon semmit sem tehetek ebben az ügyben.
VÁLASZ: Barátnőié viselkedése mindenképpen helytelen és sokszorosan naiv. Mert annyit már illik
tudni egy elvált asszonynak, hogy valamirevaló, értékes férfit nem lehet rángatni, átengedményezni, rábeszélni. mert az maga la tudja, hogy mit tegyen.
Ha egy Ilyen férfi szerelmes lesz, akkor barátnői
közbenjárások nélkül Is megtalálja annak a módját,
hogy kérőként jelentkezzen. Viszont az egész férfinemet sértő feltevés azt gondolni, hogy udvariasságból, szívességből, egy más nő iránti gavallériából fog
egy érett, komoly ember nősülni. Ha a szóbanforgó
barátnő nem tudott minden segítség nélkül olyan
vonzóerőt gyakorolni, hogy a találkozás nyomán komoly szerelem támadjon a férfi szivében, ugy ezt
utólag semmiféle közbenjárás m in pótolhatja és

Érdekli a spiritizmus, hpoiizmiis
es egyéb titkos tudományok?
Egy levelezőKérje ingyenes i
lap fordulópont lehet életében.
F e k e t e I'ál k ö n y v k e r e s k e d é i e , Gyöngyös.

?L, Budapest.
Gobát albumok
kiadófa
IV., Városház-u. 14.
Nagyobb gytijtemé"nyeket, régi levelezéseket jó áron vásárol. Nagy árjegyzék 60 fillér, mely összeg az első vásárlásnál levonható. PoBtacsekkszám: 10.482. Tel.: A. 897-33
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Ilyet kérni nem is ízléses dolog, önérzetes lérfi az
Ilyen barátnői közvetítést esak a legridegebben utasíthatja vissza, mint a magánügyeibe való illetéktelen
beleavatkozást. És egészen bizonyos, hogy véglegesen
kiábrándul az olyan nőből, aki Így akarja feleségül
vétetni magát.

Lehetséges-e?
KÉRDÉS: Lehetséges-e, hogy egy 34 éves férfi teljesen megváltozzon egy lány kedvéért? A férfi, akiről szó van a mulató éjszakai életben volt eddig
állásban és nagyon kedvelte az italt. Most szanatóriumba akar vonulni, rendbe hozatja idegeit és
azután nappali elhelyezkedést keres. Lehet hinni az
ilyen életet folytató ember állandó megjavulásában?
VÁLASZ: Feltétlenül hihet a gyökeres és tartós
változásban! Hiszen a polgári világban élők által
annyira irigyelt éjszakai élet, egyáltalában nem
olyan gyönyörű és mulatságos, mint ahogyan képzelik és akiket foglalkozásuk oda köt, lelkük mélyén
mind a csendes, tiszta otthon után vágyakoznak. Nagyon is vaMszinÜ és érthető, hogy a szóbanforgó
lérfi is boldogan ragadja meg a lehetőséget, hogy
szerelme segítségével a polgári életbe evezzen.

M. J. asszony.
KÉRDÉS: Fiam, aki egyébként okos, komoly, lelkiismeretes és szorgalmas ember, teljesen érthetetlen
módon, olyan lányba szerelmes, aki erre egyáltalában
nem méltó. Nem szép, csúnya féltékenységi jeleneteket rendez, félművelt. Szóval, egészen bizonyos, hogy
ez a házasság boldog nem lehet és én mindent elkövetek, hogy fiam szemét kinyissam, de — sajnos —
hasztalanul. Van itt segítség?
VÁLASZ: Attól félek, hogy férjének van igaza, aki
azt mondotta, hogy ettől a lánytól majd csak a válóper során fog a gyermekük megszabadulni. Mert
férfiszemmel nézve a dolgot azt kell mondanom, hogy
Bn igen rossz politikát követett, amikor ilyen nyíltan
mutatta ki a lány elleni ellenszenvét. Az ilyesmi a
lérfi daeosságát még akkor is ingerli, ha édesanyja

ax ellenző (él. Sokkal helyesebb lett volna fiát észrevétlenül olyan kellemes és előkelő társaságba vinni,
ahol alkalma lett volna személyes tapasztalat és
összehasonlítás alapján megállapítani, hogy: tévedett
és az általa választottnál különb lányokat Is találhat.
Most már bajosan lehet az események sodrának utjit
állni és őszintén szólva ugy látom, hogy önnek nem
is annyira a lány ellen van kifogása, mint inkább
az bosszantja, hogy a lány családja, akivel haragban
van, diadalmas örömmel dörzsöl a kesét, hogy mégis
csak ők győznek! Legyen hát ön Is politikus. Változtasson taktikát, legyen az eseményeket semlegesen
ügyelő és tűrő anya, aki megtette kötelességét és
most már egyetlen gondja, hogy azt a bajt, melyet
fia makacssága Idézett fel, minél szelídebb medrekbe
terelje. Ne legyen rossz anyós és ne Igyekezzen mesterségesen felszítani ait a viszályt, melyet előre lát
és Jósol. Mert akkor végeredményben önre hárítanak
minden felelősséget és azt mondják ön miatt borult
lel a házasság.

Kék nefelejts: Levele olyan friss, kedves, ahogyan
csak egy tiszta lelkű, az életbe most lépó fiatal, ideális lelkű flu irhát. Milyen naivul tud csodálkozni
azon, hogy egy éven belül két leányba is beleszeretett és hogy mind a kettőt őszintén szereti. És
őszinte közvetlenséggel mondja el azt is, hogyan próbál fölényes, blazírt arcot vágni beszélgetés közben,
noha egész szivéből szereti a magát kinozó kis kegyetlen hölgyeket. Nincs itt kérem semmi probléma
éi semmi baj. Csak éppen az életben nem történik
minden olyan simán, mint ahogyan olvasott könyvei
és a minden emberben élő regény-elmélet alapján ezt
képzeli. Igen, erről kellene már egyszer nagyon komolyan irni: ne neveljük ugy a fiatalságot, hogy az
élet minden dolgáról azt higyjék, hogy azt olyan
gépiesen, szabályosan lehet elintézni, mint a ruharendelést, vagy az ebédnek pontosan két órakor való
feltálalását. Nem kéreml Ne regény emlékeket keressenek problémáikban, hanem maguk tudjanak nyomban és helyesen dönteni. Ha igy volna, akkor a férfiak nem iáznának annyira a leánykéréstől és a lányok nem vesztegetnének olyan sok energiát a meddő
taktikázásra. — Szemüveges: Ont nagyon bántja,
hegy irása véleménye szerint nem eléggé rendes
Nyugtalansága teljesen indokolatlan nemcsak azért,
mert irása igen jól olvasható, hanem azért is, mer)

A
Az

egyetlen
magyar
könyvkereskedés
ég ujságbolt
Argentínában.

az úgynevezett szép Írásra való törekvés egészen elhibázott ambíció. Ugyanis ma már tudományosan beigazolt tény, hogy az irás az ember egyéniségének,
lelkiéletének a tükörképe, A túlságosan rendes, szinte
megrajzolt, szabályos irás, fantáziahiányra vall, a
tehetséges írásában mindig van valami könnyed,
egyéni vonalvezetés, amely elárulja a temperamentum
hevességét és a képzelő erő színességét. Az irás
egyetlen követelménye, hogy jól olvasható legyen!
Vannak emberek, akik olyan diszes betűket rónak
egymás mellé, gót stílusban vagy barokkos cifrázásban tervezett rajzokat, melyek első pillantásra jgen
tetszetősek, de elolvasásuk szemrontó és bosszantó
Az ilyen levélküldőkről vaktában ki lehet mondani
azt a véleményt, hogy álmodozó, gyakorlatiatlan, az
életben nem boldoguló, lendület nélküli emberek.
— Omnia vlnclt am ir: Ugy látszik, hogy a maga esetére vonatkoztatva mégsem választotta meg jól a
jeligéjét, mfcrt hiszen arról van szó, hogy az előkelő
állású, érett férfikorban lévő diplomás urnák hízeleg
ugyan az, hogy a szép és előkelő fiatal lányt meghódította és szívesen vált véle titokban csókokat is,
de ugyanakkor finoman tudtul adja, hogy valláskülönbségük miatt nem veheti cl feleségül. Hát ugy
látszik, hogy ebben az esetben a szerelem nem győzött le mindent. Viszont az a vigasztaló, hogy komolyszerelemről szó sem lehet. Mert korrekt és igazán
szivből érző, a nőt megbecsülő férfi nem kezd ilyen
kétszínű játékot, ha eleve tisztábah van azzal, hogy
a lányt nem veheti feleségül. Mi értelme van felzaklatni a lány nyugalmát? Csak hogy eldicsekedjen
azzal, hogy az ünnepelt urilányka szerelmes belé? Az
ilyesmi még érthető egy diákembernél, de felnőtt,
diplomás uhiál már súlyos megítélés alá esik. — Kis
leket* : Súlyos dilemmában van, mert két fiúba szerelmes és az egyik ezért állandóan féltékenykedik. Azt
kérdezi, hogy melyik mellett tartson ki" Feltétlenül
amellett, aki feleségül veszi. — Kis bánatos: A flu,
aki először magának udvarolt most más lánynak
csapja a szelet, minthogy maga ridegen kiadta az
útját. Ámde utólag ugy veszi észre, hogy mégis csak
Ezereti ezt a kikosarazott Ifjút és azt kérdezi, hogy

„GRÉ" KOZMETIKA
Modern szépségápolás, szépséghibák eltávolítása
végleg villany- és fénykezelésekkel. — Bat' kikészítések. — Tanítványok kiképzése
t/J Helyiség I Budapest, IV- P&rtsl-utcw a
(Petőfi Sándor-utca 10.) Telefon : Automata 884—76.
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mit tegyen? Téved az érzéseiben. Nem szerelmes
maga most sem abba a ünba, hanem csak bosszantja,
hogy magát már elfelejtette és képes egy más lánynak udvarolni. Pedig hát ez igy helyes, ezen nem
lehet, de nem is szabad változtatni. — G.s Ha társaságban annak rendje-módja szerint ismerkedik meg
egy tiszttel, ugy természetcsen senkinek a világon
ccm lehet kifogása az ellen, ha véle, mint ismerésével a korzón is sétál. E tekintetben igazán nem tesz
különbséget a polgári- vagy egyenruha, mert hiszen
cem a ruhán, hanem a férün van a hangsúly és
igazán érthetetlen, hogy miért volna veszélyesebb
dolog egy ifjú tiszttel mutatkozni, mint például egy
ügyvéddel vagy orvossal? — Egy gondolkozó: Egy
uriasszonyt „ j i estét asszonyom!" megszólítással köszönteni éppen olyan korrekt és tiszteletteljes, mintha
azt mondanák, hogy: kezét csókolom! A kezét csókolom kifejezés egyébként már régen értelmét veszített
frázis, hiszen a legritkább esetben köveli a szavakat
valóságban kézcsók. A modern, a férfival teljesen
egyenrangú nó ilyen ósdi udvariaskodásra és hódoló
alázatra nem is számit. — Gyűlölt férj: Becsületes,
igaz szerelemmel vezetett otárhoz egy ltatal lányt,
aki mindjárt az esküvő utáni napon szemébe vágta
önnek, hogy sohasem szerelte és jelenleg ts más
iránt érez vonzalmat, ö n t megrendítette ez a kijelentés, mert eddig boldog, harmónikus életet élt és
most ez a borzalmas kijelentés teljesen feldúlta lelkét. Azt kérdezi, hogy mit tegyen? Semmiesetre se
terelje az ügyet az érzelmesség útjára. Akivel ilyen
csúnya és erkölcstelen játékot üztek, mint magával,
annak keményen és kérlelhetetlenül kell visszavágni.
Okvetlenül és minden körülmény között váljon el, ne
tűrjön ilyen megalázó helyzetet. A jóságnak is
meg van a határa és ha valaki ellen ilyen méltatlanul támadnak, ugy életösztöne kell hogy azt parancsolja: eddig és nem továbh! Azonnal adja ál az
ügyet ügyvédnek. — Omnia vlnell amor Tlmlsoara:
Nagyon csodálkozom, hogy komoly urileány azt kérdezi, hogy 19 éves korában várhat-e egy olyan ßura,
aki most még csak 17 évesf De kérem! Tudja mit?
Büntetésül el sem hiszem, hogy ön már 19 éves. Nem.
Visszadegredálom 14 évesre és mint ilyennek azt
ajánlom, hogy mondjon el mindent édesanyjának,
aki majd kellően megmossa a fejét. — P. Erna,
Toldj Ferene-n.: Nem kell minden rejtvényt megfejteni. — Hü olvasói Dolly Jancsi cime: Paris, 8
Bue Pomerean. — F. Gabi, Odorhein: A heküldött
fénykép technikailag nem alkalmas közlésre. — G.
Magda: Magyar Sándor magyar pilóta, most készül

GRAFOLÓGIAI SZELVÉNY
amelynek beküldése ellenében Bendetz dr.. a
Színházi Élet grafológusa, mindenkinek Ingyen
grafológfaál egy írási, ak| azt válastbélyeggel.
(vagy megfelelő értékű pénzzel) és megcímzett
borítékkal, „GRAFOLÓGIA" JELZÉSSEL szerkesztőségünkbe (Aradi-u. II.) eljuttatja. Vonatozatlan papiroson. Untával Írott pár sor szükséges.
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az Amerika—Magyarország repülésre. Az indulás időpontja még bizonytalan. — Bende Mariska: 8. Rue
Pomercau, Paris. — E. Endre: Az amatórfényképpályázatra fekete kópiát tessék küldeni. Negativ nem
kell. — Seh. Gizella, Krrmniea: Dolly Jancsi, 8, Rue
Pomcreau, Paris. Biller Irén, Budapest, Váci-utca 46.
— M, Csápi, Sopron: Dolly Jancsi, 8, Rue Pomercau,
Paris. — Sereg Mariska, Arad: Az előbbi üzenet önnek ls szól. — „Szilágyi Erzsébet" leánylieeum
tanulói: A levél már későn érkezett és igy a mult
heti Toscanini-cikkünkhöi nem tudtuk felhasználni. Bt
azonban szívesen regisztráljuk, hogy Toscanini meghallgatta a Szilágyi Erzsébet leánylieeum énekkarát
és „minden szám után lelkesen tapsolt" és az előadás után gratulált Sztojánovits Adrienne tanárnőnek, az énekkar vezetőjének.

Film-üzenetek
Filmrovat vezető: Hevesi Endre
Szívesen válaszolunk ât ftlmtárgyu kérdésre.
A
beküldött kéziratok, fltir.témák, szeendrlumok,
fényképek megőrzésére vaau visszaküldésére nem vállalkozunk, ajánlatos ezekről másolatot
készíteni.
Kislány, Dorozsma. Mary Kid, Kurfürstendamm
37., Berln; Lee Parry, Waitstrasse 13., Berlin; Greta
Garbo, Metro Goldwyn, Mayer Studios, Culver City,
Calit. — Dr. Ormos. Agnes Petersen játszotta a főszerepet. Cime: Kurfflrstendamm 196., Beriln. —
Amerikai nagybácsi. 1. George O'Brien, Fox Studios, Hollywood, Calif, 2. John Gilbert. Metro Goldwyn Mogcr Studio, Culver City, Calif. 3. Billie Dove,
First National Studios, Burbank, Colif. 4. Patlie Int.
Corp. 35. W. 45. Street, New York. B. Károly
nyug. vasúti főfelügyelő. Más Zukor Adolf lesz az illető. A lllmvczér Zukor egyedül ment Amerikába, nem
az édesapjával. — Erika. A Sztrogofl Mihály Párizsban
készült. — Fogadás ÍM pengő. On vesztett: Olga Csehó va itt járt Pesten és a film külső felvételeinek egy
része is itt készült.
VÉDEKEZZÜNK, AMÍG NEM KÉSÖlt

P O L O I H Â K
ellen legbiztosabb hatású Irtószer •

w m m

M O R T
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poloskairtó szesz,
mely kiválóan sikerült vegyi összetételénél fogva
felülmúlja az összes eddig létező szereket,
amennyiben nemcsak a poloskát, hanem azok
petéit is végleg kiirtja, A „MORT" leocsekélycbb
foltot sem hagy hátra, tehát még a legfinomabb
bútoroknál és tapétáknál is bátran használható
EGY ÜVEG ARA: —A*. 1.21, l.M, 121 és 1 . - .

NAJTHÉNYI

BÉLI

drogua-, vegyszer- és IllatszerOxIete
az „arany kereszthez"
BUDAPEST, IX.. VÁMHÁZ-KORÚT IS. SZÁM.
(a Lónyay-ulca sarkán)
Telelőn: 853—42. — Alapíttatott 1897-ben.
Vidéki megrendelések beérkezésük napján legpontosabban eszközöltetnek.

S Z C Q U t S Z . TI;
R JÓZÍEF
M6RNÜK

AMATŐR MÁGIA
(Dr. Nostradamus)
AZ EGÉSSZÉ VARÁZSOLT ZSINÓR
Nagyon nehéz helyzete van a bűvésznek napjainkban, a csodák korszakában. Az !(azi csodák olyan
megszokottakká váltak, olyan mindennaposak az életben, hogy teljesen elvesztették azt a tulajdonságukat,
hogy bámulatot és lejtörést okozzanak. Például napjaink legnagyobb csodája, a rádió, olyan megszokottá
és magától értetődővé vált, hogy senki sem gondol
már arra, hogy csodálkozni Is lehet rajta. Hogyan
lehetséges, hogy a szegény bűvész primitiv eszközeivel olyasvalamit mulathasson, amitől a nézőnek,
(bocsánat a triviális kifejezésekért), tátva maradjon
a szája, leessék a> álla és megálljon az esze? Pedig
Ilyesmi is lehetségest Milyenek bál azok a bűvészmutatványok, melyek manapság is hatnak? Csakis az
abszolút egyszerűek, melyeknél minden készülék,
vagy preparáció kizártnak látszik) melyek a néző
közvetlen közelében Játszódnak le. Helyeknél a nézd
mindent megvizsgálhat a trükk előtt Is, utána Is.
Ilyen mutatvány az elvágott és ismét egésszé várj.
zsolt kőtél, zsinór, vagy szalag. Szerteszét a nag/
világban a bűvészek, agy az amatőrök, mint a professzionisták tapasztalataik alapján megállapították,
bogy ez a mutatvány hatásosabb, mint a legkomplikáltabb, leglátványosabb trükk. Ennélfogva igyekeztek a lehető legnagyobb tökéletességre fejleszteni,
agy hogy Jelenleg számtalan megoldása létezik, a
legegyszerűbbtől a legraffináltabbig. Léteznek megoldások, melyek rendkívüli kézügyességet igényelnek;
vannak megoldások, melyeknél a kötelet fáradságos
és hosszadalmas munkával kell előre preparálni.
Vannak viszont olyan megoldások, melyek lehetővé
leszik a teljesen rögtönzött bemutatást. Egyelőre egy
teljesen Ismeretlen, eredeti megoldást adunk.
A bűvész megvizsgáltat egy tetszés szerinti hosszú,
mondjuk félmétertői egyméterlg terjedő hoszuságu,
lehetőleg puha zsinórt. Ezt a zsinórt megméreti,
hogy megálapltható legyen a mutatvány után, hogy
nem hiányzik belőle semmi. A nézők teljes közelségében megmutatja, hogy kezeiben semmi sincs elrejtve. A zsinórt kétrét hajtja és ugy veszi balkezébe,
hegy a zsinór összehajtott közepe hüvelyk és mutatóujja között legyen. Most a zsinórt közepén elvágja,
ugy hogy a nézők négy véget láthatnak. Ai újonnan
keletkezett végekből még néhány darabkát lecsíp.
Míg ez megtörténik, a néző, esetleg két néző kezében
tarthatja a zsinór két eredeti végét. Végűi Jobb kezét
is segítségül véve, ujjal között dörzsöli a vágás
helyét; kiengedi kezéből a zsinórt, mely teljesen
helyre van állítva. Megmérés után kiderül, hogy épp
oly hosszú, mint volt.
A mutatvány titka abban áll, hogy a bűvész
titokban ugyanolyan zsinórból, mini aminőt a kísérlethez használ, körülbelül három centiméteres, közepén összehajtott darabkát csempész az eredeti zsinór
összehajtott közepéhez. A két zsinór érintkező pontját balkeze mutató és hüvelykujja által eltakarja,
ugy, hogy a nézők ugy látják, mintha a rövid zsinór
közepe a hossza zsinór közepe volna. Természetesen
az odaesempészett zslnórdarabkát vágja át és a megmaradt végeeskéket esipkedl le az ollóval. De hogy
lehetséges a zslnórdarabkát észrevétlenül odacsem-

pészni, hiszen kezel tényleg üresek voltak? A ravaszság abban van, hogy a zsinórdarabka parányi viaszszal az olló pengéjére volt ragasztva. Az olló pedig
ugy feküdt az aszlaloB, hagy a ráragasztott, összehajtott zsinór alul voll, tehát nem volt látható A
bűvész felemeli az ollót és egy pillanatra a hosszú
zsinór összehajtás! helyére illeszti: a balkéz ujjal
észrevétlenül leveszik a pótzsinórt, az ollóval eltakarják az érintkezési pontot és ezzel a trükk érdemleges
része el Is van intézve. Jöhet a vágás. Természetes,
hogy ezt a manipulációt nagyon alaposan be kell
gyakorolni

OSZLOP-BEJTVÉNY
(Holler István, Keszthely)

).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Főúri hölgy.
Pesti szőke szubrett.
Shakespere-dráma.
Bakon ül.
ö t van belőle egy futball csapatban.
Herczeg Ferenc szinmflve.
Vizi emlős.
Násfa többes száma.

A definíciók alapján beirt szavaknak
a
vastaggal jelölt oszlopba kerülő'betűi,
felülről lefelé olvasva: — Verdi egyik
operája
elmét adják.
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KÉPKERESZTREJTVÉNY
(Taub Lili;

„Minden kezdet nehéz" közmondás érvényes a keresztrejtvényre is, mint a mellékelt ábra mutatja. Az
ábra kockáiban egy-egy kép található. A képek kezdőbetűi adják ugy vízszintesen, mint függőlegesen a
megfejtést. (Pl. Macska. Árú. Juh. Ugró. Salt — MÁJUS).
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Hány faibát találhatunk a képen?

Egyedül van-e Robinson7
, *

ÍS7

HELYREIGAZÍTÁS

(Taub)
Olvasóink elnézését kérjük, hogy
nyomdatechnikai okokból az alábbi
8 rejtvény mindegyikét nem állíthattuk eló abban a színben,
amelyben akartuk. így tehát egy
kis tejtörést log okozni, amig
mindenegyes szint eltalálva megoldhatók lesznek a rejtvények.
{Pl.: „ség" = zöldség).

HERALDIKA

\

SAG

CSUKA
Egy heraldikai kollégium növendékei azt
a feladatot kapták, hogy az itt l&tható táblán a négy cimer-jelvényt, tetszésszerinti
számban véve, ugy rendezzék el, hogy sem
vízszintesen, sem függőlegesen, sem átlósan
ne szerepeljen egy sorban kétszer ugyanaz
a jelvény, s a lehető legkevesebb számú
fires kocka maradjon.

fllit monö a
fenyőág?
Valahol ezt a fenyőágat
találtuk a ráirt betűkkel
együtt.

BARKA

Ha jobban megfigyeljük a
leveleket, akkor rögtön el
tudjuk olvasni a titokzatosnak látszó szöveget.

videbben szavakat és fogalmakat. Jutalmak:
csokoládé, likőr stb. Beküldési határidő:
amig jó és érdekes szavak érkeznek be.]

LÖUGRÄSOS REJTVÉNY
(Babay Tibor, Medina)

AZ ÓRA
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A csillaggal jelzett kockából kiindulva a
lóugrás szerint haladva, egy jókívánságot
olvashatunk el. (A lóugrás = 2 lépés egyenes
irányban s egy lépés oldalt.)
SAKK

Willy, a newyorki rendőr, aki egy kicsit
rövidlátó, megkéri Billyt, hogy a távolban
látszó torony órájáról olvassa le, mennyi az
idő. A furfangos Billy így felel:
„Add az éjféltől mostanáig eltelt idő negyedét a mostantól 24 óráig terjedő idő feléhez és megkapod a pontos időt."
Hány óra voltt
BŰVÖS ÁBRA

Világos indul és 2 lépésben mattot

ad.

ESPERENTE NYELVTERVEZET
pályzatunkra beérkezett szavak közlését a
jövö számban kezdjük. [A feladat az, hogy
„e" betűs szavakkal fejezzünk ki minél rö-

Az 1-től 14-ig terjedő számokat ugy irjuk
be a körökbe, hogy összegük minden egyenesen és körön 27-et adjon.
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Keresztrejtvény
(PAPAY LAJOS, GALATI)

Megfejtésül beküldendő a vízszintes 1, 25, 93 és a függőleges 1, 7, 78.
VÍZSZINTES:
I. Népdal kezdősora
13. Mén nem hegy
14. Értelem nélküli
16. Régi „es"
18. Emberi táplálék
II. Török rang
21. Régt uralkodó
22. Ismert rövidítés
23. Hű
25. Hentesáru
27. Azonos betűk
28. Felfelé mozgat
SO. Férfinév réglesen
32. Kártyaműszó
33. Tantál vegyjele
34. Levegő — idegen nyelven
36. Vissza: hivatal — németül
37. Vissza: művészet — latinul
39. Vissza: névelő
40. Takarmány
41. Francia filozófus vezetékneve
42. Arany-hős nevének kezdő
betűi
44. Tesz
45. O. J. ü .
47. R. G. A.
48. Fűszer
49. Vissza: a diák teszi
50. Éktelen könnyelmű
52. Vissza; orosz női név
53. Idegen személyes névmás
54. Becézett női név
55. Kettőzve: szülő
36. . , . ulárís
58. Halkan
59. Alkohol-egység
Cl. Vissza: napilap rovat
63. A-val Peer.Gynt anyia
«4. Tálszólás
«6. Rag
«7. Az első 3 betű
60. Betegség
70. Ko . . .
72. Orosz iró telles neve (J = JJ)
73. Ital
74. Tanítják
75. Kocka része
76. Vissza: névmás
77. Vissza: vizet vesz
70. Vissza: ugy — latinul
8i. Zola-regényeim névelővel
84. . . . vána
85. Leánynév
87. G. T. A.
80. Idegen kötőszó
91. Impregnáló-anyag
(2. Kötőszó

93.
95.
96.
97.
98.
109.
101.
102.
103.
104.
105.

Alarm
Vi» van benne
Több pápa neve
Kettős mássalhangzó
Hang
T. Y. Y.
Vissza: gyümölcs
Rangjelző
Népközösség
Teremt
Világhódító nevének
betűi

kezdő-

107. O. O. L.
108. Névmás
110. Németül — teljesen
111. Vény rőv.
112. Pl. 15
114. Nagyon kevés
117. Némely állat
119. Ilyen szó is van
121. Folyóvíz
123. Szeretek — latinul
124. Régi pénz röv.
125. És — németül
127. Rag
128. Mars
130. Idegen területmérték
131. Egykori eretnekség
megalapítója
133. Fogyó
135. Híres hajdani török katona
136. Minden egyesületben vannak
FÜGGŐLEGES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
15.
17.
19.
20.
22.
24.
25.
26.
27.
29.
30.

Magyarázatra szorul
Felkiáltó-szó
Idegen uralkodó
Helyhatározó
Buzditószó
Hires építész monogramja
Szólás-mondás
Kereskedelemben használatos
szó
Him háziállat
Vissza: vén cigány
Kubellk keresztneve
Vigyázz
Reverenclával
A hal teste
A-val főütőér
Mesterséges üreg
Kártyamüszó
Képző
Tiltószó
fis — latinul
Azonos betűk
Félsziget
Hiányos diszöltöny

31. Vissza: f a j — Idegenesen
32. Vádat emel
35. Sokan nem bírják
38. Északi város
43. Nép
45. Dőzsölés
46. Olasz város
48. Egyházi rövidítés
56. Lelkész
51. Űrmérték
56. Felsőruha
57. Idegen pénz
50. Molnár Ferenc színdarabja
60. Színpadi kellék
61. Égtáj
62. Lakom
64. Tánc
65. Madár
66. Elem
68. Fia — arabul
69. Rongy
71. Óvja
78. Zűrzavar
79. Alomba ringat
80. Néha a torony
82. Vissza: szellemi munkás
83. írónk vezetékneve és mindkét
keresztnevének
közös
kezdőbetűje
85.
86.
88.
90.
92.
04.
96.
09.
191.
106.
108.
100.
111.
113.

K. K. K.
. . . szakadt
A görög épületeket
Szám
Régt magyar szó
Vágószerszám
Szúr
Testrész
Becézett női név
Hint
Nép
Fut
Keret
A. A. A.

115.
116.
118.
120.
__

. . ostol
Y. K.
. . llér
Vissza: Karinthy
fiának beceneve

122.
125.
126.
128.
120.
131.
132.
133.
134.

Fundamentum
Némely muri
Sűrű
Szülő
Vissza: világnyelv
Német prepozíció
. . tor
Rangjelző
Vissza: állóvíz

diszitlk

híres

kb-
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HETI AJÁNDÁKOK.

MeglelMst határidő 10,1» Junius II. A postán beküldött levelek vagy LEVELEZŐLAPOK címoldalán
feltűnően kell Jelesni „Fejtorna". Személyesen is bevihetők a könyvesboltba (Erzsébet-körut 14.) vagy
a szerkesztőségbe (Aradi-utca 8.).
Heti a j á n d é k r a minden előfizető és példányvásárló
már legalább egy helyes megfejtéssel is pályázhat.
Leközölt keresztrejtvény készítője választhat a heti
ajándékok között.
MEGFEJTÉSEK
az 1930. 22-ik számból:
Bridge: 1. B:K 8; Z:K 10; A:P 8; Y:K 4.
í . A:P 5; Y : P 2; B:P 10; Z:P 4.
J. B:K D; Z : K B; A:P 6; Y:K 6.
4. A:P 7; Y:P D; B:P A; Z:P 8.
5. B : P B; Z:P 0; A:Kő 10; Y:T 5.
». B:K A; Z:T 6; A:Kö K; Y:K 9.
7—8—1. B:Kö 8. 8, 2.
MUyen hosszú ez a gőzös? A „gőzös" hosszát a
háttérben látható csónakról és a benne illó férfiról
találhatjuk ki. Alapos meggondolás alapján
rájövünk, hogy a „gőzös" hossza 10—12 méter lehet,
tehát csak egy „gőzős modell."
Híres emberek: 1. Arminius. 2. Uchatius. 3. Garibaldi. 4. Eötvös. 5. Basputin. 6. Ephialtes. 7. Aischylos. 8. Urseolo = AUGEREAU.
FGldrnJz: Szicília rajza rossz. A baloldali két sziget össze van cserélve: Szardínia a nagyobb sziget
van lent.
Számtan: 1. Harminchat. 2. Tiz kilógram á tizenhárom pengő.) 9. Ezernyolcszázban született.
Választás:

(Postán küldjük el)

DREHER-MAIJL, luxuskeverék, díszdoboz:
Pályázatért:
WITTEBERG
RÓZSI,

Baja, Sütő

-utca

5.

VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban:
KAPU

GYULA,

Cegléd,

Kazlnczy-utca

9.

Dr. NOSEDA 3 fürdőszappana, fogassal:
KOLBES GAZANE,
12., 11. 5.

Budapest,

Ferenc

József-rakpart

B O O N ' S kakaókUIÖnlegesség, fél kg:
LOW

MARGIT,

Tiszafüred.

A Palace filmszínházba 2—2 jegy:
KORT EDIT, Budapest Főherceg Sdndor-u.
Dr. PFLIEGLER
KÁLilÁNNE,
Budapest
31., IV. 8.

13., Ill
Rádai-utcu

Zwack: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő;
PORGES

AXEL,

Budapest,

Andrássy-ut

C6., Itt.

23

VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban:
BORBÉLY

ANTAL,

Budapest,

Andrássy-ut

28., fél 8

MEISTER terpentines szappan, 5 doboz:
ROSENFELD
JENÖNÉ,
(Divatáruház).

Budapest,

Hajtsár.ut

Dr. NOSEDA 3 fürdőszappana, fogassal:
RÓNAY

GYULA,

Nyíregyháza,

Színház.

Polliik Sarolta kozm. int., Andrássy-ut 38.
Egy nagy doboz „Miracle" pouder és
SÁNDOR LÍDIA, Szekszárd,
Széchenyi-utca

Hid:

51 a.

szappan:
28.

VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban:
REINER

MARTON

o. halig.,

Eger.

Az UFA filmszínházba 2—2 jegyet:
KATONA SANDORNÊ, Budapest, Sziget-u. 19b„ II. 2.
II. VULKAN ERZSI, Budapest, Jókai-utca fi.

FEHÉR Jolán kozm. int. (Vilmos cs.-ut 15a;l
2 üvea köliiiuiz:
PAPP MAMUT, Budapest,

Németuőlgvi-ut

43.

Dr. SCHATZ ÁGNES: KÖLCSÖNKÖNYVTÁ1!

Kiegészítő rejtvény: Főpap. Egyház. Jelzálog. Egykor. Sakktábla. Tájkép. Elvtárs. Rabló. Izmos
=
FEJES TERI.

KERESZTREJTVÉNY:

lllajó-u. 8—10.)
Egy havi Ingyen utalvány:
Várszegi Erzsébet, Andrássv-ut 75., IV 32
Báikány Klári, Dohány-utca 77., II. cm.
Korársné K. Irén. Elemér-ulcn C'J., II. ein.
Sterk Gréte, Alkotmány-utca 4. (Hartmann rt.)
Róna Dezsőné, Lipót-körut 12., 111. 17.

NOVA IROD. R. T. KIADÁSA:
Duma*: A Jehu cimborÄ:
KOVACSIK

;3 g l l f t t p < ' <

SOMOGYI

siEklftiiiS&iM*
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JULIA,

Széplak

(Csehszlovákia).

FRANKLIN TÁRSULAT KIADÁSA:
Balogh Gábor: Asszony ölök:

n

S Z Í N H Á Z I

JUCO, Debcljacsa,

(Jugoszlávia).

KÖNYVJUTALMAKAT NYERTEK:
Mlhalicska Manci, Bratislava, Kórház-u. 21.
Báró Pentelényl László, Ráth György-utca 20.
Vfgh Jolánka. Mali-Idos (Jugoszlávia),
Kollár Jolán, Bajmok (Jugoszlávia).
Morvayné T. Ilona, Baja, Jókai Mór-u. 18.
Báró de Gerando Félix, Oradea Mare, Hotel Palace.
Malkovlcs Magduska. Sannícolaulmare (Románia).
Kováts Irén, Brasov, Curmatwia B. No. 2.
Janovits Adolfné. Subotica.

É E i E T

b o Í t Í P S ^ S Z .

Aradi-utca 8. Telefon:
Megjelenik minden vasárnap
TAR: Erzsébet-körut 14.
* Automata 167—90.
SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP Telefon: József 421—72.
Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. — Kiadja: a SZÍNHÁZI ÉLET RT.
Levélcim: Budapest 62. Postafiók 186.
GLOBUS NYOMDAI MÜINTÉZET RT., BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

O L Ä S Z O R S Z Ä G
HOTEL PENSIO ESPLANADE, Graűo

Közvetlen a s t r a n d o n . LiftFolyóvíz. Szobák jürdővel.
Tulajdonos:
6. MULLICH.

M a g y a r é s f r a n c i a k o n y h a . Speciális g y e r m e k k o s z t .

H l i r a m a r e Pernio. Lussinuiccolfl
Közvetlenül a tengeiparton

#

Francesco Zelenha

Saját strsndiürdő

#

Kitűnő magyar konyha

•

Prospektus

A b b a z l á b a n . Elsőrendű szabóság, F i ú m é b a n : Ançol szövetek, s e l y e m á r u k és divatcikkek olcsón eladók. Z o n a F r a n c a .

Legolcsóbban SZALAY divatüzletében
v á s á r o l h a t j a a l e g f i n o m a b b f r a n c i a selymeket és fürdőcikkeket
A b b á z i á b a n

Hotel AUGUSZT Penzió, Abbazia
Teljesen közp. fekvés. Kurpark, hajóállomás, térzene tőszomszédságában.

I. rendű magyar, francia konyha.

LIDO-VELENCE, Hungária Palace Hotel
Minden k o m f o r t , m é r s é k e l i á r a k o n . Nagy kert. S a j á t k a b á n o k . Dancing.

LIDO-VENEZIA

+

HOTEL VILLA

E l s ő r a n g ú n e m z e t k ö z i c s a l á d i h á z . 100 s z o b a folyó vizzel. ö s s z e s k o m f o r t
P e n s i ó 35 L í r á t ó l . 15-nupos tartózkodásnál
hajószabadjegu
Lidó—Márkustér

±

P R U í f i f f t T l í F i

A
uF tj IJ Ti T
^ S
f m

^^

URANIA

K ö z p o n t i f e k v é s . BÉCSI KONYHA
!
között.
— L. Gábor Ernő, i g a z g a t ó .

Egyetlen magyar
ház. Folyó viz. Park. Motorcsónak.
S a j á t k a b á n o k . Po igári árak.
l'ulaidonos:

P A L

L Á S Z L Ó

U i H i - l l e l e n c e r Hotel uenier urna marina
A s t r a n d mellett. Folyóvíz. Bécsi k o n y h a . P e n z i ó 28 lírától. — I g a z g a t ó : K e n d a

H O T E L CORNO IKOKO

Családi h á z .

Folyóvíz.

Lift.

Árnyas kert.

Tennisz.

Mérsékelt á r a k .

VEIENCE-LIDO
Magyar levelezés.

Santa Margherita Ligure Hotel Regina Elena

III = III

Appartementek fürdővel. -

LA ROMANA
Grand Hotel

Saját tengeri türdó

- Mérsékelt árak

-

T.

Németül beszélnek

Az összes
szobákban
folyóvíz
II! — III

BEAULIEU-sur-MER
Savoia & Hungaria Rimini

Közvetlen a s t r a n d o n . - A l e g e l s ő r e n d ü ház. - U l t r a m o d e r n . - 150 szoba. - |300 ágy)
Meleg, hideg folyóvízzel. — Lakosztályok f ü r d ő v e l — Posta- é s s ü r g ö n y h i v a t a l . — B a r . —
Zene. — Danzing, — H a t a l m a s kert. — S a j á t tengeri f ü r d ő k a b á n o k k a l . — Garage b o x o k k a l .
Prosp. « r a t i s
Igazg. t u l a j d . : GROSSI
TESTV

HOTEL VITTORIA RIMINI
K ó z y e t l e n a t e n g e r p a r t o n . — H i d e g , m e l e g folyóvíz. — M i n d e n k é n y e l e m . — P e n z i ó 30 l í r á t ó l .
Bécsi k o n y h a . — G r a t i s k i r á n d u l á s a u t ó n S a n M a r i n o k ö z t á r s a s á g b a . — P r o s p e k t u s .
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BUDAPEST.
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