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S3 éves oki. tanítónő 5000 pengő
készpénzhozománnyal, teljesen
berendezett 3 szobás úrilakássál,
gyönyőrfi kelengyével férjhezínenne hasonló állásban lévő
Állami, városi vagy nyugdíjas
úriemberhez. Csak névvel és teljes cimmel ellátott levelekre
válaszol. Jelige : «Jövő».

Negyven
éven felüli
úriembert
keresek térjül. Szőke, molett lány
vagyok ; emeletes házam
Pesten,
slaffirungom,
3 szobás berendezett lakásom
van.
Szépnek
mondanak.
De házias
vagyok,
jól főzök, azt hiszem, ez fontosabb.
Aki vágyódik egy kedves meleg
otthon után, az Írjon
«Tavaszi
szerelem» jeligére
a
kiadóba.
26 É V E S Ú J S Á G Í R Ó K E R E S I
FIATAL SZELLEMES Ú R I L Á N Y I S M E R E T S É G É T HÁZASSÁG C É L J Á B Ó L . L E V E L E K E T «NE L E G Y Ü N K
E G Y E D Ü L . J E L I G É R E KIADÓBA.
Vidéki nagyvállalat fix állásban
lévő tisztviselőnője levelezne házasság céljából állásban lévő
40—48 éves magántisztviselővel.
Csuk cimmel és lényképpel
ellátott levelekre
válaszolok,
• Farsangi eljegyzési Jeligére.
Vidéki földbirtokos 19 éves lánya
megismerkedne házasság céljából
olyan munkakedvek), családi életet
szerető 30 évesnél nem idősebb
fiatal emberrel, aki
kölcsönös
szimpátia esetén nem riad vissza
a házasságtól. Leveleket «Idoneust
jeligére kérek a Színházi
Élet
szerkesztőségébe.
Szlovenszkól ügyvéd — r. kat. 30
éves — levelezne és mielőbb
házasságot kötne 26 évnél nem
Idősebb r. kat. házlasan nevelt,
komoly, a mai nehéz időket
megértő — otthont szerető — és
otthonának élő feltétlen urleányiiyal vagy asszonnyal. Vagyon
mellékes, fő a lelki gazdagság és
a nemes gondolkodás. Minden
fényképpel és rimmel ellátott
kimerítő levélre válaszolok avagy
a fényképet visszaküldőm. Jelige:
«Farsangi nász».
3 3 éves, a Bánát egyik városában működő nagykeresk. vállalat
társtulajd., kinél hozomány mellékes, megismerkedne intelligens, 170 cm-nél nem magasabb,
jóniegjelenésü izr. úrileánnyal.
A b á j és szépséget sem nélkülöző
21—23 éves csinos, kimondott
úrileányok í r j a n a k «933-as elhatározás» jeligére a kiadóba.

Végetért a Homocord
gramofongyár budapesti kirakatversenye
Tizenkét mű viszi ízléssel megtervezett és
berendezett kirakat között a pályázóknak kellett megkeresni azt az
egyet, amely művészi és
kereskedelmi szempontból a legszebb, legjobb
és leghatásosabb Homocorrl kirakatnak
nevelhető. Rengeteg érdekesnél érdekesebb pályázat érkezett a zsűrihez erre a kirakatversenyre, (töt nem egy
résztvevő komoly, művészi tanulmánnyal pályázott a verseny első
díjára, a
Homocordgyár kitűnő gramofonjára.
A beérkezett egyenlő
értékű pályázatok közül a zsűri a következőknek ítélte oda a verseny jutalmait, egy-egy
Homocord
gramofónkésziiléket.
Major Zsuzsi, Gróf
Vigyázó Ferenc-utca 2. Fekete Nelly,
Alkotás-utca
20.,
fOldsz. Vajda Frlgyesné, Déry-utca S.
Felkérjük a győzteseket, hogy január 25-én
jelentkezzenek a Színházi Élet szerkesztőségében
(Erzsébet-körút
7.), hogy a díjakat kiadhassuk. Nines abban
semmi különös, hogy
mindhárom győztest a
női pályázók közül választotta ki a zsűri, de
a zsűri férfi tagjainak
is az volt a felfogása,
hogy mint mindenben,
itt is a nőké az elsőség.

26 éves, tizianhajú,
komoly,
bánáti úrileány
keresi
Budapesten élö jó állású
úriember
ismeretségét
házasság
céljából.
Leveleket iBudapestre
vágyonü
jeligére.
MEGNÖSÜLNÉK.NAGY SZÉP
MAG. INT. IZR. U R L Á N Y T
ELVENNÉK.
JEL.
V1D.
É R E T T S . 32 É .
KERESK.
Csendes, egyhangú vidéki magányban
pergetem
életemet,
ahová a sors állásomnál fogva
köt és ahol csak a m u n k á n a k
élhetek. É r z e m a z o n b a n , hogy
a m u n k a egyedül n e m életcél :
hiányzik valami az életemből.
Talán a gyengéd szeretet, amely
erőt ad a küzdéshez, egy szerető,
érző szív, amellyel örömömet,
b á n a t o m a t megértéssel megoszth a t o m és amelynek viszont én is
vigasztalója, lelkesítőjelchclnék.
E szerető szív megtalálására
kérem segítségül az én régi, jó
b a r á t o m a t , a Színházi Életet.
32 éves, izr., 172 cm m a g a s ,
b a r n a , állítólag jó alakú és nem
éppen a legcsunyábbnak mond o t t , m a k u l á t l a n m ú l t t a l bíró
ürileány (magántisztviselőnö)
vagyok. H o z o m á n y o m kelengye
és b ú t o r o n kívül egészségem,
m u n k a - és életkedvem. H a ráa k a d n é k , úgy férjhez mennék
egy hozzámlllő, k i m o n d o t t a n
korrekt, fínomlelkű és biztos
egzisztenciával bíró úriemberhez.
Leveleket «Remény és regény»
jeligére a főkiadóba kérek."
Egy szlovenszkól csinos, magas,
vidéki szerény. Igazi úrlleány
kisebb hozománnyal házasság
céljából keresi hozzáillő komoly
30 év körüli keresztény állami
vagy más biztos egzisztenciával
bíró úriember komoly ismeretségét. Levelet kérek «Jellemes»
Jeligére.
ELŐKELŐ
TÁRSADALMI
É L E T E T ÉLÖ, F E S S , MAGAS,
JÓMÓDÚ ELVÁLT URIASZSZONY K E R E S I HÁZASSÁG
CÉLJÁBÓL FÖLDBIRTOKOS
VAGY D I P L O M Á S Ú R I E M BER
ISMERETSÉGÉT.
T E L J E S CIMÜ F É N Y K É P E S
LEVELEKET
KÉREK
«HAUT-VOLÉE» J E L I G É B E .
Negyvenezer pengő készpénzhozománnyal férjhez mennék.
Házias, szerény, takarékos, szorgalmas árvaleánynak ismernek.
Férjhezmennék
munkaszerető,
családi életet kedvelő férfihoz.
Komoly érdeklődésre válaszolok. Névvel, cimmel ellátott levelet «Polgárleány» jeligével kiadóhivatalba kérek.

I

Nagybérlő okleveles gazda vagyok, hnrmincegyéves, keresztény fiatalember. Adósságmentes vagyonom százezer pengőt
meghalad, nyoicszázholdus kitűnően felszerelt bérletem gondnélkiill, úri megélhetést biztosit. Mielőbb feleséget keresek, olyan vaakit, aki megelégedne nyugodt,
csendes vidéki úriotthonnal és
nem vúgyakozlk a zajos, fővárosi
élet után. Teljes eimmel, névvel
ellátott levélre válaszolok. Jeligém «Regényes tájak»
kiadóhivatalba.
Fiúk! Ki a k a r egy 18 éves, magas, barna, kacagó kislányt feleségül venni? 3000 pengőm, kis
meleg, berendezett fészkem van.
Jelige : «Keep-smiling».
Budapesti nagyvállalat vezetőállásban levő tisztviselőnője, levelezne házasság céljából fiatal
orvossal, vagy ügyvéddel. Hozományom 10.000 pengő készpénz, :l szobás, komfortos, gyönyörűen berendezett lakás, gazdag kelengye. Leveleket „Vallás mellékes" jeligére kérek.
J ó állásban levő fiatal építész
megismerkedne házasság céljából intelligens, turisztikát, sportokat kedvelő, csekély hozománnyal rendelkező urilánnyal.
Leveleket : «Sportlady» jeligére
kiadóba.
Lányok! Ki akarna hűséges, kis
asszonykája lenni fiatal, barna
gazdatisztnek? Aki szereti a vidéki életet, írjon «Húsvéti esküvő» jeligére, kiadóba.
Melyik vagyonos, előkelő, dlpomás úriember pályázna 20
éves, vígkedélyű, csínos úrileányka kezére. «Jugoszláv derű»
jeligére Rudolf Mosse, Temesvár, Románia címre.
31 É V E S É R E T T S . K E R E S K .
R E P R E Z E N T . ÜZL. T U L A J D .
K E R E S F E L T L . CSIN. H O Z .
R E N D . IZR. V I D É K I LEÁ N Y T . J E L . «KOMOLY».
Franciaországban
dolgozó intelligens úrileány levelezne egyelőre
csak szórakozás, esetleg későbbi
házasság céljából 30—35 év körüli intelligens úriemberrel. Franciaországiak,
illetve
párizsiak
előnyben. Leveleket kérek «Barna
25» jeligére.
22 éves magns, szőke árvaleány vagyok ; vagyonom 40
hold tnnyásbirtok, ház és 5000
pengő
készpénz.
Becsületes,
mnnkuszerető férjet keresek,
aki a birtokot kezelni tudná.
Leveleket csak fényképpel.

Knthollkus árvalány, 30 hold
földbirtokkal, készpénzzel, ezúton keresi gazdasághoz értő
fiatalember Ismeretségét, házasság céljából. Csak dolgozni szerető, 30 éven aluli becsületes
emberek írjanak, hozományvadászokra
nem
reflektálok.
Jelige : «Együtt gazdálkodunk».
H ú g o m vidéki 24 é. mag. fess,
csinos, b a r n a , nagy. vallásos,
izr., jó megjelenésű úrilány. Ki
a házt. minden ág. j á r t . Megism. feltétl. áll. lévő úriemb.,
házass. célj., aki megeng. mag.
hogy szeg. lányt vegy. feleség.
E g y szob. b ú t . és szép kelengye
van. Részi. lev. lehetői, fényk.-l.
• P r ó b a szerencse» jel. a kiadóh.
tovbit.
MÉLY ËRZ., ÜDE HARM.
EGYÉNIS. TANÁRNŐ FÉRJ.M E N N E 35 É V
KÖRÜLI
E L Ő K . GOND. M E G J . POZ.
ORVOSHOZ. « L É L E K B Ú V Á ROK». F Ő K I A D Ó .
30 éves rk. csinos barna leány,
női fodrász, aki szülei üzletében
dolgozik, lakás, b ú t o r , kelengye
és jövedelemmel férjhez menne
hozzáillő úriemberhez.
Jelige
«Viktória».
Szép Jöved. lesz. but. kclcngy.
lg. szép porc. üvegkészl. van.
40-es úr lehet özv. gyermekkel,
ki csin. Int. fel. kiván, írj.
«Gazdalány» jg.

lót) cm magas elvált asszonyka
vagyok.
Vidéken
élek,
nincs
senkim, még barátnőm sem, akinek néha panaszkodni
tudnék.
Megúntam a visszavonult
életet.
Pestre jövök feledni.
De mint
egyedülálló hölgy nem mehetek se
színházba, se moziba. Miért is
ezúton keresnék megértő jó barátnőt, aki Pesten társamul
szegődne. Leveleket kérek « Unalmas
napok> jeligére.
Halló fiúk. Itt 2 csín. Izr. lány !
Lev. szeretnénk jó mcgjel. bizt.
áll. fiúkkal. Jelige : «Várjuk az
íguzlt. »
KÉT INTELLIGENS
ÚRIL Á N Y L E V E L E Z N E 28—-33
ÉVES INTELLIGENS ÚRIEMBEREKKEL.
CÍMÜNK:
HUBERT
BÖZSI
BAJA,
POSTE RESTANTE.

Csalódtam nz életben'. Kzúton
próbálok keresni valakit, aki
leveleivel életkedvet tudna szerezni nekem. Ha valaki ilyen
önzetlen szerepre vállalkozna,
írjon egy 3 i éves, barna, csinos
keresztény hlvatnlnokleúnynak.
Jeligém «Próbáljuk meg» kiadóhivatalba.
Fiiig. szűk. szplábú, oválarcú
erély. úrnővel levelezne «Jogász
40».
LEVELE
VAN :
Állandó
megértés. A havasok a l j á n . Angol. Aki keres, talál. Anni : a
sziv a legszebb kincs. Álmodik
a föld. Árvalány. Alice Pestre
vágyik. Aranyhàlacska. Becsületes élet. Boldogságom. Barna
25. Családi h á z D r . E g y ü t t gazdálkodunk. Egyszer élünk. Édes
mostoha. Édes otthon. Édes pihenés. Fekete. Főjegyző leszek.
Férfi 1933. Fekete-szőke farsangi lakodalom. Fritz G ü n t h e r .
Galamb a v i h a r b a n . Húsvéti esküvő. 20.000. Házfelügyelőnő.
Hol nálunk, hol náluk. H o z o m á n y o m biztosítva. Hozományom biztosan megfelel. 25. H á zias. 22 éves. H a u t voleé 20
éves igaz b a r á t . H á r o m hét a a t t .
Igazi kincs. J ó parti. Karácsonyi
álom.* Komoly
házasulandó.
Keep smiling. Kispolgári élet. 2
szobás kedves lakásom van.
K á n t o r t a n í t ó . Külön kassza.
K e e p smiling. Lakásom is van.
Mad Ree. Megfelelő. Mecsekalja. Miramare.
Mélyérzésü.
Mindegyik a s a j á t j á t . Megtánc o l t a t j u k egymást.
Modern.
N a g y m a m á n a k . 40 éves. N y u godt családi élet. Nyugalom.
N a g y jég. Nyáron találkozunk.
Nemsokára Pesten leszek. November 21. Ősztől tavaszig örök
szeretet. Olcsó és biztos. Orvos.
Önköltséges őszi esküvő. Ősz.
Pekunict ámor. Perfect. Pesti
úriasszony. R e j t e t t kincs 43.
Rokonlelkek. Rövidesen. Pesten leszek. Sportlady. Szerencse
próba. Szőke-barna. Szeretnék
boldog lenni. Szórakozva szeretnék tanulni. 100.000 pengő. Tavaszi szerelem. Tánc. Torna és
egészség. Talán. Téli szórakozás.
Uri család. Viktória. Váratlan
pénz. Vidéki b a r n a . Vallás mellékes.

^ Ulli-II/.l/v.

Két jó b a r á t társaság h i á n y á b a n
ezúton megismerkedne úrileányokkal.
Leveleket «Egyetemisták» jeligére kérünk.

Fajtiszta angol agarak i % hónaposait, elsőrendű
tenyészszülők101, eladók. Érdeklődni lehel 9—
l-ig és 4—e-ig telefonon 42-9-91
Szendénél.
E l d ó egy kifogstalan állban lév.
kerszhúrs zongor. Cím a kiadban.
'
Egy jókrban lev. varrgép eldó
olcsón. AJáultok «Singer» jeligére kérek.

Túrapartnernőt
keres
síeléshez
jómegjelenésfí német-angol
úrifiú.
Lev. kér «Megtanítom
síelni»
a szerkesztőségbe.

J ó állapotban levő «Musica»
pianino olcsón eladó. Bővebbet
a Színházi Élet b o l t j á b a n , E r zsébet-körüt 7.

20 év. fiú, csin. és vidám vasár,
szórak. partn.-nőt ker., össz.
költs. váll. Jg. Víg kadét.

»Szerény igényűt jeligére kérek.
Melyik amatőr műfordító ültetné
át n é m e t nyelvre háromfeívonásos d a r a b o m . . . „Utólagos
díjazás".

SZELLEMI
SZÜKSÉGMUNKÁRÓL
IS
LECSÚSZOTT
D I P L O M Á S 30 É V E S FIATALEMBER MINDENNEMŰ
Á L L Á S T VÁLLAL. J E L I G E :
•ÉLNI AKAROK.•
36 éves úriasszony vagyok,
felső kereskedelmi érettségim
v a n , a gyors- és gépírást perfektül t u d o m , bármilyen irodáb a n állást vállalnék, de elmen
nék esetleg mozipénztárba, jegyszedőnek, vagy büffébe is. Tudásommal és intelligenciámmal
minden téren hasznossá t u d o m
m a g a m tenni. Cím T. G.-né
( V I I I . Thék Endre-u. 37. II.
em. 22.

Középiskolások tanítását olcsón
vállalja, felnőtteknek
német,
francia nyelvoktatást ad tanítói
oklevéllel rendelkező nyugdíjas
állami főhivatalnok. Cím: K re isler Gyula, VII. Xűrnberg-u. 36.
II. em.

Ügyes, ízlses szabász ki hossz,
évek. dolg. a legkiilönbző pársi
és berlni szalnkban, szivesn
vállná ú r n ő k ruh késztsét. H á z hoz is szívsen megy, napi m u n kra. egkereseket Színházi Élet
líiádba »Szabász» jeligére kérek.

^nil-urns. 9
NE MES HAHZ1 KANÁRIMAD A R A K kuphutók több aranyéremmel és ezüstkoszorúval kltíintétett kanári tenyésztenél.
HORN Elek. VII., Dob-iltco 9?.
II. em. 19.
Egy hatlmas, oilvárosi»
modrn
könyvtár, kb. 1200 köt. jut. áron
eladó. Estlrg kis
gyiijtmények
is. Cím a kiadban.
K Ö L T Z É S MIATT E L D Ó E G Y
URSZOB. B U T O R . M O D E R N .
CIM A K I A D B A N .
Vennék kompi, négyszobs Iakb e r e n d . Csak m o d e r n t . Ajánlt o k a t «Készpénz» jeligére a
Színházi Élet kiadójába k é r e k .

OKTATÁSA

Kozmetikus, kitűnően képzett,
önálló munkaerő, t á r s u l n a vagy
állást vállalna külföldön is.
»Iontoforesis» jeligére.
Kifogslalan úrlány elvállná úri
csald gyerminek ném. franc, és
zene lantsát. Szlvs
megkeresek

Használt, jó állapotban levő
gramofonlciriezt vennék. Bővebbet a Színházt Élet boltjában.
Erzsébct-kiirál 7.

I / « A M II r í
Kersk a várs közp-ban oly 3—I
szob. öszkomf-tos Inkst, hol
szüks eset. zenedét nyithatok.
Ajánl. Sz. É. kladbn »Zenetanár»
Jelre kérk.
Cukrászának alkuim
üzl.
helységt keresk. lïudàn vugy
a pesti dun partn, lehetlrfl
nagylforg. helyen. Leveleket
»cukrász« Jeligére kérek.
Pincehelyiség r a k t á r n a k , műhelynek azonnal kiadó. Tágas,
száraz, tiszta, villany, víz. Boinár»-utca X.

©FIZETŐ VENDtGfev
Magaslati helyen (Mátra,
Tátra,
vagy külföld is lehet) mely úricsalid
vállalna fizető
vendégként vagy csereképpen pesti tartózkodásra 14 éves jól fejlett úrileányt, hol hasonlókorú
leányka
is nan és k"llő felügyelet.
Zongora, sportlehetőség
Megkívántatik. Választ a Színházt
filet
* Mielőbbi evelezés » jeligére továbbít.
Budapesten előkelő penzióm van.
Szeretném feleségemet és gyermekemet a Tótrába magaslati
helyre egy hónapra felküldeni
i s szívesen adnék cserekipen
Pesten gyönyörű szobát, komplet
ellátást, fürdőszobával. Válaszokat »Kitűnő ellátást jeligére a
Hirdetési Osztályba kérek.

A biedermeier ..Hejtett kincs'*
(La Vie Parlslenr

Nem véletlen az, hogy külföldi vendégeink Budapestet Európa
egyik legszebb városának tartják, de tagadhatatlan, hogy
Budapest is becsüli azt, aini szép és áj. És most ismét egy
eredeti, friss színnel lesz gazdagabb Budapest palettája.
A párizsi «Confiseire-Apéritif» mintájára egy ízléses, színes,
elegáns és intim cukrászda nyílott Budapesten az V. kerület,
Gróf Tisza István ucca 26. szám alatt (Tel. 802- 38). Bégi, elismert, közszeretetben álló pesti cukrászcsalád legfiatalabb
tagja, Freund Öd jn vezeti ezt a cukrászdát és az ö tapasztalatai teljes biztosítékot nyújtanak arra, hogy az új cukrászda
rövidesen Budapest kedvenc találkozóhelye lesz.
Tervezte Széchy Hacker József iparcnüvész-tanár.
(Tel.
163—34.)

II/IIIIMV
Szemïelszedés g y o r s a n ,
jól, 'olcsón. — «Szemfelszedő»-üzera, A k á c f a - u t c a
61. ( K i r á l y - u t c á n á l . )

(i drb. niíí vészi« p 4 pengő,
jíyermekfelvétel is. F o t o
Sebes, E r z s é b e t - k ö r ú t 20.
I. emelet.

István Király Szálló
Budapest, VI., Podmaniczky-u. 8.
Távirati cím : Hotelist, Budapest. Telefon : 2(1-2-43, 29-4-34.
Hónapos szobák
CO.—, 80. —,
100.— r .
Meghívjuk
Török Ferenc
Lendvnujfulu,
előfizetőnket
három napra
Budapestre és
felkérjük, hogy
megérkezésének
pontos idejét a
szálló igazgatóságával
közölni
szíveskedjék.

Trimelek ilrótszőrű
kutyákat
háznál is. Tanítást vállalok.
Különböző fajkutyákat eladok
ás
veszek.
KUTYAFÜRDÖ,
Phönix ucca 2. Telefon: 1G3-55.

Aki szépségét, üdeséget állandósítani akarja, keresse fel ZALÁN
KATINKA kozmetikai
műtermét, IV., Károlykörút 4. I. em. Telefon:
893—72.

Világmárka*
K S g V
zongorák
*
I * hatszáz pengőtől
tisztvilelöknek a legcsekélyebb
részletre Is. Opera Zongoraterem, Klauzál-utca 34

Egyszer
versenyben
játszolt elsőrangú
DUNLOPlabdák rendkívül
jutányos
áron
átadók.
Érdeklődés
a hirdetési
osztályban.

Havi 50 fillérért
béreljen VOtiKL-esillárt. Vétel
esetén a fizetett bérleti díjat a
vételárba beszámítjuk. Modern csillárok,
átliilúmpák, falikarok
nagy választékban :
VIII., Mária Teréziatér 3. Tel. : 30-1-23.

Előző nagysikerű Rejtett Hirdetésünk után e héten ismét egy oda
nem való dolgot bujtatunk egy hirdetésbe. A helyes megfejtők közül
20-nak értékes díjat tűztünk ki.

XXIII. é v l o l v a m
5. s z á m
Budapest,Í933ianuár22 28-ig

SZÍNHÁZI
ÉLET
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI
ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP

SZERKESZTI :

INCZE SÁNDOR

TORZS JENA
Magyar Színház: II. József
(László (elv.)

IKTA'MômCZZsiGMOND
Nem mondom meg hol volt, a Tiszapartján, egy nagyon kedves
kisvárosban voltam a mult napokban. A városnak igen szép színháza
van s annak a f ő k a p u j a mellett kétoldalt sűrű drótháló alatt olvashatatlanul elrejtve színlap, ami azt jelenti, hogy színészek vannak s előadás van.
Ahogy elmentem a színház előtt, mulatságos volt ez a védő drótszövet, amely jelzi, hogy ebben a városban féltett kincs a színház. Nem
azért építették nagy adósságra, hogy
színlapot vandál kezek letépjék
a gondos asztalosmunkával készített tábláról.
Délután negyven kilométert j á r t a m a város utcáin. Hosszú, végtelen
utcák. Minduntalan eszembe jutott, ki megy ezekből az egyforma apró
házakból, ily távolságról, m a este színházba? Szegény színészet, szegény
színpadi szerzők, szegény városi közigazgatás, — egyik sem keres itt ma
1
semmit!
.
;
Ahogy visszaértem a hotelba, amely szintén európaian úri és tiszapartian üres volt, egy újságíróval találkoztam, aki m i n d j á r t invitál,
menjek be este a színházba, ö m a j d «zerez j e g y e t
Még csodálkoztam, hogy úgy mondja ezt, mint valami nagy dolgot.
Jegyet szerezni: a színházba?...
— Van itt közönség?
— Délután is tele volt mit a színház, este is tábla lesz.
— Mi az? Csoda történt?
— Nem, csak van itt most egy tizenhatéves kislány, még soha nem
volt színpadon, ebbe beleszeretett az egész város és a kedvéért, ahányszor játszik, mindig tele a színház.
Megütődtem. Húsz év óta nem igen hallottam hasonló esetet. Akkor
voltak színésznők, akik bebolondították a közönséget valami csudálatos
módon a színházba
— Ez komoly?
— De mennyire komoly. A kis nő egy hétig vendégszerepelt Szegeden és míg oda volt, üres volt a színház. A direktor gyorsvonaton
ment
érte és elhozta m á r a s délután zsúfolva volt a színház.
Este természetesen elmentem a színházba. Ü j sági ró barátom az előcsarnokban várt és egész kísérettel mentünk a bal kettes páholyba, ahol
már vagy h á r m a n ültek. J ó nagy páholy, legalább tízen szorongtunk
6

benne. A nézőtér zsúfolt. Egy üres hely nincs. Már folyt az előadás.
színpadon kedves kis primadonna énekel, táncol.
«Ez az?» — «A» —
mondják. S meg is érzem a nézőtéren, hogy jóakarattal nézik ugyan,
de nem ez az...
Egyszer osiak bejön egy kis nő, egy fiatal helyes kislány s az egész •
nézőtér megmozdul. Mindenki elhelyezkedik, ú j tartást vesz. az arcok
felnevetnek, a szemek felcsillognak.
A lány beszél, mondja a szerepet, a jeles darabban, melynek valami
ilyen címe van: «Mondja édes, tényleg szeret?...» Ének, után tomboló
taps. Nem őrjöngő, de komoly, szeretetteljes, vidám és lengedező.
H á t itt az ú j primadonna?
Egy pillanat alatt a régi nagy színházi esték ragyogó meleg, tüzes,
akaró öröme.
H á t : ez a színház!
Rájöttem, hogy igenis, ez a színház és ez a színháznak minden mozi
által leverhetetlen és pótolhatatlan varázsa: az élő test, aki kell, aki
izgat, aki ott születik hirtelen mozdulatokban, lelki, testi akcióban, a
szemek és szívek és a vér pezsgésében, a nézőtér és a színpad egybelobbanásában.
Ezt a mozi nem a d h a t j a meg soha. A hatásnak ezt a primőr kitörését.
Sajnos, én idegen maradtam, külföldi. Ahhoz, hogy egy nézőtér enynyire magáévá tegye a primadonna
varázsát, nézőtérinek, helybelinek,
kiéhezettnek és megszomjúhozottnak kell lenni. Elz a város itt teremtett magának egy varázsos illúziót és örült :neki, ,mint szerelme
a talizmánjának . . . Ezt nem teheti
a m o z i . . . Ezt nem érheti el a mozi,
ha milliókat költenek is r á s ha a
legnagyobb filmcsillagok r a j a van
is a lepedőn. Akkor is második vetületben k a p j a a néző.
A kis primadonna nevét persze
nem mondom meg. Majd ha engem
is megbabonáz. De ahhoz kell, hogy
más nézőtér is vele repüljön. Egyelőre helyi tünet.
Mindenesetre az egész jelenség azt
igazolja, hogy a publikum ú j tehet'^tiltauóuj
ségeket vár, keres, követel, mert az
emberek a k a r j á k a színházat.
U « ;

r

H a t O a n y
— S Z Í N H Á Z I LEFELE

A térkép új iró munkája.
Legelső és legfőbb
erénye őszintesége, becsületessége,
jóhiszemű.'
sége. A sok gyárilag kotyvasztott
mesterséges
probléma után jól esik az olyan darab, amely'
nek írója nem azzal ül az íróasztalhoz, hogy :
« Na most írjuk meg az idei vígjátékot»,
hanem
azért ír, mert kikívánkozik
belőle a szó. A térkép izgalmas,
fordulatos
dráma.
Férj és
feleség története, akik szeretik egymást, de még
egymásnál
is jobban szeretik hazájukat.
És

a tragédia
gyermekei.

az, hogy

kél különböző

'
hazának

És szép ebben a drámában, hogy itt tulajdonképpen nincsenek rossz emberek.
A történet
három főhőse — az asszony és a két férfinak
egyetlen hibája, hogy a lelkiismeretük
szerint
cselekszenek—
utolsó tehelletig teljesítik
azt,
amit a kötelességüknek
tartanak.
Simonyi
Mária, Beregi Oszkár és Páger Antal egyaránt kitűnőek.
Azért is szeretem ezt a három
művészt, mert olyan szépen, tisztán,
minden
modorosság
nélkül
beszélnek,
mert olyan nyugodtan
és természetesen
moiognak,
mert
olyan sok igazi életet és sok
kultúrát visznek a
izinpadra.
11. Józsefet
annakidején
(jó szó annakidején,
minek
idején?
Ifjúságunk
idején)'
a Nemzeti Színházban
láttuk.
Ott szép, komoly,
történelmi
dráma volt. A Magyar
Színház
gyönyörű
előadásában,
Törzs Jenő nagyszerű
alakításában
átváltozik
a
darab,
távoli
történelmi
drámából
valami
leírhatatlanul
élő,
vérző, emberi — mai emberi
sorssá. Olyan szép, olyan érdekes, olyan megindító
élmény
ez az előadás, hogy nehéz rá
szavakat
találnunk,
anélkül
hogy
exaltált
és
patétikus
hangokat ütnénk meg.
Szerzőnek,
színháinak
egy arán I
köszönetet, nagyon hálás kö.szönetet
kell
mondanunk
azért,
hogy ilyen
tökéletes
Várjunk, míg mackerül az aktatáska tartalma
BEBEGI OSZKÁR, SIMONYI
MABIA, PÁGER ANTAL
Balvárosi Színház: «A térkép»
(László lalv.)

cet vassal jót. Szabadságot
akar,
szabaddá
lenni az emberiséget, szabaddá tenni őket, hu
akarják, ha nem akarják, akaratuk
ellenére,
parancs szóra, erőszakkal,
zsarnoksággal.
És a nőalak/
Az örök «kis szőke», a folyton kérő, sohasem adó, aki még a halálos ágyhoz (s csak azért jön, hogy gyorsan még egy
utolsót zsaroljon.
A nő, aki még csak nem
is gonosz, mert ahhoz sincs esze. Az édes, angyali, tisztességes,
égszinszemü
pióca,
aki
játszin és gondolat nélkül szívja ki áldozata
utolsó csepp vérét. Milyen
ismerős,
milyen
igaz, mennyire elmúlhatatlan,
elpusztíthatatlan
tipus a Miss <sSzőkék előnyben . . .»
r.egmegrendltőbb
a harmadik
felvonás,
A
császár karácsonya —- a szomorú kis fa a ma*
gányos szobában és a monumentális
felvonásvég, amikor az uralkodó egy tollvonással
megsemmisíti egész élete munkáját. Mennyi
minden mondanivalónk
volna erről a darabról.
Jól esik irni róla. Fáj abbahagyni.
Muszáj
továbbmenni.
Még csak annyit, hogy ! örzs
Jenőt nem dicsérjük, mert nem tudunk
olyan
jót irni róla, mint amilyent
megérdemel,
Székely
Lujza valószínűtlenül
szép polt és

Anyám, majd találkozunk a törvényszéken
SX MON TI MARIA ÉS SIMON
ZSUZSI
Belvárosi Színház: «A térkép.
/eleilhetetlen
élvezetet
adtak
nekünk.
Még ma is, napokkal az előadás
után,
nem
bírjuk elfelejteni
II.
József
figuráját, problémáját.
Milyen
mai, milyen különösen
aktuális ez a császár, aki jót akar,
csak jót, mindenáron jót, tűzA lapok már kfizlik ezt a térképet
HARSANYI RÉZSŰ és
SIMONYI MABIA
Belvárosi Színház: <A tárkép«
(László felv.)

j

kiválónk Berki Lili, Toronyi,
Z.
Molnár,
Sugár.
Az Andrássy-úti
Színház
csupa
sikerült
kis darabot mutat be. A *Nemzet
özvegye»,
egy kidobott manikűrös
kisasszony
története,
aki véletlenül éppen a jáki kápolna
előtt
sírja ki magát — pont akkor, mikor egy hires
nagy embert temetnek.
Ebből származik
a
félreértés, hogy a manikűrös
kisasszony
a

nagy ember szerelője volt. Amit az ügyes kisasszony ki is használ.
Ebben a
darabban
Vaszary Piroska — mindannyiunk
kedvence
— kacagtatja
a közönséget.
Radó
Sándor
« A mikrofón előtt« című. jelenetben
különböző
hírességek maszkjaiban
jelenik meg.
Mint
Teleszky és Móricz Zsigmond
megszólalásig
élethű. Bársony
István és Dajbukát
Ilona
Nagy Endre kedves kis komédiájában
vidéki
iskolaigazgatót
és nejét alakí331 "J tanak.
óket mindig
érdemes
megnézni.
Azt hisszük, még
ha egyszer borzasztóan
akarnának rosszak lenni, akkor se
sikerülne nekik. Stella Adorján
nagyon mulatságos
hálókocsi
jelenetének
sokat
tapsolt a
közönség.
Nekünk
legjobban
Békefji házassági revueje tetszett.
Mindennapi
jelenetek
férji és nő közt — az ember
oldalát fogja nevettében.
Különösen
kitűnő
az
utolsó.
A férj rájön, hogy felesége a
délutánt
barátjánál
töltötte.
Levelet talált a hálószekrényen
—- telefonált a barátnővel
—
szóval nincs itt semmi kétség.
Hol voltál? — rivall rá a belépő asszonyra.
Az
asszony
pillanat
alatt látja, hogy itl
már semmi
hazugság
nem
használ és kimondja:
A szeretőmnél voltam . . . És ekkor
hirtelen a férj kezd
dadogni,
mindenáron
kifogásokat
keresni:
— Mit hazudsz?
úgyis tudom a szabónénál voltál megint
új ruhát rendelni — a manikűrnél
körmöt pirosítottál,
a
cukrásznál
süteményt
faltál !
Valld be, hogy hazudsz . . .

— Ne (álján, ah»
úgy neta röpül
®íy «roiyé sum.
SZÉKELY LUJZA ÉS TÖBÄS JENŐ
{László ielv.)
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És addig
vallatja,
amíg
az asszony ráhagyja: no jó hát
nem voltam
a
szeretőmnél.
Kacagtunk
a többiekkel,
de
utólag
visszagondolva,
azt
érezzük, hogy több van ebben
a kis revueben, mini
kacagás.

ilt ma önámítás nélkül megélni.
Kell,
hogy
naponta
mindannyian
Coué-rendszer
szerint
elmondhassuk
magunknak:
« Mi
tisztességes,
kifogástalan emberek
vagyunk.
Bennünket
a pletyka
nem
érint», meri ha érintene . . .
Sokat írnak és
beszélnek
róla, de nem árt, ha mégegyszer leírjuk,
hogy a
mull
összes háborúi és
forradalmai
nem okozlak
bogárhátú
kis
jalunkban
annyi
szóbeszédet,
mint manapság
a legkisebb,
<a legjelentéktelenebb
társa-

f'elsug, ne dolgozzon annyit,
inkább törődjön egy kicsit a
nőkkel
TÖRZS JENŐ és
BERKY U L I
Magyar Színház: II. József
Sok emberismeret,
filozófia,
keserű és fájdalmas
igazság.
Mert furcsa emberi
tulajdonaiig ez a szemethúnyás, a valóságnak
akarattal
való
meg
nem látása,
tudatalatti
önmagunknak
való
hazudozás.
I'urcsa
tulajdonság,
gyáva
tulajdonság,
de. jó
tulajdonság. Hová lennénk
enélkül?
Pláne a mai Pesten.
Nehé:
— Gondoljon felség Belgiumra,
Magyarországot nem szabad elveszítenünk
TÖRZS JENŐ és
Z. MOLNÁR LÁSZLÓ
Magyar Színház: II. József
(László felv.l

tfttllti! esemény, vagy
szerelmi
magánügy.
\:l hisszük, ennek u- ti: oka, hogy
nagyon
régóla ilssze vagyunk
zárva, almást,
szórakozás;
^ehetőségek
minimálisak
hál
Istenem • . . Névtelen levelek, anonim
lele/oitok, tízezer t<vi fegyházbüntetéssel
/árú kvali/ikálhalallan
rágalmak
úgy röpködnek
a
pesli kittiben, mint ti csicsergő
kunárimadarak. A hét kél leg hajmeresztőbb jenek
utána
jártunk. Mint n vérebek követtük
a hírek
nyomait
és rájöttünk,
hogy vidékről
kerüllek a fővárosba.
Ilégen mondjuk — nines veszélyesebb pere, mint amikor a vidéki
hölgy
berándul Pestre a haját daueroltatni!
Eszünkbe
jut gyerekkorunk,
azok a buldog itlók, amikor
még selyemhernyótenyésztéssel
foglalkoztunk,
Amikor a bábból kike.lt a lepke,
óvatomn
fölemeltük és egy tv fehér papirosra
helyeztük.
Ott állt a lepke a papíron,
savószínű
halványszőke
lepke, melynek
szárnyairól
a sok fogdosástól
lekopott a hlmpor. . . Kicsit körülnézett, majd
villámgyorsan elkezdte petéit vetni. Pillanatok
alatt tele
volt a papiros petével.
A lepke pedig,
mint
aki tlolgál jól végezte, kire/tüll
az
ablakon.

/teles papirost bedobtuk egy /iákba i's meg.
feledkezniük
róla.
Amikor
napok
multni
véletlenül
kinyitottuk
a fiókot,
rémülten
visszahőköltünk.
.1 fiók csakúgy
nyüzsgött
<i.- undok kis (ekeit hernyóktól . .
Egy re'.
SZŰk halva születeti,
de a legtöbbje éli es egei
kért . , . Hoesánal ezért a hosszadalmas
hasoniutért
talán unalmas, tie igaz . . .
És még valamit:
Ma reggel levél
érkezeti
egyik kétíves olvasónktól,
k'ér/iÍrásos
(mert
nőire nem
lesz válaszolva). Olvasónk
igen
hízelgőén nyilatkozik
tevékenységünkről,
csak
azt kifogásolja
erősen, hogy többes
számban
Írunk. (Nem ő a: első.)
Azért tesszük ezt
kétíves olvasónk, mert gyáva nők
vagyunk,
Ha valami különösen szemlelent
írunk,
ami gyakran
megtörténik
nem
merünk
egyes számban írni. lia többes számban
írunk,
úgy érezzük, mintha láthatatlan erők állnának
hálunk mögött és nem állnánk egyedül a világrenddel szembe,
Jle a levele nagyon
kedves
volt
kivéve, hogy nem Irta
alá,..

— En a nemzet özvegye vagyok!
ABONYI TIVADAR, SUGAR LAJOS, VASZARY PIROSKA, IHÁSZ LAJOS, PETHES FERENC
Vndrássy-úU Színház: A nemzet özvegye.
(László lelv.l
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öUmeb rendező, aki csak,
magyarokat fedez fel
Hichard
Kichberg,
a viiughírü
filmrendező legújabb filmjének premierjére Budapestre érkezett. Látogatásának nemcsak az volt a célja,
hogy meghajoljon a közöcség előtt,
1
hanem elsősorban új
tehetségeket
akart felfedezni Berlin
ázámára.
A Színházi Elet megkérdezte Richard Eichberget, hogy miért éppen
Budapestre utazott tehetségeket keresni?
A svéd származású, hirtelenszőke
rendező mosolyogva válaszol:
— Nem a megszokott frázist fogom mondani, hogy szereltem a magyarokat s hogy milyen tehetsége-

sek a m a g y a r színészek, hanem néhány tényt sorolok fel. Tudniok kell.
hogy többek között én fedeztem fel
Kggerth Mártát, akit Hamburgban
operettszínpadon láttam először játszani. Azonnal leszerződtettem egy
filmre, mint Hans Albers partnernőjét. Márta olyan meglepő rutinnal
játszotta el a szerepet, olyan sikere
volt a filmben, hogy gyáram további
négy filmre kötötte le. Eggerth
Márta első négy filmjét én rendeztem, közben azonban elszerződött tőlem, s mosit örülnék, ha ú j m a g y a r
tehetségekkel kísérletezhetnék. A fiatal pesti lányok közül, akiket Joe

Joe Pasternak, Richard Eichberg filmrendező és felesége Budapesten
(Foto Angelo)

Pasternak,
az Universal produkcióigazgatója mutaitott be nekem Budapesten. legjobban tetszett
Truszka
Myra, a Szinházi Elet Miss Ufa-pályázatának második helyezettje és
Gábor Zsazsa, egy belvárosi ékszerész tizenhatéves leánya.
Eichberg, aki különben feleségével

együtt jött hozzánk látogatóba, most
a r r ó l beszél, hogy Szőke Szakállt is
Ő vitte ki h ő léptette fel először hangosfilmen. A m a g y a r származású
Paul Hörbigernek
is ő adott először
filmszerepet, ö hozta á t E u r ó p á b a
Anna May Wongot, aki Amerikában csak kisebb szerepeket játszott.
A Song című filmben
főszerepet, bízott rá, s
hogy milyen sikerrel,
aizt bi®onyítja a fiatal
kínai
színésznő karrierje.
— Azt hiszem azonban, hogy elsősorban
Lilian Harveyről kellett
volna beszélnem. Németország
legnépszerűbb
hangosfilm-színésznőjét, akit
most
szerződtettek
Amerikába, egy bécsi revűszínház
görljei
közül
emeltem
ki.
Nagyon
örülök, hogy egyik pesti
felfedezettem,
Gábor
Zsazsa
meglepően
hasonlít a világhírű
Harveyre. Ez a hasonlóság
mindenesetre megkönynyíti k a r r i e r j é n e k ú t j á t ,
ttgy Truszka MyráróJ,
m i n t Gábor Zsaasáról
próbafelvételt készíttettem. Ezeket u t á n a m küldik Berlinbe. A filmek
levetitése u t á n döntök
arról, hogy a fiatal pesti
tehetségeket szerződ tetem-e.
Riehard
Eichbergről
(aki rövidesen megünnep'i ötvenedik
filmjének jubileumát)
tudni
kell, hogy ő rendezi
Gaál Franciska legközelebbi német f i l m j é t az
Universal számára.

Iruszka Myra, a Színházi Blet filmsztárpáiyázatának
egyik
győztese és Richard Eichberg, aki Misa Ufa II-t Berlinbe akarja
szerződtetni.
(Foto Anjcelo)

— Nagyon
örülök,
hogy Gaál F r a n c i s k á t

senki sem
panaszkodik,
hanem mindenki
bízik
és reménykedik.
«Meg
fog változni!» — mondják bölcsen.
— A gazdagok bölcsesége!
— Már ők sem gazdagok; sok s ínházról terjesztik, hogy
nehézségekkel küzd, de ez az átmeneti válság
semmiképpen sem látszik meg
a külsőségeken,
öröm
körülhordozni
a tekintetet a londoni né őtéren! Éppen úgy dominálnak
a
frakkok,
mint a békében. Ha valaki «csak»
szmokingban
ül egy közönséges
esti
előadáson az vagy külföldi vagy hanyag ember.
— Milyen szép lehet a
nézőtéri
— A színpad is szebb
és ragyogóbb,
ha a
csillogása estélyi ruhák
és frakkok tükrében verődik
vissza.
— A londoni
színpadon
nincs
nevezetes
magyar
szereplői
— Egyetlenegy.
Duna
Stefinek
hívják,
fiatal
operettszínésznő
és egy
esztendő alatt
tüneményes karriert futott be.
— Már ismerjük a nevét!
— Már illik
ismerni.
Lengyel Menyhért is írt
róla, amikor
házajött
Londonból. Miss Duna-t,
nemrégen
még
Berindey Stefinek
hívták, ez a családi neve. So
káig lakott Londonba>/
és úny tanult meg tökéletesen angolul.
Emlegették
a nevét
egy
regényes
házassággal
kapcsolatban.
A
szép
és tehetséges
magyar
leányt eljegyezte
Francis Léderer, ismert filmszínész.
aki
szintén
nagy karriért futott be
Londonban
és jelenleg
Newyorkban
játszik.

— Duna Stefi

eddig nem is lépett

fel?

— Dehogyisnem!
A
Csodabárban
játszóit Berlinben.
Már akkor feltűnt pompás táncaival.
Budapesten
batetiskolát
végzett.
— Mit tatszik
Londonban!
— Drámát, operettet és bohózatot
egyszerre. Noël Coward híres szinésztró «Words and Music»
című
nagysikerű revü jenek egyik legtöbb
szerepét alakítja Cochran
színházában. A világhírű
revürendező
fedezte jel a magyar leányt. Már töri
a fejét, hogy milyen parádés szerepet adjon neki az új revüben, pedig
a mostani
még csak hat hónapja
megy. Az is lehet, hogy Duna Stefi
otthagyja
Londont és az
együttessel Amerikába megy tovább játszani
a Words and Music-ot.
— Egy pesti kérdés:
hogy «néz
ki» a kisasszony"1
— Köszönöm jól. Nézzék meg a
ynellékeit
fényképeket!
— Életben is s. erednénk látni. Nem
jön haza
mostanában?
— Majd csak hazahozza
valatni,
ha lesz szabad ideje. Itt lakik a famíliája, azonkívül nagyon s.ereti a
káposztás cvekkedlit
és azt még
sem tudják Londonban jól csinálni.
— Mit csinálnak a magvar
színpad londoni angol
barátai
— Gilbert
Millerről,
híres
színigazgatóról már elmeséltem
maguknak, liogy magyar kiejtéssel
beszél
németül,
mert a germán
nyelvet
magyar barátaitól tanulta meg. Ezt
a teóriát
most be tudom
bizonyítani. Miller
a napokban
felhívta
Bécsben Marton Györgyöt, a kitűnő
színpadi kiadót és jelentkező
szobalánynak így szólt: «Bitte Herr Marton zum Telefon!» A lány erre ékes
alföldi
kiejiéssel
így
válaszolt:
«Tessék csak nyugodtan
magyarul
beszélni,
nagyságos úr, tudunk mi
magyarul is.»
— Párizsban
járt?
— Hogyne. Ott is kezdenek a magyarok előnyomulni.
«Egy
talpalatnyi föld elég nekik.» Meg is találtam ezt a földet, a rue de Boétine-n,
a Pallas és Korda film
irodájában.
Korda rendezte az utolsó
esztendők
legfranciálib párizsi filmjét
a Mariust, amely Marseille poé isál és az
esprit gaulois-t sokkal jobban adja
viss)'!, mint bármelyik francia rendező filmje. Koraa most újból vérbeli nárizsi, sőt montmartrei
képet
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készített,
az «Osztrigás Mici» filmváltozatát. Akarják
hallani
hogyan
fest a, milliós film
adminisztrációjának
vezérkara?
— Halljuk!
— Korda
Sándor és Pallós István vezetik a vállalatot. Vértes Marcel Icészüette a nagy feltűnést
keltő
Schwalb
díszleteket és kosztümöket.
Miklós komponálta a muzsikát.
Ezry
úr és Halász úr végezték a technikai munka legnagyobb részéi, míg
az irodában három dramaturg
működik: i f j . Tolnay Akos,
Katona
Viktor és Keményffy
Tamás.
— A nevük után
ítélve...
— Nem a Szajna partján
ringott
a bölcsőjük! Két hölgy dolgozik a
nagy adminisztráció
vezetőségében,
az egyiket Pus. t a f f y Magdának hívják, a másikat Farkas
Zsuzsinak.
— Mondja
csak,
az a PaulBoncour...
nem volt azelőitt Bánky
Pád
— Az embernek
csak akkor van
igazán öröme, ha az Empire
színház próbáira kukkant be.
őfelsége
frakkjára, Lajtai operettjére
készülnek az avenue Wagram nagy színházában. Igazgatói
tanácskozásokon,
a komponista,
V értés a
szcenikai
vezető és Bányay György a színház
dramaturg-igazgatója,
mindig
magyarul vitatkoznak
a fontos dolgokról.
— Szóval művészeti téren nem panaszkodhatunk
az exportra.
Köszönjük a beszámolót a körútról.
Nem
jönne vissza egy kicsit a pesti körútra?
— Sőt egy sokkal
híresebb pesti
uccába, a Markóba.
Meglátogattam
Faludi
Sárikát.
— Mivel foglalkozik
benn?
— Tanul németül és angolul, azonkívül tanulja azt a szerepet, mellyel
egyik pesti színház
krisztkindlire
meglepte.
— Pillanatra
térjünk vissza Berlinbe. Nem találkozott miss
Brigitte
Helmmell
— Nem. Viszont Pesten
hallottam,
hogy a kedves és szép fiatal színésznőt, aki a\ rivalda
világában
arról nevezetes, hogy a gazdag szénnagykereskedőhöz
fűzik
gyöngéd
szálak, azért elnevezték
Brikette
Helmnek.
— Jó! Külföldről nem hozott valami jó viccet a Fészeknek?
— London
most háborús viccen
mulat. Százötven amerikai
polgár-

mester elindult az európai
harctérre
tanulmányútra.
Párizsban nagy cécóval fogadták őket és több magasrangú vezetővel
kiküldték a társaságot a hadszíntérre.
Egy
ezredes
vezette a csoportot,
amely libasorban vonult végig ölz állások
mögött.
Egy helyen megállott az ezredes és
súgva így szólt a mellette álló polgármesternek:
«Itt vannak a nehéz
ágyuk...»
A polgármester
tovább
súgta mellette álló kollégájának
és
így ment szájról-szájra:
«A nehéz
ágyuk...»
Pár perc múlva az ezredes balra mutatott
és
ugyancsak
suttogva így szólt: «Tüzérségi
megfigyelő.»
Ezt is egymás fülébe susogták: «Tüzérségi
megfigyelő.»

— Mondja, van ennek a történetnek poénja?
— Csak
hallgassák
tovább. Az
ezredes
kisvártatva
maszkírozott
ütegre
mutatott
és súgva
szólalt:
«Tábori gyorstüzelő ágyuk.» Ezt az
információt
is körüladták
nagy
sugdolózva).
Az elsőszámú
polgármester most az ezredeshez
fordult
és igen halkan megkérdeztel
«Milyen
messzire
vannak
a
németek?»
«Nyolcvan kilométerre»
— felelt a
suttogó bariton.
«Hát akkor miért
suttogunk?» Az ezredes felvonta a
vállát: «Azt én is szeretném
tudni,
hogy önök miért suttognak. En azért,
mert be vagyok rekedve^
Kezeiket
csókolom.

Duna Stafi — civilben
(Foto Sashai
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fyaál
Gaál

í c o m í

Franciska

Batthyány-utcai

kásán mostanában

érzelmes

la-

jelenetek

első berlini kiránduláson még

elválha-

tatlan kísérői voltak. Franci most órák

játszódnak le. A művésznő, akinek éle-

hosszat magyarázza nekik,

tét és szokásait mostantól fogva a szín-

mennyire szeretné magával vinni őket.

hogy

bár-

padnál is nagyobb zsarnok: a film di-

nem lehet. Már csak azért

sem,

mert

Berlinbe,

bizonyos államok — mint például Anglia

hogy megkezdje új filmjét, amely a né-

ín — könyörtelenül kitiltják a külföldi

met fővárosban,

kutyákat.

rigálja, a jövő

héten

utazik

Londonban,

Budapesten

és a

jain

Ilyen mozgalmas

játszik.

Párizsban,

Wolf gang-See

mellett természetesen

kény elen

part-

Persze

Karczag

Móric

terelőpuli

és

életmód

társa akkor sem akceptálnák ezt a ma-

itthon-

gyarázatot, ha értenék. Egyelőre boldo-

h agy ni a két híres kutyáját, akik

az

gok, hogy híres és szép gazdájuk annyi

t

szeretettel
v

lük.

S

bizony

foglalkozik ve-

ha

tőlük függne,

sürgősen lemonda-

^ nák Francisika

nevében a

filmezést,

megelégszenek

ők

dicsőséggel is,

amnyi

amennyi Pesten terem. De
-1

az Universal

ragaszkodik

az új magyar
hoz, aki a

filmsztár-

Wolfgang-See

partján dirndliben és

rö-

vid tiroli nadrágban fogja
játszani

új

ugyanitt

eleget

szerepét
tesz

és
egy

régi meghívásnak is, tudnillik Emil Jannings
Wolfgang-i
vendége

Sanct.

kastélyának
lesz.

Gaál Franciska két kutyája most meg fogja tanulni, amit gazdájuk már
régesrégen tud, hogy a dicsőségnek

is ára van: a

szenvedés.
Gaal Franciska Joe Pasternakkai megbeszéli következő filmjének részleteit
(László telv.)

Karczag Mórítz Franci kedvenc kutyája a búcsúhéten Gerbeaud-t ebédel

w- ? ** mmmm
Édes, de nehéz bucsu

Ii il bor l'ÍL, ilr

I

Itnrlnk ti y l'nroni:

V;iri» Zsuzsi

Bilinear Eliz, Hetman Elia, Lajta Zsuzsi, Garera Ilus, Heimau
Bözsi
(Porosz felv.)
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Rideg politikusok és
közgazdászok hiába próbálják elriasztani: Karneval hercege úgy tér
vissza minden télen,
mint a r e f r é n a versszak végén. A versszak
— vallljuk be — elég
gyenge volt, de a refrén: a f a r s a n g annál
szebben csilingel.
Az idei pesti f a r s a n g
első
álarcosbálját
a
Fészekben tartották. A
rendezést
az
Atelier
Művészeti Iskola növendékei vállalták, de a
Fés'zek művésizei mind
hozzáadtak ötletben és
dekorációban
valamit
az estély kedvességéhez.
A nagy kiállítási termet például vurstlivá
alakították át, a többi

termek falait az utcán
látható plakátok karrika t ú r a-v áltozat aí díszítették. A hangulat az
első perctől kezdve elragadó volt. Bevezetőül
ugyanis nagy, színes,
jelmezes
felvonulást
rendeztek és a résztvevők közt a legötletesebbeknek tizenkét értékes
díjat osztottak szét.
A legszebb j u t a l m a t a
bál favoritja,
Kozma
Lajos műépítész leánya,
Zsuzsi nyerte, aki mint
a Szépség avródja jelent meg fehér-fekete
derekú, fehér trikó apródruhában. Az asszonyok között általános
feltűnést keltett Hirsch
Sándorné olasz renaissance kosztümje fekete
bársonyból, dúszöld bársonyujjakkal és gyöngyfejkötővel. Nagy
sikert a r a t t a k isitílruháikkal Polónyiné
Vágó
Zsófi és Berend
IIa
festőművésznő. Sok tapsot kapott Nagy Vera
is. N a g y József főorvos
leánya,
valamint
a
Maróthy
Rintel-csalkd.
Altalán azonban a gaz-

Dr. Szilárd Bertalanná. a>. Hnjdu Miklós, Győri Mattüa

fiicbbèrg ÍUctaardné,
Bichharg, Vadnai
l.ászló, Gábor Zsazsn
ns Joe Pasternak
a Fèszsk-bâlon
(Gyenes felv.)

(hitman Márta, Mórö Magda, Besnyo Magda, Balla U l i , Blau
\
Pál, Preiger ß v a

dagság és szépség mellett nagy szerepe jutott a Fészek jelmezbálján a
költségmentes, praktikus megoldásoknak is. Ezen a téren a fiatal művész vitte el a pálmát, aki indiai
maharadzsának
öltözött,
lévén e
frappáns ötlet egyetlen kelléke a
rendes szmoking és egy törülköző,
amit turbán gyanánt a feje körül
csavart. A nagyoibb hatás ked.véérl
még egy tollseprővel is megtol
dotta.
Volt aztán «ok egzotikus jelmez

ray Mimi. I
tel Kitty és
>th Sándor

Bárd Auny, Rosuer Nelly é s dr. BrAdy Lászláné

vánságára áthajóztam Amerikába. Kép
édesapja Kertész Mihály, a világhírű
zeljék «1 egy tizenötével lány helyzetét,
magyar filmrendező, édesanyja Lucy
aki ennyi emlékkel és múlttal a hát«
Doraine, az ugyancsak
világhírű
mögött, elindul a világ egyik
Ugmagyar filmsztár, mostohaanyja peszebb luxushajóján, az Európán,
hogy
dig Bess Meredith, a legnevesebb
eljusson az álmok fővárosába,
Hollyhollywoodi filmszcenárium-írónő.
woodba. Mennyi vágy, mennyi ambició
Ennyi adottság mellett mindenki terfeszült bennem, hány saines terv szálait
mészetesnek fogja találni, hogy a gyöszövögettem, amíg « hajó az amerikai
jiyönú Kitty Kertész szintén a filmi vipartok feléi repült. De ez a boldogság
lágában keresi az érvényesülés útját, de
egyre csökkent, amint Hollywoodot megbár Hollywoodban már jelentős sikereismertem. Nem ez az az élet, amire
ket ért el, áthajózott Európába, ahol «
vágytam: egyfelől a zakatoló tempójú
szülök nimbusától függetlenül,
a maga
munka, másfelől a féktelen szórakozás
erejéből akarja kiépíteni a maga külön
és a két szakadék között sem pihenő,
Hadállásait.
sem megállás. Én szeretnék közben méKitty Kertész Doraine ugyanis már
lyebb, tartalmasabb, emberibb életet is
Hollywoodban sem volt újonc. Tíz évvel
élni, ezért jiöttem most át Hollywoodból,
ezelőtt ő volt a müncheni
Emelka-filmek
ahol pedig fokról-fokra szépen előredollegkedveltebb gyerekszínésznője
és büszgoztam magamat. Nyolc filmben szerekén emlegeti, hogy maga kereste meg
peltem, az utolsóban már én
játszottam
nevelési költségeit. De erről, hollywoodi
a második női főszerepet.
sikereiről és regénybe illő életének ese— Berlinben, amikor megérkeztem, rögményeiről beszéljen ő maga.
tön két szerződést is kínáltak és ugy-e,
— Már az is roppant mulatságos —
elhiszi,
nem a szüleim hírnevének kömeséli a Színházi Elet munkatársának,
a megtiszteltetést,
hiszen
— hogy az édesapámon, Kertész Mihá- szönhetem
névjegy helyett a fotoirnat küldtem be
lyon, édesanyámon, Lucy Doraineon kívül
az Aafa és Ufa uraihoz. A két ajánlat
Mereidáig egy mostohaanyám: Bess
dith, azonkívül anyai részről két mostohaapám volt, illetve van, az előbbi egy
angol orvos, a jelenlegi
pedig egy dán
báró. Nem lehet azonban
azt mondani, hogy a sok
szülő közt elveszik a gyerek, mert amint látja, itt
vagyok és máris válogathatok a legragyogóbb filmajánlatok között.
— De térjünk vissza a
kezdetére. Budapesten születtem, -itt töltöttem el
első gyermekéveimet, majd
amikor
szüleim
Béesbu
mentek filmezni, engem ijá
magukkal vittek. Itt előbB
egy bécsi családhoz, majd
egy alsóausztriai zánlába-kerültem nevelésre. A filmmel nyolcéves koromban
ismerkedtem meg és , a
„Haldokló szerelem" című
Emelka-drámában
oljtari™
nagy sikerem volt, liogyrv'«' 1
az egész német sajtó
ünnepelt.
Innét kezdve az
életem megoszlott a zárd«
és az utazások között. Tízéves koromban édesanyámé
mai, aki ma is a legjobb
barátnőm, beutaztam egész
Európát és az a nagy ellentét, amit a zárda rideg
élete, meg a luxushotelek
pompája közt láttam, korán felébresztette bennem
M,
a gondolkodó embert.
— Közben a szüleim elváltak, de
külön-külön
elég sűrűn felkerestek a
zárdában, ahol nevelésemet befejeztem. Hárojn
évvel ezelőtt édesapám kíLucy Dóráin és leánya 1927-ben Lovranáben
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— Ha búcsúzni kellett
volna, talán még ma is
ott lennék. Mostohaanyám,
Bess Meredith, aki nagyon
szeret, szintén azt mondta,
hogy
aztán

előbb
a karrier
a szerelem.
Hát

és
én

megvívtam
életem
első
nagy harcát: legyőztem a
szívemet.
Búcsúzás
közben még
elmondta, hogy a lovagláson kívül minden sportot
űz; kedvenc sportja az íjjazás és a -vívás, tanult
énekelni, festeni is tud,
nagyon megszerette
Berlint, de még jobban vágyódik
Budapest
után,
amelyről csak egészen halvány emlékei
maradtak.
De, ha a berlini munka
nem engedi, az idén erről
a vágyáról is lemond.
Ha • nem volna Kertész
Mihály ós Lucy Doraine
lánya,
ennyi
akarattal,
szépséggel és önfegyelemKertész Mihály és a — hetéves Kltty
mel akkor is egész biztosan karriert csinálna.
Kitty Kertész Doraine megfordította
közül inkább az Ufát választottam, mert
a karrier útját, ő ott kezdte, ahol mások
húr a szerep, amit először kínáltak, kivégzik. Amerikát, Hollywoodot hagyta
sebb, de szerintem csak idő kérdése, miott az európai levegőért, az európai lékor kapok főszerepet. Nem. kell sietném :
lekért. Lehetetlen arra nem gondolni,
tizennyölcéves vagyok.
hogy a fiatal színésznőben szüleinek
Rejtélyesen mosolyog és arról kezd
európai reminiszcenciái éledtek fel. Más
beszélni, hogy valakit búcsú nélkül haAmerika és más Európa, az itteni siker
gyott Hollywoodban. A valaki, mint kéaz itteni karriér sokkal vonzóbb.
sőbb kiderül, a Warner Brothers jónevű
Kitty Kertész ú t j a ezt látszik igazolni.
színésze.

Lucy Dorain és Kitty a «Haldokló szerelem- cimü filmben.

•(.Takarodj innen!»
Sugár Károly és Vaszary Piri
Nemzeti Színház: «A bunda»

Hetvenedik születésnap
ján Gerhart Hauptmann u
dús ajándékok között biz
tosan szívesen fogadja a
magyar Nemzeti Színház
megemlékezését, hogy tö
kéletes előadásban jeleni
tette meg A bundát.
Az öreg Hauptmann ma
is szívesen nyugtázza a
«Csapjon bele hát. Legyen
tizenhét márka»
Cs. Acél Ilona és Gabányi
László
Nemzeti Szinház: «A bunda»

fiatal Hauptmann sikereit
« a Naplemente előtt költője, egy emberi élet munkásságából idézheti maga
elé leghíresebb darabjait :
a történelmi Floryan Geyert, a szimbolikus Pippát,
a forradalmi Takácsokat s
azt a darabot, amelyben
örök értelemmel gúnyolta
ki a kispolgári előítéletet,
képmutatást, a bürokrácia
elfogultságát, kicsinyességét. nagyképűségét é« butaságát: A bundát.
A Nemzeti Színház előadása Horváth Árpád biztoskezű rendezésében é<t
Cs. Aczél Ilona megrendítő
alakításával
a legszebb
ajándékot helyezte Gerhart Hauptmann
születésnapi asztalára.

Környey Paula a férjével
Marikával

és

(l oto L'Art)
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A világ egyik
* *
• 1
legnagyobb slágere
Márkus Alfréd «Ha majd a tavasz»
CimS tangója A szám eddis tizenöt nyelven jelent
Itt adunk mutatóba néhányat.

Jubilál A dolovai nábob leánya ...
Ez az esztendő kettős ünnepet hoz a
magyar irodalomnak és a magyar színpadnak: mind a kettő Herczeg Ferenc
személyével kapcsolatos. Az egyik, hogy
n nagy író, akinek nevét és jelentőségét
az egesz világ ismeri, szeptember 22-én
érkezik

el a

hetvenedik

hoz, a másik, hogy március

születésnapjá-

Herczeg
Ferenc
hervadhatatlan
ségű és sikerű
színművének,
A
nábdb
leányának
negyvenedik

10-én lesz
szépdolovai
évfordu-

lója. ÍHa a két dátumot összevetjük, kiderül, hogy az író már harminc éves
korában eljutott arra a csúcsra, amelyen
csak az igazán kivételesek üthetnek állandó tanyát.
E sorok írója, aki magát a magyar
színpadi kultúra szerény, becsületes
munkasai közé számítja, szintén ünnepel: mint színházi ügynök, most töltötte
be m ű k ö d é s é n e k

ötvenedik

esztendejét.

Amikor azon tűnődik, hogy nyugalmasabb időkben papírra fogja vetni félszáz év sok színes, gazdag, izgalmas,
szép és szomorú emlékét, máris látja,
hogy ebben a készülő munkában jó néhány fejezetet szentel majd Herczeg Ferencnek, akinek tüneményes pályafutását az indulás pillanatától kezdve figyelhette. Abban a kellemes helyzetben
volt ugyanis (ami talán nem is tartozik
a nyilvánosság elé), hogy ő kezelhette
Herczeg Ferenc és még egy sereg híres
magyar író színpadi műveit. így terméjweteK hogy különös izgalommal állt nz

író első színpadi darabjának, „A dolovai
nábob

leányá"-nak

éves

Herczeg
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Ferenc

m á r i s m e r t és n a g y -

rabecsült írói nevet harcolt ki magának.
Az érdeklődést még csak fokozta A dolovai nábob első parádés szereposztás^,
íme a színlap:
A DOLOVAI NÁBOB LEÁNYA
Színmű 3 felvonásban
í r t a i Herczeg Ferenc
Jób Kázmér
Vilma
Özv. Domaházyné
Szentirmay
Janka
Tarján
Lóránt
Biliczky
Merlin báró
Szlobonyay
Ügyvéd

Hetényl
P. Márkus Emília
K. Hegvesi Mari
Oyenes
Csillag Teréz
Náday
Császár
Zilahy
Bercsényi
Dezső
Pintér

Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy
m á r két héttel
az első előadás

a premier
jegyeit.

előtt

elvitték

A darabot Naday Ferenc rendezte,
ugyanő jatszotta Xaiján Gidat is kedves*,
utolérhetetlen humorral, tauiay Kde, a
Nemzeti Színház felejthetetlen emlekű
direktora, csak az utoisó próbákon vett
részt: akkor tette meg rövid, de annal
találóbb megjegyzéseit.
A siker túlszárnyal i a a legvérmesebb
reményeket. A dolovai nábob leányát
márciustól

Biliczky: Zilahy Gyula

^bölcsőjénél.

Amikor a színpadi próbák a Nemzeti
Színházban megkezdődtek, a harminc-

a nyári

szünetig

negyvenszer

játszottak. A kritika ünnepelte Herczeg
Ferencet, aki egyetlen lépessel az akkor
legdivatosabb szerzők ele került.
A bemutató előtt váratlan szerepcsere
történt. Márkus Emilia szerepébe Török
Irma ugrott be. De ment minden mint
a karikacsapás. A legátütőbb sikere Biliczky kadet szerepében Zilahy Gyulának volt, A siker egyébként egy régi
hagyományt döntött meg. A Nemzeti
Színház főpróbáin azelőtt sohasem tapsoltak. A dolovai nábob leányának főpróbája volt áz első, amelyen a közönség spontán lelkesedése szankcionálta a
tetszésnyilvánítás jogát.
Az extázis jelei közt lezajlott premier
után a szereplők társulati vacsorára
gyűltek össze a Pannoniában. Ott volt
Herczeg Ferenc édesanyja is. Vacsora
közben Herczeg hirtelen fölpattant, karonfogta Zilahyt és odavezette az édesanyjához. Zsül meghatottságában a nagyasszony
mindkét kezét
megcsókolta,
mire a nagyasszony jóságosan elmosolyodott és homlokon csókolta Zilahyt.
Azóta nésy küzdelmes évtized szaladt
el, de a darab még ma sem vesztett első
frisseségéből
Réthy L. Pál.

Àkiik

ínruéir életükben

szobirot

kaptak

Ezeket a szobrokat
nem tereken vagy középületek
előcsarnokában
fényképeztük
le, hanem részint szobrászok műtermében,
részint
szalonok
intim sarkában-Elő emberek márványba vésett vagy bronzba öntiUt képmásai ezek, olyan embereké, akik tehetségükkel
és művészetükkel
máris
megszolgálták
a jelenkor elismerését és az illókor
háláját.

Herczeg Ferenc
Szentgyörgyi Ferenc munkája
Paulay Erzsi
Strebt Zsigmond müve
(Berger

felv.:

Márkus Lászlónak, a Nemzeti Színház igaz
Katójának szobrát Szentgyörgyl István szobrászművész készítette
(Berger felv.l

Sándor Erzsi a Lakmé címszerepében
Ligeti Miklós munkája
(Vajda M. Pál felv.)

Mátray Erzsi
Szentgyörgyi István szobra
íBerger foto)

Csók István
Kisfaludy Stobl Zsigmond
müve

Kemény Simon
Kisfaludy Stróbl Zsigmond
szobra

Venczel Béla
Kisfaludy Stróbl Zsigmond műve

Iványi Grünwald Béla
Kisfaludy Stróbl Zsigmond munkája
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Zuvodszky Zoltán
Hűvös László müve

Harsáuyi Zsolt
törmendy Frimm Jonő szobra

Sebestyén Károly
Kisfaludy Stróbl Zsi(t
mond müve

Báliul Lajos
Körmondy Frimm Jenő szobrászművész munkája

Mécs László
Hűvös Lás/.ló szobra

Vasárnap lesz a
Miss Magyarország-választás
Amikor ezek a torok megjelennek,
okozzon túlnagy gondot a jelöltekm á r úgyszólván csak órák választanek. A zsűri nem
divatbemutatót,
nak cl bennünket a Miss Magyarhanem természetes bájt és szépséget
ország-választástól. Január
22-én, akar látni és jutalmazni.
Mindenki
vasárnap délelőtt fél tizenegy óraazt a r u h á j á t vegye fel, amely a
kor összegyűlnek
a
Royal-szálló
s a j á t véleménye iszerint legjobban
Fehértermében
a jelöltek, hogy a ' kihangsúlyozza szépségét. E g y sikzsűri kiválassza közülük az 1933. év
kes délutáni ruha esetleg sokkal
királynőjét.
több esélyt ad viselőjének, m i n t egy
sok gonddal és költséggel előállított
Hogy minden fölöslegei izgalomnagyestélyi ruha. Spóroljunk a púnak elejét vegyük, ismételten közölderrel és a fektékkel is. A természejük, hogy a választás a nyilvánostesség a fiatal hölgyek legnagyobb
ság kizárásával
történik: a Fehérékessége.
teremben csupán az ismert neveket
reprezentáló zsűri és a sajtó foglal
A jelöltek és kísérőik a Royalhelyet. Közönség tehát nem lesz és
szálló Hársfa-utcai
kapuján át jöna lányok, akik a zsűri előtt felállí- nek a választás színhelyére,
amint
tott pódiumon elvonulnak, nyugod- ezt különben ;a, m á r szétküldött megtak lehenek, hogy a választási aktus
hívók legpontosabban feltüntetik.
a legúribb formák köAzok, akik meghívót
zött fog lezajlani.
mostanáig nem kaptak,
A t o a l e t t - k é r d é s sie
pénteken és szombaton

IIaim y F.i/.si
^Laburi loto)

Szemére Magda
(Angelo foto)

Huszárok Sári

Varga Lili
(Labori foto)

Lölkes
M illa
Hody
(xarlyo
(loto

ÍKW Flóra Viktória
(Foto Kort*»

ötvös Jolán
(Foto Kloin I

este 6 és 8 óra
között
meg jelenhetnek a Színházi Elet új
szerkesztőségi
helyiségeiben,
(VII., Erzsébet-körút
7.
II. em,.), ahol a Miss
Magyarország
1933 választás
előzsűrije
az
esélyeseknek
kikézbesíti a választáson
való
megjelenési
jogosítványt.
Váeiy Halánfa
(Foto Lantos)

A tábornok leánya — rendezőnő a Nemzetiben
Három hét óta ú.j rendező dolgozik a Nemzeti Színházban. Hayek
Károly
tábornok
leánya,
Hayek
Sári, aki Amerikából jött haza, itthon elvégezte a Színművészeti
Akadémia rendezői tanfolyamát
és onnan került a Nemzeti Színházhoz. A
fiatal rendezőnő a következőket mondotta el:
— Tizennyolc éves koromban érettségiztem Sopronban és onnan jöttem fel a pesti egyetem bölcsészeti

fakultására. Két évig voltam bölcsészhallgató,
azután
Angliába
mentem
tanulmányútra
és
az
oxfordi egyetemen angol és francia
szakdiplomát
kaptam.
Eletemnek
ezek voltak legkedvesebb esztendei.
Oxfordban
együtt jártam
Marion
Daviessel, aki mű előtt végzett otthagyta az egyetemet és filmszíné.-jznő lett. Másik híres osztálytársam Lucy Hancock volt. ö volt az
első nő, aki átúszta a
48 kilométer széles Hellespontot. Akkor azt hittem, hogy soha többé
nem térek vissza Magyarországra, megszoktam és megszerettem
Angliát, az oxfordi híres kollégium diákéletét, ahol
szaktantárgyaim mellett már dramaturgiával
is foglalkoztam. Angliából szüleim hívtak haza, de
csak egy fél évig voltam itthon, mert megkaptam az
amerikai
Vassar
kollégiumnak,
a világ eLő nőegyeternének tanulmányi ösztöndíját és így kikerültem Amerikába, ahol
Helly Flonogan, a híres
amerikai rendezőnő dramaturgiai
előadásait
hallgattam.
Közben
Woodstock-ban
heniuUayek Sári, a Nemzeti Színház
rendezője
(Gyenes lelv.)

különös kaland előzte
meg. Egyik osztálytársnőm édesapjával vitorlásh.tjót épített és ezzel
a vitorlással hajózták
át ftz Óceánt Floridától
Angliáig. Az ú t egy
évig tartott és azt akarták, hogy én is velük
menjek. Csak azért nem
vállalkoztam erre az
útra.
mert
idejében
a k a r t a m hazaérkezni.

ELIZABETH GUION
175 Contre AtomitNo« Rot-hollo. N. Y.

/ik

LUCY HANCOCK
t'nivorsit.v. Va.

V

SARA HAJEK
Koszog
llimgary

VIRCINIA DAVIS 1IARCOURT
l!.">.-|i Ransdoll A>
Lotiiwillo

Az oxfordi scyetenr évkönyvéből-: balról a második Hayek
Sári, mellette Marion Da vies

— Rs most itthon vagyok és dolgozni akarok, tanulni és rendezni. írni és tervezgetni.
Hayek Sári diplomás
tanárkisasszony ma 25
éves és volt Amerikában,
Ausztráliában,
Angliában és Németországban. Most a Nemzetiben v a n . . .
SZINETAR GYÖRGY

tatták Kigyulladt az ég
című darabomat, melyet magam rendeztem
és díszleteit is én terveztem.
Amerikában
igazán változato.-i volt
az életem. Voltam
tanárnő. azután
rögtön
pincérnő, majd pénztáros kisasszony, de bárhová dobott az élet és
bármivel foglalkoztam
is. köztien, egy kicsit,
mindig megmaradtam
rendezőnek is. Amerikából való hazatérésem
Week-end egy ausztráliai
ligetben

Melyik színésznő százévest Mindegyik színésznő. Maga a színésznő
tölti be <az idén — 1933-ban — a századik évét.
Tudom, hogy ilyesmit elárulni titoksértés. De állom érte a felelősséget. Cáfolhatatlan adatok a l a p j á n szólok, oly biztosan, m i n t h a a színésznő
életkorát az anyakönyviből állapítottam volna meg.
Amikor utóbb egy nyelvészeti kézikönyvet szerkesztettem s gyakran
kellett kutakodnom itt-ott, meglepődve olvastam, hogy ezt a (jól ismert,
varázsos szavunkat, melyhez i f j ú k o r u n k annyi á b r á n d j a akad, 1833-ban
alkalmazták először hitelesen és hivatalosan. Az Országgyűlési
Napló-ban
nyomtatták le. Nem más mondta ki, mint az a szelíd, félszemű költő, aki
a Himnuszt írta, Kölcsey Ferenc. Annak előtte németül, franciául, vagy
latinul emlegették.
«Hát m á r ilyen öreg?» — kérdezik csodálkozva azok, akik t u d j á k , hogy
egy évszázad még egy színésznő életében is számot tesz s u t á n a legtöbbje
m á r azzal a gondolattal is foglalkozik, hogy m a j d lassanként rátér az
anyaszerepekre.
«Hát még ilyen fiatal?» — kérdezik nem kevésbé ámulva azok. akik a
nyelv életét búvárolják s tudják, hogy azok a iszavak, melyek csak ennyi
ideje forognak az ajkakon és tollakon, még el se kopnak, csak kifényesednek, mint az aranypénzek, melyeket kézről-kézre adnak.
Miután ezt a fölfedezést tettem, megébredt az érdeklődésem. Mindenekelőtt az Izgatott, hogy hány éves akkor a színész. Megnyugtathatom
olvasóimat: a színész idősebb nála. Níftn sokkal. Csak két é v v e l De ez is
valami.
Ezt a fiizót Kazinczy 1831-ben írta le először. De mennyit kacagtak
r a j t a akkoriban az «ódondász»-ok. Milyen furcsa, képtelen iszó. Szín is,
meg ész is. Váltig magyarázgatták, hogy nem födi a fogalmat, hogy sohase
foghat gyökeret, hogy semmi líaükség r á hogy a theairalista sokkal élesebb és az aktor sokkal tartalmasabb.
E g y harmadik fölfedezést is tettem. Van egy szavunk, mely mind a
színésznőnél, mind a színésznél régibb, az a szó, amely mindkettőjük
koszorúját és életcélját jelképezi: a taps. Ez m á r 1787-ben megszületett.
Csak azután született meg a színésznő és á színész, m i u t á n m á r volt taps
és érdemes volt megszületniük. H a j d a n á b a n nálunk tudniillik nem volt
taps. Csak tapsolni tudtunk. A tapsot a nyelvújítók az igéből nyisszantották el, egy kis műtéttel.
Akárhova tekintünk a színházban, mindenütt az ő nyomaikat leljük.
Ott a földszint, népies szó, melyet meghonosítottak az irodalmi nyelviben.
Ott a páholy, mely sokáig csak «lozsi» volt, m a j d «osztat», későbib «osztalék»— az, amit a színházi részvényesek m a nem igen látnak, — csak aztán
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faragták ki a páholyt egy tájszavunkból, a páió-ból, mely csűrt jelent.
Ott a zártszék, kezdetben még «numerizált, elrekesztett szék», később pedig
«töltött szék», mely o-iak akkor lehetett kifejező, amikor egy kövér polgár
töltötte ki, mint a töltöttkáposzta levelét a belévaló. Ott a színjáték is, a
színigazgató, a színkör (Széchenyi alkotása), a szomorújáték
(előbb keserves játék, gyászjáték,
gyászvégű
játék), a vígjáték (előbb nászjáték és
nászvégű játék) és a bohózat is. Ezeket mind a nyelvújítók
teremtették.
Főkép négyen [buzgólkodtak ezen a téren. Szemere Pál, — Petőfi
későbbi b a r á t j a — a költő, aki szokszor álmában hallotta meg az új, szavakat, izgatottan ugrott ki ágyából s följegyezte őket, aztán Kunoss és
Barczafalvi,
végül a híres-nevezetes Helmetzy, aki «a szavakat elmetszi».
Bőségszarujukból ontották az ú j szavakat. Egy ország figyelt fel mindegyikre. P á r nap múlva m á r megjelentek a Honderű-ben, vagy a Honművész-ben. Némelyikért könnyekig megindító harc folyik. A csillár
eleinte csak szentjánosbogár. A zene úgy keletkezik, hogy a zenebona
végét elcsippentik, a zongora úgy, hogy a tamburát és az orgonát összeházasítják, a szende úgy, hogy a «szendereg»-ből vonják el, a hős úgy,
hogy régi nyelvünkből föltámasztják, ahol csak «ifjú» volt. Sok vita folyt
a szobor körül is. Ez a XVI. században is használatos, de azóta elfelejtett szavunk, csak «földbevert cölöp»-öt jelentett. Kazinczy azonban önérzetesen í r j a : «En a statua jelentést adtam neki és el van fogadva.» í g y
támad a cím is — a darab, a levél és a méltóságos ú r címe — a «címer»
megcsonkításából.
A Mondolat türelmetlen m a r a d i j a i szamárháton ábrázolták a széphalmi költőt, amint lanttal és babérkoszorúval poroszkál a Parnasszusra,
de ő botrányzaj és gúnyröhej közepette is tovább halad társaival. Ennek
az eredménye, hogy az ú j f o g a l m a k r a h a m a r o s a n ú j isizavak keletkeznek.
Nemsokára már van ruhatár, látcső, párbeszéd,
szerep, jelenet,
öltöző,
színházi titkár, kardalos, jelmez, hangverseny, mely előbb «muzsikazajd»
és «muz-iikazsinat«. Szóval: van színészetünk és van művészetünk is.
Miért sorakoztatom föl ezeket a jobbára ismert adatokat? Több Okból.
Be akarom igazolni ellenfeleimnek, hogy mégsem oly meddő dolog törődni
a nyelvvel, mint ők á l l í t j á k és mégsem a leghelyesebb m a g á r a hagyni,
tudatosan elgyomosítani. Pusztán a nyelvújítás hatása alatt több. m i n t
10.000 szavunk szökkent sudárba. A mi mai mozgalmunk, mely nyelvünk
épségéért és szépségéért indult, szerényebb, arányaiban ési erényeiben
kisebb, de talán hibáiban is, mert azóta nyelvtudományunk is hatalmasan
föllendült s mi m á r tudatosabban vehetjük figyelembe a nyelv szellemét.
De mi se titkoljuk, hogy nem szívesen látjuk azt a 6000-nél több idegen
szót, mely azóta elburjánzott nálunk és nem örülünk, h a olyan színibírálatot olvasunk, melyben csupán a névelők és a ragok magyarok- Az az
óhajunk, hogy m a g y a r u l gondolkozzunk és í r j u n k s együttesen küzdjünk
a fölösleges jövevényszavak ellen, úgy, hogy olyanokkal helyettesítsük,
amelyeket mindenki ismer vagy megért. Az artikuláció
csak: tagolás,
tagoltság és semmivel se több, a briliáns kreáció: ragyogó, tündöklő alakítás, a debut: bemutatkozás, első föllépés (Szigligeti szerint: ajánlószerep), a dekoráció: díszlet, a dramatizálás:
iszínrealkalmazás, a fals
hang: hamis hang, a fisztula: fejhang, a filmoperatőr:
mozigépkezelő, a
foyer: társalgó, előcsarnok, a gesztus: taglejtés, a gesztikuláció:
tagjáték
(Vörösmarty szava), a gihszer: hangbicsaklás, az instrukci: utasítás, az
intrikus: cselszövő, ármánykodó, a klak: bértaps, a klakőr: tapsonc, a
kommüniké:
értesítés, közlemény, a kórus: kar, a konferanszié:
csevegő,
beajánló, bemondó, a konfetti: papírzápor, a kulissza: színfal, a miliő:
környezet, a mimika: arcjáték, az operett: daljáték, a premier: bemutató,
a reflektor: fényvető, fényszóró, a repríz: fölújítás, ismétlés, a rivalda:
fényhíd, fénypalló, a rúzs: pirosító stb>, stb.
Ezért szólalok föl most a Színházi Elet-ben. (Ezért m u t a t t a m be a
színésznőt is, aki megélte századik évét, H a nem hisznek nekem, higyjenek ennek a dic3Ő, agg hölgynek, ennek a még mindig fiatal, életrevaló
szónak, mely babérosan-virágosan lépi át a második évszázad küszöbét.
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A napilapok
hasábjairól mostanában jégle osztűmös kis primadonnák mosolyognak az
olvasóra: k műkorcsolyázás bajnoknői, akik
a rövid jégszezonhoz
képest bőven gondoskodnak arról, hogy neveiket és dicsőséges fegyvertényeiket el ne felejtsük a jövő évig. I t t
bemutatjuk a jég primadonnáit:
Szilassy
Nadinkát, az Angol kisasszonyok
intézetének
ötödik gimnazista tanulóját, aki legutóbb Imrédy Magdát is legyőzte, Leviczky Piroskát,
az 1929, 30 és 31-es évek
női műkorcsolyázó bajnokát és 'Nyílass Vilmát, a női műkorcsolyázás tavalyi junior
bajnokát, aki már az
idei szenior versenyekben is szép eredménynyel szerepelt. A pesti
nagyjég
primadonnái
köziil
e
sorozatból
hiányzik a tavalyi bajnoknő, Imrédy Magda
képe. ő most az édesanyjával Svájcba készülődik,
hogy
mint
néző végigélvezhesse a
davosi nemzetközi versenyek eseményeit.
Szilassy

Nádin
(Angelo foto)

Idestova egy éve már, hogy utoljára láttam a Durandházaspárt. Ideje volt már, hogy meglátogassam őket. Gina aszszony kitörő örömmel fogadott és azonnal az üvegházba vezetett,
hogy gyönyörű orchideatenyészetével eldicsekedjék.
— Nézze csak, mit fejlődött az én kertészetem egy év alatt.
Egy évvel ezelőtt még csak szórakozásból foglalkoztam vele. De
ma nem olyan időket élünk, hogy az asszonyok csak a szórakozásuknak élhessenek. Elhatároztam, hogy én is belépek a kenyérkereső asszonyok sorába és képzelje, ma már megkeresem mindazt, amire nekem szükségem van. Nem kell semmire sem az
uramtól pénzt kérni.
— A szabószámlára sem?
— Még arra sem. Minden kiadásomat fedezik az orchideáim.
I7gy-e, Alfred?
Durand ifcólintott, én azonban úgy láttam, mintha árnyék
•suhant volna végig az arcán ennél a bólintásnál.
A szobalány jelentette, hogy a nagyságos asszonyt a szabónő
várja.
Gina asszony ellebegett. Alighogy kitette a lábát, Durand
karonfogott.
— Gyerünk iünen. Még látni sem birom ezeket a zöldségeket.
Ha maga tudná, milyen beteggé tesz engem már az a szó is, hogy orchidea. Legalább tíz évet elvesz az életemből. De én vagyok a hibás, mikor Gina először
jött azzal a szeszélyével, hogy kenyérkereső nő akar lenni, tréfából helyeseltem
neki. Évődve mondtam neki: «Az ötlet nagyszerű, de ki vesz ma orchideákat?»,
— Az elért anyagi siker azonban azt bizonyltja, hogy mégis a feleségének volt
igaza.
— De drága barátom, ki vesz ma orchideákat'!
— Nem tudom. De amint látszik, mégis vesznek, hiszen a felesége el t u d j a adni
őket.
— Tudja, hogy kinek? Nekem. £ n vagyok az egyetlen vevője. De ez még nem
minden. Hogy a feleségem szeszélyének eleget tegyek, nyitottam neki egy virágüzletet. Ismeri őt, tudja, hogy ha valamit feltesz magában, annak teljes gőzzel fekszik neki. Olyan nagy lelkesedéssel fogott hozzá, hogy nem volt szivem kiábrándítani. Hogy ne csalódjék a várakozásban, egy nemlétező Florealcég nevében vásároltam tőle néhány tétel orchideát. Viszont ahhoz
sem volt szivem, hogy a virágokat, amiket a feleségem annyi szeretettel ápolt és nevelt, egyszerűen a szemétdombra hajítsam. Így
keveredtem aztán bele abba, hogy E'a'ba Roynak, a híres filmszínésznőnek udvaroljak.
— Ah persze, aki az orchideafilm főszerepét játszotta.
— Ügy van. Akármilyen hihetetlen is a dolog, csupán a feleségem iránti szerelemből udvarolok másnak. Az orchideafilmhez szükséges rengeteg orchideát is az én pénztárcám bánja. És most már
folytatnom kell mindenáron, mert ha most leplezem le a feleségem
előtt az egész ügyet, még nagyobb fájdalmat okozok neki vele,
mintha mingyárt az elején megtettem volna. Csak valahogy meg
ne tudja, hogy a film orchideái is az övéi közül kerültek ki, mert
képes és lemondat a vezérigazgatói állásomról, hogy én is virágüzletet nyissak.
A következő percben kinyílott az ajtó és Gina jelent meg.
— Képzeljék, mit hallottam. Most meséli a szabónőm, hogy az
orchideafilm összes orchideái tőlem valók. Nos, mit szólnak ehhez?
Durand lemondó pillantással nézett rám.
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intelLigenclajaték

IGAZI
ANGOL FLEGMA
A stratfordi országúton hatalmas
nyolccUinderes amerikai autó
robog
százhúszkilométeres sebességgel. A vezető hirtelen lefékez
egy öreg falusi ember
előtt
— Halló, löregem
kiáltja a vezető — William Shakespeare házát
keresem. Jó úton menyek?
— Gyere öregem, men— Hogyne, feleli nz jünk haza. Ügy veszem
öreg angol — de kár észre, egészen át vagy
úgy sietnie, már meg- fázva.
(Candidt)
halt.

Karinthy és le« idősebb fia, a Gabi, intelligenciajátékot
játszanak. Karinthy kérdez:
— Hol van az Öt-tó
országa.
— Észak-Amerikában.
— Sorold fel őket.
— Erie, Ontario, Michigan, Huron és Superior.
Most megfordul a játék és Gabi kérdez.
— Hol van az Ezer-tó
országa.
— Finnországban.
— Sorold fel őket.
Mondani sein kell.
hogy az idősebb Ka
rinthy
megbukott
a
vizsgán.
RIVÁLISOK
— DRÁGÁM, ÉDES VOLTÁL!
MEGTUDTALAK
VOLNA E N N I . . . HOOT
NE IS LÁSSALAK TÖBBE.

Szerelő: Ne ijedjen meg a nagysága. Evekig világosító voltam egy revűszínházban . . .
(London

Opinion)

is

BECH

A BÁTORSÁG
NETOVÁBBJA
Kabos Gyulát szörnyű f o g f á j á s kínozta a
mult
héten.
Sokáig
küszködött
magával,
végre
azonban
nem
bírta tovább, felrohant
egy fogorvoshoz. Amikor félórai várakozás
után végre sor került
rá és kinyitotta a műtő
ajtaját,
hirtelen
elhagyta a bátorság és
így szólt:
— Bocsánatot kérek,
úgy látom, hogy tévedtem. A másodikemeleti
ügyvédhez
nkartam
menni.
És futólépésben távozott a színhelyről.

— Föltétlenül szükségem
van ezer
frankra.
Ha nem kapom
meg, kénytelen
leszek öngyilkosságot
elkövetni. Nem tudna rajtam segíteni?
— Nagyon szívesen, de sajnos, nekem sincs
revolverem.

y

(Ric el Rae)

A K I S K Í N A I TÁNCOSNŐ G O N D J A I
a

V\.: .

NAGY VACSORA
ELŐTT
Nagysága: A r r a figyelmeztetem, hogy a
kiszolgálás alatt ne viseljen semmi gyűrűt
vagy egyéb ékszert.
Szobalány: Oh, nagyságos asszony, nem hordok én értékes dolgokat. Mindenesetre nagyon köszönöm a figyelmeztetést . . .

\

SZÓRAKOZOTTSÁG

— Mit? Hogy a hindu táncosnő legyen
sztár és én, mint kínai csak
falazzaki
(Le

a

Sourire)

— Mester, elhoztuk
hódolatunkat...
— Jól van, tegyék le
az a s z t a l r a . . .
(Ric et Rae)

SZÉP

SZÖVETMINTA

FAJBIOLÓGIA

ŐSZINTE VALLOMAS
— Nagyságos asszonyom, milyen gyönyörű
lába van. Nincs kisebb
az egész világon!
— Dehogynem! A cipőm az kisebb.

KRITIKA
A Zeneakadémián egy
meglehetősen
molett
énekesnő szerepelt nem— Milyen érdekes szö- rég. Amikor az első
vetmintája
van a fel- énekszáma lement, a
művész-sarokban megöltőjének.
jegyezte valaki:
— A feleségemnek
kö— Elvesztette a crszönhetem,
aki
tegnap jét.
— De a há-ja megvan
kivasalta.
(Münchner 111. Ztg) — felelte r á Víg Miklós.

— Nem tartja lehetségesnek, hogy az ön
ereiben némi európai
vér is folyik?
— Miért neï A nagypapám még egész sereg
európait megevett.
(Berliner III. Zt)

MELTANYLANDÔ KÖRÜLMENY

Kedveit
időbenÎ

kisasszony,

hogy

tud

ilyen

szárazon

elutasít

uni

ebben

a

(La Vie

nedves
Parisinnc)
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MODERN ZENE
Dar a Droadwayn. Éjfii. Ihr leien
recsegésropogás,
csörömpölés.
Hob megragadja
Mabel
kezét.
—• Gyerünk
táncolni.
— Ruta — feleli Mabel — ez nem a zenekar
volt. A pincér ejtett le
egy csomó tányért
TUDOMÁNYOS
ELŐADÁS
— T a n á r úr, megígérte, hogy m a előadást t a r t nekünk a /
agyvelőről.
— M a j d legközelebb,
uraim. Ma egész más
van a fejemben.

KELLEMETLEN MEGLEPETES

Betörő (egy államférfi lakásában): Nagyon
kínos számomra ez a fordulat. Hiszen m a g a
állandóan a lefegyverzés mellett s z ó n o k o l . . .

A TERMÉSZET
CSODÁI
TÁRGYALÁSON
Bíró: Amikor látta,
— L á t t a m az orfeumhogy a vádlott nő meg- ban egy kezetlen emverte a férjét, m a g a bert, aki zongorázott.
m i t csinált?
— Mi v a u abban? A
T a n ú : Hazasiettem ós
nincs
felbontottam az eljegy- feleségemnek
h a n g j a és énekel.
zésemet.
ETTEREMBEN

(Ric et Rae)

ELMÉS HIRDETÉS

A Belvárosi Színház
öltözőjére valaki a következő hirdetést ragasztotta k i
EGY SZÜK NADR Á G ELADÓ.
Bővebbet: Huszár
Pufinál.

— H a s z o n t a l a n kölyök, hányszor mondt a m , hogy ne az ételfelvonókészüléken közlekedj!

BÍRÓSÁGON
— Miért verte be a
panaszos fejét?
— Mert hülyének
nevezett.
— Ez még nem ok.
— ö n n é l t a l á n nem,
bíró úr, de n á l a m
igen.

- •-

"w a i M H i M

L e ' í \ » a r l n e r . i J n i , M i f , a v 4 1 ' a k i i a n u á r 3-án az anlweroperaház előadását vezényelte. A nfii dirigenst a/,
antwerpeni kfizönsé* nagy ovációban részesítette

P

Klinger Edit a newyorki «Intim
Színház» tagja
\

A Békeffi-revü Körijei, mind magyarok, most Szófiában
táncolnak

HABSÁNYI TIBOR
tíz i v e ál Párizsban. Az utóbbi
hetek legnagyobb zenei eseménye volt <Conzertstück»-j6nek
bemutatása
a párizsi Salle
Pleyel-ben

lídvicáfy

PXetyka u*ele#eu.

u*ayyacosau

Végy tizenkét-tizenöt
borsónagyságú
fehér
pettyet á fekete selyem
nyakkendődre, kösd szépen csokorra, körülbelül
egy ujjnyi szélességben
tégy csíkokat a nadrágodra s ha az egész kész,
menj háztűznézőbe s alapíts családi
tűzhelyet, de vigyázz, hogy meg ne
égesd magad. Kell virág is, de ez a kellvirág ne kelvirág, hanem lehetőleg
szegfű vagy szép piros rózsa legyen.
Utocútuáwj,

vadászotok-

Pogácsanagyságú ötpengősöket rakass élére
és szerviroztasd ropogós bankjegyekkel.

Bárányt lenyúzni, bőrét bundának kikészíteni, bundát gépírónőn
meglátni s rákenni, hogy
a főnökétől kapta, az
egészet paradicsommadár tollával feldíszíteni
és azon melegen gyorsan feltálalni.

AUásUaluvfrzÁs cutMKût
Végy egy fél liter állást és egy negyed deciliter rumot. Az állás lehet rum nélkül is, de ebben az esetben halmozni
kell, még pedig úgy,
hogy előbb jön az állami és tetejébe a városi állás, megtűzdelve néhány privát állással is. Az
egészet rakd halmocskába, míg egészen kúpalakú nem lesz.

ÏÏlévesUéi nápolyi szeletekkel
Egy szépen megtisztított étkezőkocsit dugj
egy hosszú al agútba s a
menyecskepecsenyét nápolyi nappal süttesd
szép barnára. Közben
vigyázz, hogy a mézeshét, ki ne hűljön.

HaUsók
Májfoltokkal és lencsével éktelenített női
kézre cuppants egészen
könnyedén lehelletszerű
habcsókot.
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Zsöllye- potyúu*ódca
Zsöllyét jobbközépen
leporolni, látcsövet megtisztítani, színlapot rétestésztaszerűen kiteríteni s előadás után egy
görlöt a második sor végéről kirántani.

fiatal íifya vázasai
Fiatal libát aprólékosan rúzzsal kikészíteni.
Esetleg lehet rizsporosan is.

Bcßzls

Vicitùtt

A kormány valamelyik tagján át magadat
jól befőzni és ezt az
összeköttetést ügyesen
gyümölcsöztetni.

Spenótot foghagymásan elkészíteni, vendéget hívni, megkínálni, a
vendéggel a spenótot a
fehér asztalterítőre ráöntetni s a malacot alaposan megpirongatni.

BacáÜiiU
Tégy paprikás megjegyzést barátodra, nevezz meg te is két segédet, végy egy élesre kifent, hosszú pengét és
nyisszantsd le vele a barátod bal fülét.
ïuccspuddiuç.
Végy egy csomag tisztított magyar kártyát,
emelj le egy disznót,
tedd meg a bankot, a
disznót öntsd le egy piros alsóval, aztán .végy
a tetejébe egy zöld kilencest és szép lassan fordulj le a székről.

Kacsa
Uborkaszezón idején
vágj ki az újságból egy
kétfejű borjút és kész a
kacsa.
SUótUpéMfi
Vegyünk egy gyűszűnyi lisztet és fujjuk rá
egy kikenetlen tepsire,
aztán az egészet rázzuk
vissza a papírzacskóba.
Ha ez megvan, dió helyett cukrozatlan zsemlyemorzsával hintsük meg a tepsit, de
úgy, hogy semmi se tapadjon oda belőle. Azután teljesen kihűlt sütőbe téve,
pár percig benn hagyjuk, majd nyeletlen késsel, amelynek hiányzik a pengéje, apró kockákra vagdaljuk és ezt
adjuk a vendégeknek.

(Mútac

T-iiMtUed^
Rendelj
mazsoláskuglófot és világos kávét habbal vasárnap délután füstös, pesti kávéházban, ahol mint a heringek, úgy ülnek összezsúfolva a vendégek s
szívj el nyolc szivart és huszonöt cigarettát és térj haza, mint füstölthering.
\IUsti

UáptovtásaH

Káposztásmegyeri lóversenyen végy egy tikettet, a futam végén
tépd apró darabkákra,
míg egészen csipetkeszerű nem lesz s a lemaradt lóból rendelj
hozzá egy virslit magadnak.
QólyouÁác
Kedvenc futballcsapatod hálójából öt-hal
kövér labdát kiemelni,
a tanulságot leszűrni s
a .gólgombócokat lenyelni.
AdsMoMtaptl

i/adHvel
Végy kéhlek egy őzet,
tedd bele egy lábasba és
ha máh ehősen fohtyog,
duplacsövű vadászfegyvehhel ehessz belé hahminc dahab söhétet ésa
szádat töhöld meg egy
nagy szalvétával.
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zel borzasztó veszedelmesnek lát
szik, de azért nem kell megijedni,
végeredményében
nem
történik
baj. Az utolsó felvonásban bc' izonyut, hogy Aristide se lett
"Ih n a feleségéhez, úgy hogy
mii sem áll útjában
annak,
logy a házastársak
kibéküljenek,
török állasé pedig el jegyzi
isgt, aki a hatodik felesége

Ábrahám Pál
új operettjének
cselekménye
BÁL A SAVOY BAN,
opereil
3 felvonóiban, szövegét
Alfred
Grünivnld, verselt Fritz Löhnet
Beda Irin, zenéjét szerzette Abri
hám Pál, bemutatta a Grossei
Berlinben.
Schauspielhaus
Az operett Nizzában
játszódik,
ahova Aristide és Madeleine a
Aristide
nászúijárói tér vissza.
az esküvő előtl szakított
régi
barálnéjávai,
a táncosnővel, tícé
kénytelenségből kötelezvényt adott
neki arról, hogy
kívánságára
még egyszer, utoljára
találko-ái
fog vele. Ezt a kötelezvényt mqit
felmulatják neki, a táncosnő ált
kívánja, hogy a Savoy Hotel bálján jelenjen meg. Aristide nem
tudja,
hoggan szabaduljon
a
feleségétől.
Zavarából
barátja^
Mustafa bcy, a törők követség
attaséja segíti ki, aki oly nagy
nöbarát, hogy minden városban,
ahova
diplomáciai
misszióval
küldik, új feleséget vesz. Az 0
tanácsára hazudja Aristide Madelclnenek, hogy a Savoy bálján fellépő híres slágerkomponista, Paso Doble régi, kedves pajtása, akivel okvetlenül beszélni akar. Seiteime sincs róla.
hogy a hírneves slágerkomponista
a valóságban
nő, igazi neve Daisy és feleségének intim barátnője.
Madeleine tisztában van a svindlivel és lefátyolozva szintén elmegy a bálba, ahol meglátja Aristidei régi barátnőjével.
Bosszúból megszólít egy
jóképű, elegáns fiatalembert és amikor férje a
táncosnővel szeparéba vonul, új Ismerősével a
szomszéd szeparét foglalja el. Annyira
haragszik
\ristide~re, hogy mindenre el van szánva. ,1 hely-

(Páratlan siker. Legelső
sorban
természetesen
Ábrahám muzsikájának
van sikere.)

Az utolsó római császár
IiVKRÉCIA, antik drámu :i
lís/.ben, André Obey után irta
Thornton Wilder, előadta a
Ileluseo Theatre .\ewyorkbuu.
Történik a rőmal császárság
idejében. A szép, erényes Lukrécia u római hadsereg egyik
tisztjének, Collutlne-nck u felesége. Pár tiszt éjjel várutlaiiu)
hazajön a táborból, hogy meggyőződjön, nincs
e haj a házi tfizhely tisztasága körül. Kgylkmásiknál bizony nincs minden rendben, Collotlne
azonban serény munkában találja n feleségét ;
mint minden éjszaka, most Is vásznat szfi a ruhnőlvel, hűséges szívvel gondolvu férjére. Colhitine
nyugodtan térhet vissza léglójához.
Tarqulnlus, a császár fia, a tábori lakoma
után feszült érdeklődéssel figyel llrutiis szavaira,
amint ulvezére Lukréciáról beszél. Kómu legkülönb asszonyáról. Vad tűz lobog fel a szemében, vendégeit elküldi. Azután paripáját agyonhajszolva, Itómába száguld és bekopogtat Collatine kapuján. Fáradtságot színlelve, szobát kap
a házban. Éjjel Lukrécia hálótermébe oson és
a nőt, kétségbeesett védekezése ellenére, magáévá
teszi. Küzdelem közben uzzal fenyegette meg,
hogy lia nem enged, elvágja a torkát s ugyanazt
cselekszi legutolsó rabszolgájával, azután egymásmellé fekteti őket az ágyra és megesküszik,
hogy így talált rájnk.
Lukréclu tiszta lelke nem birja el a gyalázatot,
elhatároztu, hogy megöli magát. Előbb azonban
még üzen a férjéért, hogy siessen minél előbb
haza. Elmondja neki a történteket és utána
szíven szúrja magát. A szörnyűség hallutám
fellázad Itóma népe és elkergeti az uralkodócsaládot. Tarqulnlus apja volt az utolsó római
császár, ö már nem kerül trónra.
(A közönség Katherine Cornellt, a nagy
amerikai

művésznőt

ünnepelte

a

cím-

szerepben. A sajtó elismerése ls leginkább
neki szól.

Feltűnést keltettek a korhű,
ragyogó jelmezek.)

Bónyí Adorján «Egy kis senki» című darabja
a bácsi Kainnierspielében
Hugo Schräder és Silvia Devez
(Foto Willinger)

A tisvJbustyto démo*
KARÁCSONY ÉJSZAKA. Operett két
felvonásban, 14 képben. Szövegét irta
Armont és Gerbldon, zenéjét szerzett«
Raoul Moretti. Bem utat la a BouffesParisien Párizsban.
Viviane és Monique együtt voltak a
nevelőintézetben. A könnyelmű Viviane
Jetért az erény útjairól: egy gazdag angolnak a barátnője. Fényesen berendezett iakása van, autója, ékszerei, szóval
mindene, anut csak megkíván. Ezzel
szemben a becsületes Monique szegényes
Környezetben él édesanyjával és szeremé férjhez menni. De hát, amint beit poilaiatian énekli: «a démontól azt
kérdezik, hogy mit kíván, a tisztességes
lánytói meg azt, hogy mije vanï» Neki
pedig semmije sincs.
Autója ablakából meglátja Viviane
barátnőjét az uccán. Megállítja a kocsit
és elmondja neki, hogy ma, karácsony
estéjén nagy mulatságot rendez, szeretné, ha ő Is eljönne. Monique szabadkozik eleinte, de aztán elfogadja a meghívást. Azt fogják mondani a vendégeknek, hogy testvérek. Ne tessék azonban
aggódni Moniqueért, lesz aki őrködni
fog fölötte. Ez pedig nem más, mint
Honoré, Viviane sofőrje. (Drancm, Párizs legnépszerűbb komikusa játssza ezt
a szerepet.) Honoré a Monique apjának
barátja volt, gyerekkorában ringatta a
bölcsőjét és még most is tegezi. Csak
azzal a kikötéssel engedi azonban meg,
hogy eljöjjön Viviane fcstélyére, ha ő is
ott lehet — az ajtó mögött.
Moniquj megismerkedik a vacsorán
GérarddaJ, a gazdag fiatal gavallérral,
akinek rendkívüli módon megtetszik.
Persze démonnak nézi a lányt, csábító
ajánlatokat tesz neki és teljes erővel
ostromolja. Azonban valahányszor veszedelmes fordulat áll be, megjelenik Honoré, a sofőr és tisztázza a helyzetet,
úgyhogy végül Gérard azt hiszi, hogy a
lány apja.
Az estély után Gérard mindenáron
viszont szeretné látni Monlquet, akinek
nem tudja se a nevét, se a címét Viviane útján virágokat, ékszereket küld
neki, amelyek fokozatosan megingatni
kezdik a lányt, s pedig annál is inkább,
mivelhogy neki is nagyon megtetszett
a fiatalember. Mikor aztán újra találkozik vele Viviane lakásán, nem tudja
visszautasítani meghívását és megígéri,
hogy másnap együtt vacsorázik vele egy
szállodai különszobában. A szállodában
azonban Honoré, a sofőr jelenik meg,
hogy kimentse Monlquet. Látva, hogy

mennyire lesújtja ez a fiatalembert, kijelenti, hogy elhozza a lányt, ha « is
résztvehet a vacsorán.
A vacsora lefolyása igen mulatságos,
A közönség tanuja annak, hogy mint
apa, mily groteszk méltósággal elnököl
Honoré az asztalfőn; hogy Gérard, felhasználva Honoré rövid távollétét, engedékenységre bírja a lányt, akinek «lakást fog berendezni; és hogy véglll miképpen éri el Honoré mégis azt, hogy
Gérard becsületesen megkéri Monique
kezét. Történik pedig mindez azzal a
szellemességgel, amely az újdonság szer,
zőinek régebbi darabjára; A gyémántköszörűsre emlékeztet.
A operett kiállítása szenzációs. Utolsó
képe ragyogó velencei ünnepélyt ábrázol, melyen Monique és Gérard Jegyespárként szerepel. Honoré -Drancm mini
velencei dogé jelenik meg, illetőleg,
ahogy ő mondja, inlnt «bulldogé».
(Döntő
együtt

siker. A szövegkönyvvel
a zenét is nagyon dicséri
» sajtó.)

Járay Sándor Bécsben élő magyar szobrász
Káinz szobra a Staatstheater színész-múzeumában
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A n a p t á r olyasvalami, m i n t á kilométerkő, amit az idő végtelen országú t j á n állítottunk. Az emberi történelem n a g y és kis eseményeit dátumok
segítségével rögzítjük. De a mai g y a k o r l a t még a dátumok pontos ismerete
mellett is figyelmen kívül h a g y egy lényegtelennek látszó és mégis lényeges k ö r ü l m é n y t : az irodalomtörténetből t u d j u k , hogy A r a n y J á n o s 1817
március 2-án született, de fogalmunk sincs róla, hogy ez a március 2-a
a hét melyik n a p j á r a esett?
Ebben az esetben talán egész oktalannak tetsző kíváncsiságból érdekel
bennünket, hogy a n a g y költő hétfőn, kedden vagy v a s á r n a p született-e.
de az élet számtalan olyan esetet produkál, amikor ennek a kérdésnek is
jelentősége lehet. Például vitás ügyekben, pereknél, alibi-bizonyításoknál
g y a k r a n fontos volna tudni, hogy egy régi t a l á l k o z á s esemény milyen
n a p r a esett.
De f o r d í t v a is. sokszor tapasztaljuk, hogy valamilyen fontos d á t u m r a
teljes pontossággal nem emlékezünk, csak azt t u d j u k biztosan, hogy Déldául
a vitás tény szerdai napon történt. De hogy ez a szerda december 3-án
vagy 4-én volt-e, azt visszamenőleg m á r nem t u d j u k megállapítani. Pedig
ezer érdek, családi boldogság, becsület, pénz fordul meg ezen a kérdé en.
Ugyanilyen alapon sokszor azt is jó volna, tudni hogy öt, tíz, ötven
vagy a k á r ezer év múlva is milyen napra fog esni egy évforduló
vagy
jubileum. Ezekben a kérdésekben mond exakt pontosiságú, csalhatatlan
választ az itt közlendő öröknaptár, amelyet p r a k t i k u s voltánál fogva skót
naptárnak is nevezhetnénk, mert ennek birtokában akár örök időre nélkülözhetjük a közhasználatban
lévő
naptárakat.
De eltekintve a skót. n a p t á r p r a k t i k u s voltától, m i n t m u l a t s á g o s társasjátékot is a j á n l h a t j u k az olvasó figyelmébe. Aki kezelni t u d j a , — és a
kezelés módja, m i n t látni fogjuk, roppant egyszerű — az való tágos kis
időgép birtokába jutott. Ü l j ü n k föl tehát az időgépre és r e p ü l j ü n k vele
előre, vagy h á t r a . A pilóta köziben mindent m e g m a g y a r á z és egy negyedóra múlva bárki megszerezhet" az időgépkezelői vizsgát.
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A naptár öt mezőnyből áll. Ha az óramutató járásával ellentétes irányban
megyünk körül az öt mezőnyön,
a Jobbszélső (A.) mezőnyben a (most
érvémyes) Gergely-féle n a p társz ám í tás
szerinti évszázadok rovatait találjuk.
Az
alsó (B.) mezőny a keresett század.éveit
mutatja, a
lialszélső (C.) mezőny a régebbi, juliáausi időszámítás szerinti századokat
(erről még lesz szó), a
felső (D.) mezőnyben az illető év január 1-éivel megegyező napjait, a
középső mezőnyben az egyes napok megnevezését találjuk.
Vegyünk egy konkrét példát. Arra vagyok kíváncsi, hogy a mohácsi vész
(1526 aug. 29) milyen n a p r a esett.
Először az évet keresem meg, aztán a
hónapot és a napot. De: tudnunk kell,
h.ogy egészen 1582 okt. 4-ig a Julius
Caesar által elrendelt (ú. n. juliánusi)
időszámítás volt érvényben. A niceai
zsinat mondotta ki aztán X I I I . Gergely
pápa intézkedésére, hogy 1582 okt. 4
után okt. 5 helyett mindjárt okt. 15-e
következik és e naptáTrendezés óta van
érvényben (1582 okt. 15-i kezdettel) a
mai Gergely-féle naptár.
Minthogy a mohácsi vész még 1582
október 4-e előtt volt, a juliánusi
évszázadokat feltüntető
balszélső (C.) mezőnyben először is az évszázadot keresem ki. 1562 = XVI. század, tehát a (C.)
mezőnyben lévő 16-os számot keresem.
Aztán az alsó, (B.) mezőnyben a század
éveit, a jelen esetben a 26-os számot.
(152« J
Ahol a (C.)-mezőnyben megtalált 16-os
szám sora vízszintesen meghosszabbítva
a (B.)-mezőnyben talált 26-os szám oszlopának függőleges (elképzelt) meghoszHizaóbítását az öröknaptár közepén metszi,
ott a Hétfő nevet találjuk. Ez azt jelenti, hogy hétfőre estek abban az évben (1526-ban) azok az összes napok,
amelyeket a felső, (D.)-mezőnyben
felsorolva találunk. Tehát 1526-ban hétfő
volt j a n u á r 1-én, 8-án, 15-én, 22-én,
29-én, október 1-én, 8-án, 15-ém, április
2-án, 8tb. Minthogy minket jelen eset
ben 1526 évnek augusztus 29-ik napja
érdekel, a felső
(D.)-mezőnyben
az
utolsóelőtti oszlopban, az augusztusi hónap napjai között keresünk. Megkeressük 29-ét. T)e az nincs. Tehát a 29-éhez
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legközelebbi, meglévő dátumot: 27-ikét
találjuk. így megtiidiuk, hogy 1526 aug.
27-én hétfő volt. Most m á r csak tovább
kell számolni: 27-ike hétfő, akkor 28-ika
kedd és a keresett 29-ike, 1526 aug.
29-ike, a mohácsi vész szomorú n a p j a :
szerda volt!
Még egy példát, hogy • a szökőévekkel
kapcsolatos manipulációkra is megtaníthassam önöket, aztán azonnal szabadúszókká nyilvánítom az idők tengerében!
Sz. Ilonka 1912 szeptember 3-án született. Milyen napon pillantotta meg az"
egett
A jobbszélső A. mezőnyben, a Gergelynaptárnak
megfelelően (jobboldalt) kikeressük a 20-as számnak (XX. század)
megfelelő vízszintes sort. Aztán az alsó
(B.) mezőnyben a század éveit, a 12-őt
keressük. Igen ám, de itt kétszer egymásután
találjuk a 12-est, jeléül annak,
hogy 1912-ben szökőév volt.
(Minden
olyan esetben, amikor az alsó B. mezőnyiben valamely szám kétszer egymásután szerepel, szökőév volt.)
Ilyen esetekben a következőkép járunk
el. A szökőév ugyebár, abban különbözik a rendes évtől, hogy februárjában
29-ike is van. Tehát, ha a keresett dátum a szökőév február 29-ikéje előtt
volt (pl. jan. 1., febr. 1., vagy febr. 28.),
akkor az alsó mezőnyben lévő első azonos számot használjuk további számításunkhoz. Ha azonban a keresett dátum
február 29-én, vagy az után volt (febr.
29-től dec. 31-ig bezárólag), úgy az egymásután lévő azonos évszámok közül a
másodikkal dolgozunk tovább.
Jelen esetben 1912 szept. 3-a természetesen 1912 febr. 29-e utáni kelet, tehát
az alsó mezőny második 12-es számának
oszlopát hosszabbítjuk meg felfelé. Ahol
a második 12-es oszlopának meghosszabbítása metszi az A. mezőny 20-as számának vízszintes sorát, ott kedd van. Tehát kedd volt J912 jan. 1-én és (a felső,
D. rntzőrny szept.—dec. oszlopa alapján)
kedd volt 1912. év szeptember 3-án is,
ama nevezetes napon, amikor Ilonka
megszületett.
Tehát s t a r t ! A skót naptárt, Bradley—
Török Péter zseniális időgépét sorozzuk
be hasznos segítőtársaink közé. Jól öriz^
zük meg, mert hiszen az élet minden
vonatkozásában döntő bizonyítékot vagy
alibit nyújthat.

Minden külön értesítés helyett
Kammer Agnes és Kertész Nándor, Kammer Éva és Oberschall Viktor
házasságot kötöttek

— Mit tudtok ti anfnjnlom
arról,
hon.)/ az utóbbi időben egészen furcsa dolgok kezdenek divatba
jönni
a pesti társaséletben. Például. •.
— A példákat majd én mondom el.
Hát például, ismerit emberek, képviselők, újságírók, újévkor egy ismert
úriasszony névjegyét
kapták
borítékban újévi jókívánattal.
A kártya
poshtán érkezett, úgy nézett ki, mint
egy szabályos névjegy. A névjegy
hátlapján viszont egy igen csúnya
rágalmazó mondat húzódott meg az
úriasszonyra
vonatkozólag.
— Ki a te btes?
— ügyelőre a rendőrség
nyomozza
és társaságszerbe találgatják. A múltkor egy nagyobb társaságban
körkérdésnek adták fel a «ki a tcttes»-t
s a következő válaszok hangzottak el:
1. a legjobb barátnője, 2. egy volt
barátnője, 3. cg u fiatalember
volt
barátnője. Érdekes, hogy senki sem
tételezi fel, hogy a gazságot
férfiember követhette el. És az is érdekes, hogy mindahárom fedti választ
hölgy
válaszolta.
— A sztratoszféra-repülés
hősérő1
nan valami eredeti értesülés'í
— Annyit olvashattál róla angyalom, hogy én méi\t untassalak
vele.
Az azonban tévedés, mintha
Zichy
Tivadar gróf első felesége, a szépséges Kenia grófné, akit nagyon szeretlek itt Budapesten, meghalt volna
külföldön. A grófné, miután búcsút
A pesti társaságból: Horváth Edit
(Aneclo íolol

mondott férjének s elvált tőle, külföldre költözött, majd súlyosan megbetegedett s tényleg az\t hitték már,
hogy nem lehet életben tartani. Egy
Dubonnet nevezetű
rendkívül
gazdag francia úr, aki halálosan szerelmes volt bele, feleségül vette a
már-már menthetetlen
beteget, aki
ettől a pillanattól kezdve jobban lett.
szépen fel is gyógyult s ebben a pillanatban makkegészségesen
él és mulat Párizsban s már rég
elfelejtette
és megbocsátdtta
a pesti
dáridókat.
Ami pedig a
sztratoszféra-repülést
illeti, abban az a legkedvesebb,
hogy
állítólag
a
sztratoszféra-repülőgép
modelljéről, amit a bécsi Prater egy
pavillonjában
kiállítottak,
az egyik
ismert tudós kiderítette, hogy ólomkerekekre fektetett termos-üveg.
Ez
azonban
lehet, hogy csak mendemonda.
— Az is lehet, hogy
pezsgős-üveg
volt.
— Ne csináljunk
rossz
vicceket,
végeredményben
nem is olyan mulatságos dolog ez. Mondd
angyalom,
jelen leszel a Vida Pál esküvőjén?
— Ez csak természetes.
Muszáj
megnéznem
a gyönyörű
menyaszszonijt, Landau Horace-ék
gyönyörű
leányát, akinek az esküvőjére,
mint
hallom, Bécsből egy egész gyorsvonatra való vendég
érkezik.
— No mi is ott leszünk, hogy grauláljunk a
fiataloknak.
— Ahogy
granuláltunk
Nemes
zászló gróféknak, akiknek a komjáti
ácánvadászatán nem kevesebb, mint
zerszázötven fácán került
terítékre,
í legnagyobb zsákmányt
Forgách
lalázs gróf ejtette el.
— A farsangi forgatagból
ragadj
i, angyalom,
néhány
érdekesebb
űrt.
— Annyi a bál már, hogy nem is
lehet számontar\tani.
Ellenben H erező g Mór Lipót báróéknál volt egy
igen fényes és sikerült estély, DebA pesti társaságból: Horváth Ági
(Angalo foto)
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reczeny Sándorék, Trux Lajosék és
Lázár Ferencék is sok
vendégge.
dicsekedhetnek az estélyeiken és nagy
az érdeklődés a februárban
rendezendő «Tavasz a télben»
táncestély
iránt, amely évről-évre a legszebb
lányokat gyűjti
egybe.
— Kik a itársaságban a hét hősei:'
— Ezúttal kettőt is
mondhatunk,
az egyik Bibó Eszter, az ismert és
népszerű Bibó Kálmánék leánya, aki
első éves festőnövendék
az Akadétehetmián s nemcsak a piktúrában
séges, hanem egyúttal ő a legfiatalabb magyar dalszerzőnő is. Megzenésítette Gergelyffy
Gábor néhány
versét és a dalok annyira
sikerültek,
hogy elő is adják őket február elsején a Zeneakadémián.
Természetesen
a népes Bibó-család s hatalmas ismerős-körük teljes számban
kivonulnak a kis dalszerzőnő első bemutatkozásához.
— Es a másik hős?
— A másik hős Náday Márti, Nádayné Tasnády Ilona leánya, aki tizenhétéves és mint divattervező
az
egyik pesti színpad ruháival
olyan
sikert aratott, hogy komolyan
felfigyeltek rá. Azóta alig győzi köszönni a
gratulációkat.
— Fogadja a miénket is és fogadja
a gratulációt az a kis jövevény
is.

Náday Marti, N. Tasiiáüy Uima leánya

akinek érkezését Gyomlay László és
felesége, Környey
Paula
jelentik
örömmel. A jelentéshez egy ici-pici
névjegyet erősítettek rózsaszínű szalaggal, a névjrgyecskén
ez áll: vjtío
kcrrsiXclnck. Marika. 7.'/.'!.'( január S.»
— S zonal. Isten ellesse
Marikát!
— Isten éltesse s neked is ugya nezlt fogom kívánni, ha
megajándékozol még valami andalító
pletykával.
— Szívesen. A szép, fiatal báróné
végleg elvált, már külön is költözött
a férjétől és most már egészen bizonyos, hogy rövidesen grófné lesz belőle.
— Es mi újság Benjamin
Tascher
gróféknál?
— Végleg elkészült az
Andrássyúti lakásuk, ami gyönyörű,
ízléses
és fényűzően gazdag képekben és szőnyegekben. Az e"vik szoba sarkában
dús felszerelésű
bárpult
húzódik
meg, felszerelve a legjobb Calvadosokkal és Marie Brisard anyó remeiéivel.
Itt koccintgat a grófi-pár,
minden ebéd után,
kimondhatatlan
boldogságukra, de csak a jövő hétig,
mikor is útra kelnek, hogy boldog
napjaik a Baleári-szigetek
napsütésében folytatódjanak.
- adieu!
Bibó Eszter
(Kemény és Ujváry iotu)

várja. Ës egy Jelmondatot ajánlok, aminthogy
ezt szántam minden küzdő félnek . . . akarom
mondani, minden házas félnek : Ne menjen le a
nap a Te haragoddal.

my
LEVÉL,
tMegtáncoltatott
a gazembert
Alig
várom, hogy egy másik férfinak visszaadjam
—
mit szenvedtem miatta. Apropos, ha Pestre jövök,
felkeresem önt. Mikor és hot lehel önt megtalálni?»
VÁLASZ. Édes kisasszonyom, engem ne keressen föl. Engem ne táncoltasson meg maga ts.
Táncoltat engem már másvalaki. . .

Áruminta vásár
LEVÉL.
Az Árumintavásárra
esetleg fölmegyünk. Ha fölmegyünk, esetleg lesz egy bódénk. A
bódéba talán megengedi az édesanyám, hogy én üljek be. Meghívhatok oda akkor egy fiút?
VÁLASZ. A kérdés : Időelőtti ! Először legyen
meg az Árumintavásár, azután a bódé, azután a
beulésl engedelem, azután Jöhet a tlú !

Héjjasfalva
LEVÉL. Magyarázat a múltkor küldölt reklámképecskékhez.
VÁLASZ. Asszonyom, nem tudtam megérteni
a képeket, minthogy magyarázat nem volt hozzá.
A levelet, a képecskéket megsemmisítettem, mint
ahogy minden hozzám beérkezett levelet azonnal
megsemmisítek. Szíveskedjék talán röviden megirott óhajtásával még egyet beküldeni.

Hosszú volt az á l m o m . . .
LEVÉL. iMerl elhatároztam, hogy annyi bánat
után dűlőre viszem a dolgot. »
VÁLASZ. Ez a sor, amit leveléből Idézek, már
válasz Is az egész levélre.

Lujza — Jugoszlávia
LEVÉL.
Remény, kétség, boldogság és szenvedés között váltakozik az érzésem. Megöl ez a
bizonytalanság.
VÁLASZ. Hát bizony ez elég blzonytalans&g !
Nincs más mód, mint magától az illetőtől megkérdezni, nyilt, határozott, sőt : energikus őszinteséggel a dolog állásút. Ilyenkor aztán el keli készülni egy kis fájdalomra ls, egy kis szenvedésre
Is, a mt még mindig sokkal jobb, mint az emésztő
bizonytalanság.

Pampula 24
LEVÉL : Én magam is belátom, hogy néha
hisztérikus vagyok . . .
VÁLASZ. Ha belátja, vegyen erőt magán. Karinthy Frigyes szellemes megállapítása : A hisztéria halálos betegség, de nem az hal bele, aki
hlszterikázlk, hanem a másik fél.

Nefelejcskoszorú
LEVÉL. tMióta elment tőlünk örökre, nincs
nyugodt pillanatom I Csak strok és sírok éjjelnappal. Legszívesebben én is utána mennék.»
VÁLASZ. Csak egy strófával felelek és nagyon
kérem, szívlelje ezt meg :
Tudok a halottakról egy mesét,
Nem felejtem el soha-sohasem.
Ha nagyon sirunk, jajgatunk utánuk,
Ök is siratnak minket odafönn.

FI us
LEVÉL. Mit csináljak, hogy a régi legyen és
úgy szeressen, ahogyan régen.
VÁLASZ. Fájdalom, könnyebb egy tevének
átmenni egy tű fokán, mint egy érzésnek vissza
menni egy szívbe, ahol már elhamvadt. Érzések
— ha elmúltak — nem támadnak föl. Legfeljebb,
ha csak alusznak. Ez az utóbbi eset azonban igen
ritka, ö n mondja meg a tanácsot a levelében, amikor azt kérdi : Hagyjam futni? Hát hagyja
futni.

Misera K.
LEVÉL. tMost már csak arra kérem, kedves,
jó Szerkesztő úr, küldjön nekem egy üzenetet az
eljövendő életemhez, üzenjen valamit, amibe belekapaszkodjam,
ha nagyon el vagyok keseredve,
legalább egy mondat legyen, ami vigasztaljon l >
VÁLASZ. Ön kétségek és aggodalmak között
liatároztu cl magát a lépésre. Nagyon könnyen jó
dolog lehet belőle. Iligyje cl, az én tapasztalataim
azt mutatják, ha az ember nem vár túlsókat, ha
slncerizál, ha habozik, végeredményben jobban
jár, ha kap valamit az élettől, a házasságtól, mint
az, aki egész boldogságát, minden üdvét ettől

Németh Anna zongoraművésznő szépen sikerült
koncertet adott mult héten a pesti Rádióban
(Sella felvétele)
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Házasodom
LEVÉL:
Lehel-e az
olyan
házasság jó, amely anyagi bázison épül föl csupán?
VÁLASZ : Minden házasság :
Individuális. Láttunk már érdekházasságokat Jól sikerülni,
viszont láttunk nugy szerelmi
házasságokat
szomorú
szétválással végződni.

Névnap
LEVÉL,
ö uiráüol küldöli a
névnapomru.
Viszonozhatom-e
valami kis
figyelemmel?
VÁLASZ : Természetesen.
Apró figyelmekből lesznek a
nagy eredmények.

Autóbusz

Erdösné Bán Felicia eredeti darabját mulatta be Kaposvárott
Gulyás Menyhért színtársulata «Happy-end» címmel. A szerző
LE VÉL.
Szabad
autobuszon
és a főszereplök: Erdösné Bán Felicia, Buttkay Marika,
megismerkedni?
Somlay Júlia, G. Székely Bené, Fábián János, Szabé László,
VÁLASZ. Kedves Autóbusz,
Erdödy Kálmán, Tunycghy Péter
már másodízben merül fúl előt(Szathmári felvétele)
tem rövid Időn belül ez uz
óliási
probléma.
Ismétlem :
nem az autóbusz a fontos, hanem az ismerkeEgy asszony
dés módja, körülményei, tisztelet megadása és
LEVÉL.
Féltem a fiamat. Tapasztalatlan,
naiv
kellő komolysága.
gyerek és úgy látom, hogy egy démon hálójába
került.
Cigaretta
VÁLASZ. Figyelemmel olvastam a levelét. Ez
LEVÉL.
Helyesli ön, ha a nők
cigarettáznak?
a démon : nem démon és ez a háló : nem háló.
VÁLASZ. Mailapság ez már nem probléma.
Ezu hölgy (még az ön leírása után ls egy kedves,
És — tegyük föl, liogy nem helyeslem, mit száönzetlen teremtés, aki boldoggá teszi az ön fiát.
mít. A nők úgyis azt esinálják, amit akarnak.
Tnlán a hivatalos morállal ellentétbe kerülök, de
az én szerény véleményem az, hogy mindig örülni
Vidéki
kell, ha egy ifjú első érzése nobilis viszonzásra
talál és boldogságot tudunk hozni uz életébe. Már
LEVÉL.
IMlam a darabját, a Amit a lányok
pedig az ön snlát bevallása szerint az ön fin bolakarnak. » Mi az ön véleménye erről a darabról?
dog. A esalódastól félti? Az úgyis eljS, ha nem
VÁLASZ.
most, hát egy másik esetben. Emberek vagyuk
Amit a lányok akarnak?
—
kell hogy csalódjunk.
Esküszöm, hogy sikert uknrtak.
Kár, hogy ebben a jószándékban
R e n é 20.
Különféle dolgok zavartak.
LEVÉL.
Csalódtam az éleiben, mert csalódtam
egt) fiúban.
VÁLASZ. Ne túlozza bánatát ! Egy húszéves,
csinos leány csak a fiúban csalódhat, de az életben nem ! önben ls a fiatalság szertelensége, türelmetlensége dominál, nem Is sejti, hogy milyen
hamar szép emlék lesz a dolog csupán. Oil most
el sem tudja képzelni e pillanatban. Pedig — emlékezzen n szavamra — hamarosan el fog jönni
ez az idő !

P. P.
LEVÉL.
Egy vers.
VÁLASZ. Higgye el uram, én sajnálnám legjobban szomorú sorsát, de fájdalom, ma az ilyen
problémákkal szemben tehetetlenek vagyauk,
nem tudunk segíteni. Nem is hiszi, milyen tömegével érkeznek hozzánk uz ilyen szomorú levelek — de nines módunkban (mégegyszer hozzáteszem, hogy nagy fájdalmunkra) segíteni.

PeRegrin
LEVÉL.
Egy életrajzíró mindig
őszinte?
VÁLASZ. Az ember sohase lehet százszázalékig őszinte sem szóval az ajkán, sem írótollal a
kezében. Az errevaló törekvés már maga dicséretes. Minden életrajz, még a legszürkébb élet
vázlata ls lehet változatos, sőt Izgalmasan érdekes,
ha meg tudja találni a hangot, amellyel azt írja
le, ami «körülötte • történt. Minél inkább tud
valaki őszinte és emberi lenni, annál sikerültebb
életrajzot Ír.

Friedmann Erzsi és Grosz Albert Szombathelyen házasságot kötöttek
(Kossak u. Komáromi foto)

Tanácstalan

Egyes példány olvasó

LEVÉL.
A férjem egy idő óta megváltozott.
Szűken adja a pénzt és rosszul bánik oelem.
VÁLASZ. Ön maga mondja, hogy nincsen
semmi rejtelmes ok. ön maga mutat rá a körülményekre, amik ezeket a türelmetlenségeket szülik.
Egyetlen dolog : kivárni, míg elmúlnak ezek a
nehéz Idők. Úgy érzem mugam, mint a papagáj
Szép Ernő kedves darabjában, amelyet karácsonyi
számában közölt a Színházi Élet. A papagáj
ugyanis csak egy mondatot tud, de azt folytonosun Ismétli és minden helyzetre talál. A mondat
ez : <A mai gazdasági viszonyok — a mai gazdasági viszonyok.!»

LEVÉL.
Föltárni ön előtt rettenetes helyzetem
VÁLASZ. Asszonyom, Itt egy mód van. Ne
haragudjék, ha őszintén írok valamit : ez a kérdés nem a szivének az ügye. A hiúságának az
ügye. Higgye el, ha fölemelt fővel viseli ezt az
Ízléstelenséget, amit önnel szemben elkövettek,
ön csak töímngnsodlk az emberek szemében és
alakja még tiszteletreméltóbb lesz. Próbálja teljesen túltenni magát rujta — a dolog nem érdemel mást. Nem tudom eléggé hungsúlyozni és
Ismételni, hogy : ne törődjön vele :

Álomherceg
LEVÉL.
Strófák,
rímek.
VÁLASZ. Bágyadt rózsák, halvány színek.

Csenger
LEVÉL.
« Születésnapjára
menjek-e el személyesen is gratulálni a
kisleánynak?»
VÁLASZ, lia a szülei nem veszik Jó néven az
ön látogutását, akkor fölöslegesnek tartom. Elég.
lin virágot küld. Majd u válaszolás megfelelő
módját, ha akarja, meg fogja találni egy Ifjú
hajadon.

Szomorú ősz
LEVÉL.
Autószerencsétlenség
érte, önhibájából
becsukták, most nem ír.
VÁLASZ. Efelől még írhatna ! Mindenesetre
várjon még egy darabig és ne élje na; yon bele
magát a dologba.

«Hisz oly boldog lehetnék»
LEVÉL.
. . . De nem tudok hinni.
VÁLASZ. Ön nem irt a levelében jeligét, így
hát e kikapott sort emelem kl a levélből, talán
igy rá fog ismerni, ö n tépelődő, impulzív lélek,
nagyon át adja magát az érzelmeknek, mintha
paroxlzmusban volna. Ezt nem szabad. A szivünket elveszíthetjük
de a fejünket soha !

Szeretném, ha szeretnének?
LEVÉL.
Egy szerelem vergődése, keserve, csalódása.
VÁLASZ. Csak azt tudom uram, hogy a bizonyosság, a fuit neeompli mindig jobb az ilyen
hosszú, hónapokig tartó vergődésnél. Most aztán
az ön lelkivilágától, hangulatától, érzéseitől, akaraterejétől függ : melyik irányba határozza el
magát?

Dolgozó nő
LEVÉL:
Nem sikerült még eddig meghóditatanom, lekötnöm
senkit.
VÁLASZ : Talán az a baj, hogy ebből a szemszögből nézi, ebből u beállításból látja a dolgokat. Kem szabad 17 éves fővel Ilyesmivel törődni.
Ne Is gondoljon rá — már a gondolat ls bátortalanságot támaszt. Én garantálom (pedig ritkán
szoktam valamit garantálni !), hogy eljő az igazi

yjr

A pestújhelyi műkedvelők szép olöadásljau mutattuk üe Erdélyi Mihály - Mii susog a fehér akac?*
oimii operettjét. A főszereplők: Weszter Lilike, Virágh István, Jancsó Ilonka, Tarnay Istvánná,
Hangay Gy. János rendező, Jancsó Gizike, Perey Sándor, Miskolczy Jenő elnök, Jancsó
Tibor, Virágh János, Búzás László, Serfőző Bőzsike, Vámos László, Ordódy Ferenc karnagy,
Kreisz Lajos, Simon Károly, Hinza Pál, Szauer Ferenc, Strertkó János, Missányi János, Kőrtvályesy Lajos, Serfőző Ilonka, Erdélyi Géza, Szegedi Lajos, Mayer Károly, Eimitz Tibor, BrezoTits László, Fábián István, Bayer Mancika.
(Dénes toto)
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A magyar műkedvelők vezérei
nyilatkoznak
a Műkedvelő Olimpiászról
Február
Olitnpiász

elsején zárjuk
le a
Mííkedve'iő
nevezési
idejét,
de
máris

m a j d n e m minden nagyobb műkedvelőtársulat benevezett versenyünkre. Ibsen.
Nórájától a legkönnyebb f a j s ú l y ú operettig minden szerepel a versenyek műs o r á n , ú g y h o g y a Színházi
Étet
repülőzsűrijének
— amely minden
műkedvelőtársulat
előadásán
meojelenik
— nehéz

m u n k á j a lesz annak a legjobb társulatnak kiválasztásánál, amely méltó lehet
a Színházi
serlegére.

Élet

olimpiai

arany

vándor-

Műkedvelő Olimpiászunk egyre szélesebb rétegekbe való terjedését a Magyar
Műkedvelő

Egyesületek

Országos

Szövet-

sége is élénk figyelemmel kíséri. Éppen
ezért megkértük a szövetség vezetőségét, hogy nyilatkozzanak a Színházi
Élet Műkedvelő Olimpiászáról.
DR. MORVAY JENŐ,
a szövetség

ügyvezető-elnöke:

^ ^ ^

— Második éve vagyok
a szövetség ügyvezető^ ^ ^
elnöke. Ez alatt az idő
alatt két országos versenyt
rendeztünk
és
jfc
büszkén
állapíthatjuk
'"«JL
meg, hogy mindkét orJL
" ^ H k szágos verseny óriási erH
^ M f
kölesi sikerrel végződött.
Ezt bizonyítja különben
az is, hogy minden versenyen feltűnően
szaporodik
a
résztvevő egyesületek
száma.
— Az országos műkedvelőversenyek
célja többek között az is, hogy az ország különböző vidékein működő társulatokat egymással megismertesse és e
megismerés
által a műVészi
nívót
emelje.
Ugyanez végeredményben
a
célja a Színházi
Élet műkedvelőolim
Iliászának

is.

SEISSEL GUSZTÁV
MÁV. felügyelő, a Magyar Műkedvelő Egyesületek Országos Szövetsége társelnöke:

— A műkedvelőegye
sületek óriási
szolgálatot tesznek a m a g y a r
színészetnek és a magyar
színműiiodalomnak. Hazánkban az az
egyetlen igazi iskolánkívüli népművelés, amit
6&

a műkedvelők produkálnak. A műkedvelői előadások nemcsak a szereplők tudását emelik, hanem a közönségét is,
mert olyan tömegeket vonz a színjátszáshoz, amelyek azelőtt sohasem j á r tak színházba.
GERBER ALAJOS,
a szövetség igazgatótanácsának tagja:

— A műkedvelés
nyekre
szükség
f
a,

nem
van.

•
Wt

mert bármilyen hihetetlenül hangzik is, ezek
az előadások
szolgálják
legjobban a vidéki színtársulatok ügyét. A vidéki műkedvelők kedveltetik meg a közönséggel a színjátszást
és
nevelik
a színtársulatok részére a publikumot.
A vidéki műkedvelők j á t é k t u d á s a és
művészi felkészültsége m á r nem lebecsülendő, ellenkezőleg, nagyon komoly
értéket
képvisel. A műkedvelőversenyek alkalmat adnak arra, hogy a műkedvelőgárdák jiátékkultúrája emelkedjék és ezáltal a k u l t ú r a a legelmaradott a b b vidéken is gyökeret vessen.
LETTNER VILMOS
szövetségi főtitkár:

— A műkedvelés nemcsak kultúrmunka, hanem sport is. Sport a
gondolat művészi értelmében. A versenyek fokozzák az egyesületek és
a tagok
munkakedvét,
munkatempóját és ezzel
egyidejűleg
természetesen eredményességét is. A m í g az egyes kis városok
vagj
falvak műkedvelőit nem fűtötte
egy versenyeredmény elérésének gondolata, addig csak f a r s a n g vagy nagyobb ünnepségek esetén gyűltek öszsze a társulat t a g j a i egy kis műkedvelésre, de amióta a versenyek a műkedvelők sportösztönét is kielégítik, azóta
az egyesületek állandó társulatot szerveztek, dolgoznak, tanulnak és hétrőlhétre fejlődnek.

Û

•V* MILLIÓ DOLLARBA
kerül az «Ave Caesar» című film, amely a világ leg
drágább hangosfilmje. Az Ave Caesart Cecil 1$ de MUl<
rendezte; filmjében Nero, a véres császár és véres költ(
életet, szerelmeit, orgiáit dolgozta fel
(Koto P a r a m o u n t )

Novella

Irta: Méray-Horváth

Károly

Igen, mert hogy a férje az esküvői ebéden görbén nézett arra a fiúra, akiről bizonyosan
elpletykázták neki, hogy lánykorában, még tizennégy éves korában, csókolódzott vele :
fogta magát, ott hagyott csapot papot, — hogy ő úgyse állaná, hogy mindig vigyázzanak,
lessenek rá, hogy ő mit csinál. Csakhogy mikor a férje utána szaladt és kisült, hogy ő
azt se tudja miféle fiúról van szó, Helly kipattant :
Hisz úgyse maradok magával. Én azt úgyse állom, hogy engem lessen, folyton
vigyázzon rám.
- Jó, hát nem lesek, nem vigyázok.
- Esküdjék meg, hogy mikor haza jövünk, mindjárt elválunk I
- Jó, hát megesküszöm, hogy amikor maga akarja . . .
Már be se fejezhette, Helly a nyakába ugrott.
Tudta is ö, mit beszél?
A nászúton persze el se képzelte, hogy valakit jobban tudna szeretni, mint ezt, aki
inost már úgyis hiába lesne rá. Hisz ha eszébe jutna, úgyis ott hagyná menten. Itt nem
lesz semmi muszáj ! De mondom, mindezt el is felejtette a nagy csudában, ami a szerelem.
Csak mikor két hónap multán végre egyszer hazafelé utaztak, kezdett Helly egy kicsit
idegeskedni. Egyszer ez, egyszer az nem tetszett neki, néha a sarokba ült és hallgatott,
sőt befelé egy kicsit pityogott is, hogy annak, ami volt, már vége, de a világért nem
árulta volna el magát.
— Na aztán hogy lesz most? — kérdezte hirtelen.

Mi

— Hát elválunk. Hisz
meg kellett esküdnöm rá.
Helly olyan dühbe gurult, hogy már a keze is fenn
volt, hogy pofon üsse az urát.
Azután is roppant haragudott, amint a nagy megelégedett képit nézte. Csak annyit
felelt :
— Persze hogy elválunk 1
A megelégedett arc nem
akart változni. Az úr csak
odébb tolt az ülésről egy
újságot.
— Na, csak nem akar
újságot olvasni, mikor erről
beszélünk? — pattant ki az
asszonyka.
Felelet helyett az ura
megfogta a kezét és nevetve
csókolgatni kezdte.
Helly
elébb húzta a kezét, de
mikor az ura azt mondta :
— Hisz úgyis elválunk !
- elernyedtek az ujjai, de
ínég egyet a szemébe kaca
«ott, az án közelebb bujl
hozzá. Még az ölébe is.
— Na ja, hisz azért Ue ukkur se Itt rand*vúz7.«ii!
szeretem magát —- susogta.
Hanem mikor megérkeztek, mégis már nagyon fojtogatta valami. Olyasféle, mint akkor az esküvői ebéd
után. Nem tudta volna meg se mondani, hogy mi, de
valami kergette, szaladnia kellett. így történt, hogy
mialatt az ura a poggyászokkal bajoskodott, Helly eltűnt.
Kiszaladt a pályaudvarról, beült az első taxiba és haza
hajtatott. Haza, ahonnan jött. A nagybátyja, a gyámja éppen abban járt a városban, hogy
Helly vagyonkezelését átadja most majd a férjének ; már beletörődött, hogy ez a « kezelésv
elesik a háztól. A felesége éppen a ma érkezett képeslap krix-kraxját betűzte, amelyen
Helly annyit jelentett, hogy ők ma Pestre érkeznek. Amint Helly n^ost benyitott, nagyot
nézett :
— Hol az urad?
— Ő is haza ment.
— Hát ez megint mi?
— Elválunk.
— Megbolondultál?
— Na ja, láttam már a képin, hogy most ő az úr !
— És az elég ok neked arra, hogy elválsz?
— Oda se megyek hozzá.
—- De hisz már hozzá mentél. Összevesztél vele?
— Dehogy ! Sőt I Olyan aranyosak voltunk ! Ô is. én is !
és nagyot kacagott.
— Mi bajod van akkor vele?
— Haha 1 Az nagyszerű kis csavargás volt. Nahát a fejembe vettem, hogy ő nekem
csak így kell és soha máskép. No hisz azért elmegyek innen is még hozzá. Csak úgy !
— Egészen elment az eszed?
— Sose volt 1 Legalább azt hiszem.
— Én is.
— Néni, így mindig bolondulhatunk egy kicsit. Csak az ér valamit. Bolondulásni
nem lehet háziasan berendezkedni. Ugy-e? — Megint egyet kacagott.
— De aztán : ha neki eszibe jut, hogy teneked kedved tarthatja majd mással is bolondulni?
— Is?
— No igen, elégszer előfordult már ilyen.
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— Pfuj ! Az az is nekem sohse kell ! Nekem nincs : is ! Én nem vagyok : is I De
arról teszek, hogy ó se legyen nekem sohase : is t
— De szállj magadba, hisz képtelenség, amiket beszélsz 1 Csak nem gondolod, hogv
ez házasság I
— Éppen azért válunk el.
— Ő beleegyezett?
— Megesküdött.
Erre már felállott a néni, szaladgált a szobában, kiabált :
— Engem ne bolondítsatok meg 1 Elég volt Iánykorodban rád vigyázni I
— Hisz most már nem kell rám vigyázni.
— Bolondokházába csukatlak. A Lipótmezőre 1
A nagybácsi érkezett haza.
Helly odaugrott, megcsókolta, megölelte. A bácsi is azzal kezdte :
— Hol az urad?
Helly felelet helyett még egyszer megölelte és azt mondta :
— Ugy-e, bácsi, még tán ma is szerelmes lennél a nénibe, ha elváltatok volna?
A bácsi persze nem tudta mire vélni a kérdést, azt hitte, tréfa és csakúgy gondolkozás nélkül dörmögte maga elé :
—• Hát az lehet.
Csak Helly felnevetésére kezdett a feleségére nézni, hogy miről is van szó? A néni
hamar kitalálta :
— Ez a bolond itt botrányt akar csinálni a házban I Ő itt akar lakni 1 A férje meg úgy
jöjjön ide, mint a szeretője. Oszt azt tán majd számon tartják-e mások, hogy csakugyan
a férje volt-e? Még ha elválna igazán, érteném. De akkor se itt randévuzzon I
A telefoncsengő kezdett berregni.
— Ez az uram lesz 1 — szólt Helly és szaladt a telefonhoz. Csakugyan ő volt.
— Halló?
Helly elváltozott hangon felelt :
— Halló !
'— Kérem, nem tudnak Hellyről?
— De igen, itt van.
— Kérem azonnal a telefonhoz.
— Itt vagyok I — kacagott most bele Helly. — Otthon vagy már?
— Az isten áldjon meg, minek csinálsz ilyeneket, az ember kétségbe esik. Ott a pályaudvaron azt hittem, hogy csak előre szaladtál és tán úgy akarsz várni az új otthonunkban.
— Beee 1 — kiáltotta bele Helly, még a nyelvét is kiöltötte.
— Legalább megmondtad volna I
— Én nem akarok veszekedni ! De mondjad : pukkadsz? — és kacagott egy hosszút.
Az ura visszatréfált :
— Most még a feleségem vagy 1 Érted jövök ! Mars haza !
Helly csak lecsapta a kagylót és igazi haraggal fordult nénje és nagybátyja felé :
— Ez az I Azt mondja nekem : mars haza I Most még a felesége vagyok : hát mars
haza 1 Mars haza 1 Ez a feleség !
Most ő szaladgált fel és alá a szobában. És ismételgette : Ez az 1 Ez az !
A bácsi a telefonhoz ment, rá akarta tenni a kapcsolóra, mert Helly csakúgy oda
dobta.
— Várj csak 1 — és most kezébe kapta. — Halló ! Halló? Ott vagy? Komisz kutya
vagy 1 Most azért se megyek hozzád I Te fogsz hozzám jönni, érted? És ha nem kellesz
nekem, kidoblak ! Érted? Pá 1
Csak a nagynéni kiabálta még túl, a férjéhez fordulva :
— És te erre nem tudsz semmit se mondani?
A bácsi szájaszeglete egy kicsit vigyorgott, a képe kicsit nagyképűsködött, a szeme
egyet-egyet oldalt pislantott a feleségére, míg végül az ajka is megnyílt :
— Ja, ja ! — Nem is tudta még, mit mondjon? — Ezek a modernek ! Persze hogy
bolondok , — Megállt a felesége előtt : — Hát hagyd őket bolondulni. — És bele tűzött
a tekintete az asszonyéba : — Te ehhez úgy se értesz 1
A néni olyasmit érzett, mintha ez csípés lett volna.
— Nem. Ehhez nem 1 Megköszönted volna, ha értettem volna 1 Bár értettem volna !
Bár lett volna eszem 1
Ezt meg a bácsi érezte csípésnek.
— Bár ott hagytalak volna én is mindjárt 1 — sziszegte még a néni.
— Na látod 1 Hátha nekünk csak későn jön meg az eszünk !
Helly csak fojtotta a nevetését, végre hogy oka legyen ki is durranni, megfogta a
bácsi képét és nagyot csókolt rá. De rögtön tovább is szaladt :
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— Az uram bizonyosan mindjárt itt lesz I — és elsuhant a régi leánykori két szobája
felé. Még hallott egy kis szópattogást odaátról, de aztán egész csend lett : ismerte már
ezt a csendet : most három napig egy szót se szólnak egymásnak.
Kis idő múlva a néni bejött :
— Mit csinálsz?
— A leánykori fehér ruhámat veszem fel. — A szobalány éppen odarakta és lesimogatta. őhozzá szólt : — Maris, ha csengetnek : én akarok kinyitni ! Maga ne menjen !
— A lány nézett egyet, aztán kicsit hetykén elvonult. Helly a nénjéhez folytatta : —
Rendbe kell hoznom magamat. Ne lásson borzosan, gyűrötten.
— Hiszen a férjed vagy mi? Tán már nem idegen I
— Ne-ne-nem I Azért engem sohse lásson csakúgy ! Vagy-vagy !
— Mi az, hogy vagy vagy?
Helly elkacagta magát :
— Látod, néni, ez az, amihez ti sohase értettetek. Hogy sohase legyetek házi cseléd.
Aki csak abban különbözik a szolgálótól, hogy nagyságának hijják és hogy oda is ülhet
az ura asztalához. Ne haragudj : te túlságos jó szakácsné voltál például, nénikém I
— Hallatlan I ó tanít ki engem 1
— Csak magamat I édes nénikém. Magamat, rajtatok ! Oda se megyek hozzá I
— Hanem oda mégy majd hozzá mint egy . . .
— Mint akihez semmi más közöm, mint a szerelem ! Ha az fuccs, annyi se legyen 1
És azt hiszem igy még jobban szeretem ! De ő is ! Meglátod hogy fut utánam I Csak addig
ér valamit.
— Rettenetesek vagytok ti mai lányok ! Ti nem is vagytok való feleségnek I Csak
szeretőnek.
— Jó, jó, nénikém, de
mindjárt itt lesz I — Besu
hant a fürdőszobába, a néni
csak leült és el-elmélkedett a
maga élete fölött. Végre kilendült Helly, felkapta ma
gára a fehér ruhát, gyorsan
még igazítgatott magán.
— Na? Nincs még itt ?
De épp csengettek.
Kiszaladt, ő nyitotta ki
az ajtót és a karjába ugrott.
— Dohogsz még ?
— kérdezte, nagyot nevetve.
Persze, hogy dohogott. Azért is jött, hogy
így már most igazán is
szétmennek. Csakhogy
ahogy ott az előszobában fehér, lányos ruhá
jában látta s megcsapta
éppen az a tünemény,
amibe tulajdonkép belebolondult, a lány akiről annyiszor elképzelték vágyai, hogy bár
egyszer a félhomályban
így elibe repülne, aztán
ahogy felidéződött,
megelevenedett benne újra annak az elérhetetlenségnek
az érzete,
amely akkor feszült a tüdejében, szívében, fejében, amikor attól félt, hogy t á n övé
se lesz ez a gyönyörűség . . .
és most megint, hogy tán
csakugyan el is veszti, vége
az álomnak . pláne talán
Én .oh. . . ) M U k » . M etúl. És DM Itt m m * * . . .
valaki más álmodja tovább...
(Sxflí»*»b* Jóx»et rajul)

aztán hogy most Helly testének mintha valami egészen új sugárzása hatná á t . . .
persze "hogy minden gondolata elillant és csak egy izzó ölelkezés lett belőle. Csak
jó idő múlva robbant ki mégis :
— No hát ne bolondozz, gyere rögtön haza !
— Nem megyek oda, — vágta vissza Helly.
így mentek be a szobába, ahol a néni is, a bácsi is voltak. A bácsi nevetősen elébe
ment, megszorongatta :
— No, jó kis népek vagytok I
— Csak vigye most, ha elvette ! — pattogott, duzzogott a néni.
A bácsi nem állhatta meg :
— Látod : ez az igazság 1 Viseld el, ha elvetted ! — és nagyot hahotázott. — Ugy
látszik azért nincs nagyobb baj, csak egy kis bolpndéria. No majd eligazodtok ! Muszáj.
Nem gondolt arra, hogy Helly erre kipukkad.
— Bácsi, Itt nincs semmi muszáj ! Ez az, ami nekem sohase kell ! Ez a muszáj ! Nekem
ne csináljon semmit muszájból. Még tán szeretni is muszájból ! Olyan nincs 1 Azért válunk
el ! Megesküdött ! Igaz?
— Jó, jó, — igyekezett a bácsi enyhíteni, és békésen még cigarettát is kínált
arra is ráértek, amikor már nem álljátok egymást. Azért nem kell azon kezdeni !
— Ő? Egy napon ne álljon engem? A világ végére szaladok inkább !
A férj szólalt meg, csendesen, de alig kezdte, Helly mindjárt belekapott :
— Most megint valami ravasz dolgot akar mondani ! Látom a képin ! Ahhoz ért,
hogy engem leszedjen a lábamról ! De most hiába I
— No nem, de végre is nem kényszeríthetem őt, ha nem akar I Hát megyek én világgá !
— Nem mégy világgá^! Ide fogsz jönni amíg szeretsz I És amíg én szeretlek 1 Te
jössz ide hozzám 1 Nem tenálad lesz a fészek ! Én ülök benne 1 Aztán ide hordhatsz minden szépet, jót, ami csak telik tőled. Mire is való neked, ha nem azért, hogy annak hozzad, akit szeretsz I Csúnya is a férfi, ha ő akar az úr lenni a háznál I
— Ez már igaz ! — súgta a néni az urának.
— Csúnya, ha ő akar szépen lakni. Vagy én vagyok a szép, vagy te I Én sohase
leszek neked csúf ! És most itt maradsz I Tudod I Nálam I
Egyszerre az ölébe ült, cibálta a füle cimpáját.
— Hát azért néha én is elmegyek hozzád, ha meg nem állom.
Most megfogta mindakét fülét és húzta :
— Meg szaglászni : nem járt-e valaki nálad i
A hajába tolta az öt ujját :
— De azért teheted, ha tetszik I Tudod 1 És én is azt teszem, ami nekem tetszik !
Csakhogy ahogy ott nyújtózott az ölében, Helly egyszerre sápadt lett, mint a fal.
Ha az ura meg nem kapja, tán le is fordul.
— Mi az? Mi az? — vették körül.
Őneki volt már oka gyanítani, hogy mi az? De csak annyit mondott halkan, igen
halkan :
— Rosszul vagyok.
A bácsi kapott először észhez :
__ — No? Máris? De siettptek !
Amilyen hirtelen jött a sápadtság, most mosolyára felragyogott valami pír, meg újra
elmúlt, Helly csak annyit tudott, hogy valami boldog nagy változás történik vele . . . csak
nézett az ura szemébe . . . ez meg most szelíden, gyöngéden, de olyan melegen és szinte
vigyázva húzta magához. Aztán két mosolygós könnycseppet csókolt le Helly szeméről.
Helly egy darabig hallgatott. Aztán egészen odaszorította arcát a férje nyakába és
annyit susogott :
— Gyerünk haza ! . . .
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szücke*

sötétkék

A modern divatban forradalmat hozott a textilanyagok folytonos fejlődése.
Szövetekben és trikóanyagokban oly
Változatosat, olyan sokfélét produkál az
ú j divat amilyenre sohasem volt példa
;v divattörténetbon. Ez a magyarázata

annak, hogy a régi divat-teória, amely
szerint szövetruhákat csak délelőtt lehet viselni, teljesen megdőlt. A párizsi
nő — éppen úgy, akárcsak az amerikai,
— a bársonyt mai már ugyanolyan szívesen viseli a reggeli garderobe-jában.
mint
a
gyapjúszövetet
este, vagy a csillogó Iámét délután. A divat nincs
a napszakok szerint beskatulyázva. Erre a legjobb
példa az ú j estélyiruha
anyaga. Az estélyi modellek között a legtöbb divatkreátomál
nagyon
sok
gyapjúanyagból,
vékony
trikóból és szövetből ké,
szült estélyi ruhát látunk.
I
Schiaparelli, aki nagymér"
tékben felelős ezért a divatért, egész télen át óriási sikert aratott a jersey
estélyi ruháival.
Egyik
borvörös,
selyemmel átszőtt, vékony trikó estélyi
ruhája, ha lehet még pompőzebb, • még ünnepélyesebb, mint akármelyik selyemruha.
A jerseyk között egészen
ú j a peau d'ange jersey,
a jersey-tüll. Igen érdekesek és változatosak a jersey-csipkék,
amelyekből
nagyon szép estélyi ruhák
készülnek.
Gyakran
fényes, selyemmel
átszőtt
jerseyt kombinálnak a teljesen fénytelen matt és
bőriszerű jersey-csipkével.
Újdonság a Chanel gyárában
készült
mosható
e.reppe cloque, amelynek
egészen olyan felszíne van,
mintha kígyóbőr lenne.
[
Természetes, hogy ezekből a változatos anyagokból nagyon sokféle és na
gyon érdekes
modelleket
kreáltak a párizsi divattervezők. Ezeket a modelleket egyelőre csak azok
a divathölgyek vásárolják,
akik a Riviérára, vagy
más déli luxusfiirdőhelyre
utaznak.
Tavasszal
azonban ezekből a ' modellekből fog megszületni az
ú j tömegdivat.
Fokets satin estélyi ruha lökete tüll keppel és sárga virágdísszel
(Anselo fete)

Az ú j modellek közüli
látunk olyan ensembleket,
amelyeknél a kabát és a
ruha ugyanabbéi az anyagból készült és olyanokat,
amelyeknél más a r u h a és
más a kabát anyaga Gyönyörű
szép
Mainbocher
egyik modellje, egy halvány rózsaszínű
szövetruha hosszú barna kabáttal. A ruha> kivágását sötétrózsaszín óriási selyemvirág díszíti, amely a nyitott kabátból teljesen: kilátszik.
Másik
érdekes
Main bocher-kreáció :
goszold szövotruha, térdi
erő, oroszos tunikához
sonlító fekete szövetka]
tal. Ennek a r u h á i g
kivágását is v i r á g di
szokatlanul nagy tűzvJ
pipacs.

Bruyére legújabb szürke szövetkosztümje zsebes kabátttal

Rózsaszínű

A délutáni ruhák közi
nint legnagyobb újdons
•szerepel a természetes naturszínü szövet. Különösen
Maggy

Rouff

favorizálja

az ilyen* színű ensembléket. Hogy az a n y a g díszesebb, hatásosabb legyen, a
g y a k r a n nyitott, bő, háromnegyedes kabátokat világos luxprémmel
szegélyezik. Némelyik ilyen na*,
turszínü szövetruhát b a r n a
antílópöv díszít, hogy harmonizáljon a barna bőrkesztyűvel.
A szövetensembléknél a
ruha
rendszerint
könynyebb,
lazább
szövésű
anyagból készül, m i n t a
kabát. Nagyon érdekes és
teljesen
újszerű
szövetanyagot találunk Chanelnél. Szövése laza, átlátszó
esipkeszerü. A rózsaszínű
szövotensemblét
keskeny,
kis piké bubigallér díszíti, magasan a nyak mellett. Nagyon érdekes a rövid, u j j a t l a n kabát cikkcakkos
hosszú
reverje.
amely miatt a kabát egészen lent csukódik. Jobbés baloldalon r á v a r r t zsebek díszítik a béleletlen
kabátkát.
Nemcsak Chanel-nél, hanem több párizsi divatkreátornál
Molineux-nál,
Mainbocher-nél,

Dormoy-

nál is rengeteg rövid béleletlen kabátot
látunk,
ami kétségtelen jele annak, hogy tavaszra ezek a
kiskabátok nagyon díva,
tosak lesznek.
Különös sikere van az
jgyik Brttí/ere-modellnek.
amely szürke szövetből ké-

szült. A béleletlen rövid
kabát fődísze a jobbról
és balról a derékre ferdén
felvarrt zseb. Bruyere kab á t j á n éppen úgy. mint a
többi divatos kábátokon,
nincsen gallér.
A rövidkabátok mellett
tavaszra azok is megtalálják majd a maguk számára kedvező öltözéket, akik
a hossziíkabátnak a hívei.

szövet
ensemble
(Chanel-modell)

A uiár eddig megjelent
tavaszi
modellek között
nagyon szép hosszúkabátokat láttunk. Az egyik
ilyen hosszukópeny, a PaíoM-modell érdekes ensemblét alkot egy empliméruUával. A r u h a anyaga fehér, kékmintájú crep de
chine. Fazonja
roppant
egyszerű, elől hólokba rakott kötényszerű résszel.
A toalettet hosszú angolos
kabát egészíti ki sötétkék
szövetből, kerek sálgallérral. Úgy a gallérban, mint
elől a köpeny hosszában
kb. kétujjnyi széles halszálkamintájúan berakott
emprimé-pánt van. A másik hosszú kabátot Vionetnél láttuk. Ez a kabát
sokkal praktikusabb Patou
kabátjánál, mert a ruha
anyagából semmi dísz sincsen r a j t a és így nagyon
sokféle ruhához lehet viselni, tekintve közömbös
színét. A k a b á t , ugyanis
diagonal-szövésű
szürke
anyagból készült keskeny
övvel,
raglánszabással.
Érdekes, hogy kicsi, álló
gallérja, egybe van szabva
a kabát elejével. A kabáthoz készült r u h a anyaga
kék és szürke crep de chine.
A r u h a eleje sötétkék,
de már a gallér, az ujja,
a hát, sőt az oldalrészek
is szürke színűek. A szürke általában egyik igen
fontos színe lett a tavaszi
divatnak. Már most is látunk szürkeszínü modelleket sötéteöb színekkel —
legtöbbször sötétkékkel, —
esetleg
sötétebb
szürke
színnel kombinálva A párizsi divattervezők azonban
egyhangúan
nem
egyeznek bele egyes színeknek az abszolút divatába és külön véleményüknek megfelelően más és
más színeket forszíroznak.
Így feltűnően sok a sötétkék- és a drapp : színü modell már most a Riviérakollekcióban. Bruyere az
élénk színeknek apostola.
Snortruhái peau d'Angetrikóból és jersey-ből a
legélénkebb narancs, piros
ós kék színűek, sötét antilópö vekkel.
GUTHI BÖSKE

Bordó szövetruhfi iehér clo-clo
krep mellénnyel
(Angelo foto)

Berlin, 1933

nál is, amelyért
olt 900 pengőnek
megfelelő összeget,
a bueno breitschwanz
bundánál
is, amelyéri
1000 pengőt,
rövidbundáért
pedig
600 pengőnek
megfelelő
I összeget
kértek.
A csikóbundát
én Pes\t-í'n 600-ért, a bueno breitschwantz
bundát pedig
700, illetve
350 pengőért
készítem,
ugyanolyan
szép minőségben
és
fazonban.
Kértek
is
berlini
hölgyismerőseim,
hogy
jöjjek
ki Berlinbe
és
alapítsak
ott fiókot,
de hiába
én inlfább
Budapesten
dolgozom,
kevesebb,
sőt
gyakran
semmilyen
nyereséggel,
mint
Berlinben
idegen,
s esetleg
bizalmatlan
vevőkkel.
Dán Fülöp
Dorotty&-utc>a 1.

JVi'At hiába nevezikjiei4rrfí
Európa
Newmrkjiíiuikr
m&reTétbcn.
forgalmában
és üzleteivel
ma már Berliri
megközelítette
a világ
leghatalmasabb
metropolisát. A fényárban
úszó utcdjt,
a
vakítóan
fehér-,
piros-,
zöldéq
lilaszínű
fényreklámok,
a luxusautók,
ja
rengeteg
szórakozóhely
még a világjárt
embereket is megállítja
egy pillanatra.
Elképzelhető
az
a kontraszt,
arnit
Bndapest után Berlinben
éreztem. Ma, ahogy
hotelomat
elhagytam,
a portás
éppen
egy remek
Maybach-kocsi
autóját
nyitotta
ki.
Feltűnően
elegáns
fiatal
nő
szállt
ki a kocsiból,
gyönyörű
nerz
bundában.
A
nerz itt is a prémek
királynője.
De általában
az
elegáns
és divatos
hölgyeken nagyon
sok
buvnobreitschwanz
bundát
látni, rövidet
éppúgy,
mint
hosszút.
A legtöbb
bunda
kávébarna
és
platinaszínű.
A bueno
úgylátszik
rendkívül
divatos
prém
Berlinben,
éppenúgy,
mint
a
csikó. Azok a sikkes
nők,
akiknek
nerzre
nem
tellik, ezt a két szőrmét
választják,
— talán azért —
mert a szőrme
anyaga
vékony,
puha
és
éppenúgy
lehet szabni,
akárcsak
a
szövetet
A
bundafazónok
általában
vetekednek
a
nagy
párizsi
szűcsök
modelljaival.
A
legelegánsabb
berHni
asszony
sem
vesz Párizsban
bundát
—
hanem
Berlinben
készítteti. Kint mosfi 4—5 fok hideg van, a szűcsök
erősen
dolgoznak,
az árak
ennek
megfelelően
emelkednek.
Ezüstróka,
nerz,
bueno,
csikó
és
perzsia
fajták
mind
drágultak,
az
őszi
olcsó árakról
már
valóságos legendák,
keringenek.
Láttam
a
TawentzienStrassen
egyik
szőrmeüzlet kirakatában
egy
gyönyörű
nerz
bundát.
Az
egyik
hölgyismerősöm
megtudakolta
az árát,
a
mi
pénzünknek
megfelelően tü 000 nennnt.
kértek
Mrs. Howard Ross
érte. Ezt a bundát itt
Pes.
szürke szövetkosztümben, kék reverrel és
ten én fele
áron
állítom
A kalap saürke jerseyből készült.
*
•elő vevőimnek.
De
ugyanRuha: Józsa.
Kalap:
Gergely
Vilma.
ez a helyzet
a
csikóbundá-

kék

jumperrel.

(Angelo felv.i
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A divatnak legnagyobb népszerűsítője mindig a színpad
volt. A színpadtól ezt a pozíciót ma a mozi rabolja el. Nincs az
a d r á g a toalett, az a fantasztikus értékű nemes prém, az a drága
csipke vagy selyem, amelyet a moziszínésznő fel nem venne a
film sikere kedvéért. A nagy világcégek mozisztárjainak semmi
sem drága. Vannak modellek, amelyeket kizárólag az ő számukra
terveznek a világhírű párizsi divatkreátorok. Greta Garbo, vagy
Marlene Dietrich egy-egy r u h á j a a világ minden részében irányítója a divatnak. A Paramount egyik legújabb filmjében Francis
Kay a két világsztárt is felülmúlta toalettjeivel.
L á t t u k <íA becsületes megtaláló» című ú j Paramount-fiLmet
a Fórumban. Ezt a filmet minden nőnek érdemes megnézni, nemcsak m a g á é r t a szellemes vígjátékért, hanem a ruhákért is. Ilyen
gyönyörű toaletteket még filmen is ritkán láthattunk. A két női
főszereplő ruháit Lanvin és Worth tervezte. Az egyik, szereplő a
szőke Miriam Hopkins, az első jelenetében egy ezüst lammé r u h á t
visel A r u h á n a k nincsen háta, hanem a esuklyaszerűen előreeső' dekoltázst egy p á n t erősíti a nyakba. Nagyon érdekes a
guvrírozott szoknya és a toalettet kiegészítő kepp. E z a kepp s
éppen úgy, mint a ruha, ezüst lamméból készült, kerek, könyökig*
őr és a szélén széles szürke polárrókapánt szegélyezi. A kepp
sálban végződik, amelyet jobb- és baloldalon hátradobva visel a
primadonna.
Gyönyörű Francis Kay-nak egy fehér szatén nagy estélyi '
r u h á j a , amelynek a keppje a legeredetibb 1 ruhadarabok egyike.
E g y óriási fehér szatensál, egyik oldalon végig fehérrókával
szegélyezve. A sált rendkívül érdekes drappírozásban viseli Francis Kay egy operaházi páholyban. Ugyancsak Francis K a y toalettjei között, szerepel egy fényes, fekete szatenporcellánból
készült toalett, alul a szaténből kivágott krizantemszirmokhoz
hasonló szegélyezéssel, amely körülbelül három u j j n y i szélességben díszíti a ruhát, és teljesen azt a látszatot kelti, m i n t h a kakastoll volna. E g y másik n a g y estélyi r u h a szintén fekete. Az egész
Francig K a ; feruha apró fekete stiftni gyönggyel van kigyöngyözve, A r u h á t
hér
gyöngyözött
kis kerek kepp egészíti ki, két ezüstmouseline toalotben
rókából készült gallérral. A rókák
fejei elől h a r a p n a k egymásba és hátul kerek gallér alakúak. Gyönyöríi
egy garden party-jelenetben Francis K a y
fehér linonruhája, diagonálisan szegőzött szoknyával, puffos u j j a k k a l és a kerek kivágás körül szegőzött hullámos
elálló gallérral. E g y hálószoba-jelenetben felejthetetlen Francis Kay muszlin
hálókabátja, az anyagból készült rózsákkal díszítve.
A felsorolt toaletteken kívül egy
egész kis divatrevűt vonultat fel «A becsületes megtaláló» című film két női
főszereplője, olyan toaletteket, amelyeket még a párizsi divatszalónok hölgylátogatóinak is ritkán van alkalmuk élvezni.
A

becsületes

megtaláló

ruhaaaámláia

igen jelentékeny h á n y a d á t teszi a film
előállítási költségének és hogy a filmgyárak ekkora áldozatot hoznak a filmek toalettjeiért, m u t a t j a azt, a film e
téren is át a k a r j a venni a színházak
törekvéseit.
G B.
Miriam Hopkins, böige nerzzel prémezett azövot utazóruhában

A. táncverseny győztesei: Olschanowsky Ernő, dr. Breuer Miklósné, Romeiserné Segesvár? Izabella, dr. Breuer Miklós, Jam nicky Lívia, Frank Ferenc
(Foto Dietz)

Nemzetközi tangóverseny
A mult hét szombatján
Színházi

Élet

az

a

zönség zsúfolásig töltötte meg a Grand

Grand

Hotel termeit és a kora h a j n a l i órákig

rendezte

ótátrafüredi

Ótátrafüreden

Hotel igazgatóságával karöltve nemzet-

a

közi tangóversenyét

tapsolta végig a verseny lefolyását.

A

Tátrafiireden

sportolni akaró, nagyszámú, előkelő kö-

legragyogóbb

hangulatban

nézte ós

Ennek a ragyogó hangulatnak

meg-

teremtője és az egész verseny lelke a
zsűri elnöke, Titkos Ilona volt. Eleganciájával, lebilincselő

közvetlenségével,

magával ragadta a majd 300 főnyi közönséget. Mindenütt

ott

kihez volt

kedves

egy-egy

volt,

mindenközvetlen

szava.
De a zsűri többi tagjai is kivették részüket az est sikeréből. Hunyadi
kiváló

táncszaktekintélynek

Sándor

bizonyult

a szavazásnál. Helyet foglalt a zsűriben dr. Odrobiniák
szolgabírói
Zsiiritagok : Kerlin István, Titkog Ilona,
dr. Odrobniák Alajos
(Foto Dietz)

Kerlin

hivatal

Alajos, a késmárki
osztályvezetője és

István keresk. tanácsos,

Maga a verseny

nemcsak

gyáros.
gyönyör-

ruháit a Belvárosi Színház újdonságában „A Térkép"-ben Spieler
s z a l o n Petőfi Sándor ucca 16,
kalapjait K e p e s Z s ó f i kalapszalón, Bálvány ucca 18. szállította.

Simonyí Mária

MIKLÓS LÍVIA
Ufa ayöztej filmjzínésznö-jelölt, ezt a csinoscrépe
de Chine estélyi ruhét a F E N Y V E S V Á S Á R O N
14 p e n g i 8 0 fillérért vásárolta Kalvin-tér 7. »z. a .
(Foto Kis Pál)

Gyógyszertárakban, d r o g é r i á k b a n

kapható

CLARIDGE ÉTTERMEK
SÖRÖZŐ, KÁVÉZÓ, BRIDGESZALON
I., BÖSZÖRM ÉNYI-ÚT 2 8 . SZÁM

megnyílnak
január havában. Minden délután t e a és

TÄNC
C H A R L E S LAX szalon- és jazz-zenekara hangversenyez
A németvölgyi vidék szenzációja. Igazgató: Tachler Lajos János
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Mz otthon

művészete

BUDAPEST — VILÁGVÁROS
Minden külföldi, aki nálunk megfordul, ennek minősíti a mi kedves fővárosunkat. Kalauzoljuk amerikai vendéírünket a megszokott sorrendben: Dunakorzó, Margitsziget, Országháza . . . Az
Országház-tér, azaz Kossuth Lajos-tér
most egy ú j színnel gazdagodott: a M.
A. K. palotájában levő
Elysée-kdvéházzal. Betértünk egy apéritifre. Ez a ragyogóan berendezett helyiség bármely világvárosban is az elsők között állhatna.
Magyar tervező és magyar iparos sikerült munkája. Színház után az Elyséekávéház szórakoztató zenét ad, majd a
hangulatos világítású bárban a pompás
jazz-zene mellett táncolja át a kiözönség
az éjszakát. Nehéz volna megállapítani
azt, hogy a raffináltan egyszerű,' de annál hatásosabb világítás, a bútorok melegtónusú kárpitja, vagy a márványüveg
falburkolat és a díszüvegezés ragyogása
járul-e nagyobb mértékben a teljes sikerhez.
A bútor k á r p i t j á t Szabó E v a szőtte.
Melegtónusú, Indát,hren-szinezésű, terrakottaszínű, bőrerős, bordás- és érdesfelületű gyönyörű szövet ez. Meg kell
tanulnunk Szabó Éva novét. Ezt a fiatal leányt műhelyében kerestem fel

Fülöp Erzsébet kozmetika
20 éve fennálló, szolidságáról elismert intézetét
Ferandak-tara 7 alól Farandak-tara 9
alá halyazta
fit.
Telefon : 85-2-48

(Seldner (elv.)

(V-, Bálvány-utca 12.), hol tervezőasztalánál fogadott, ő az elsők között áll,
akik Magyarországon bútorszövetet és
függönyszövetet szőnek kézi szövőgépen.
Alig két év alatt m á r nagy százalékát
az importanyagnak szorította ki a magyar piacról. Minden kárpitosnál és bútorkereskedőnél találkozunk inveciózus
és változatos m i n t á j ú anyagával,
A Kissi ing-gyár (IX., Mester-utca 26)
készítette a világítást.
Már nagyanyáinknak is ő szállította a gyertyacsillárokat. Meglepő a világítás hatása.
A függőlegesen és vízszintesen alkalmazott üvegha-sábokban rejtetten elhelyezett világítótestek az arcoknak nagyon
kedvező megvilágítást adnak és a helyiséget nappali fénnyel árasztják el.
Fischer testvérek (VIII., Koszorú-u.
30.) iivegcsiszoló- és tükörgyár készítette a márványüvegib'urkolatot, melynek melegszínű ragyogása színesen világít. A gyárnak ezen, a jelenkor legtökéletesebb, anyagával m á r számos
portálnál és lépcsőhzban találkoztunk,
de ebben az interieurben egészen különösen hat A diflzüvegezést és a tükröket
szinten a Fissher-gyár szállította
Azzal az érzéssel távoztunk az Elyséekávéházból, hog?" nagyon gyakran fogunk i(Je visszatérni.
KUTYARUHÁK
«'/-ak'Sworiicn, pryapjúból, Birónó kötödéjeben,
V.. Wurm-utca .'». (Hitelbankkal s/.o-mben.)
Szcmfclszedés.

Cipotst Seídler-cípőt csak SíRaS
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A központi háztartás
A társas lakóházak egyik f a j t á j á t a
I >oard i nghouseot néhány óv óta tapasztalatból mi is i s m e r j ü k és elmondhatj u k azt, hogy kitűnően beváltak.
Ez a társasház 1—4 szobás lakásokból
all, amely lakások előszoba, lehetőleg
hall és szobákon kívül fürdőszobával
bírnak, de konyha és éléskamra helyett
csak egy kis teakonyhafiilkéjiik van,
elelmiszerszekrénnyel ós villanyfözővel.
1 ermészetesen központi fűtés és melegvízszolgáltatással. Egy központi szerv
gondoskodik arról, hogy a lakóknak
minden kényelme meglegyen és minden
igénye ki legyen elégítve.
Egy központi konyha van a ház szuterénjébcn, ahol az összes gazdasági helyiségek nyernek .elhelyezést (mosó- és
vasaló, mángorlóhelyiség). Liften száll í t j á k fel az ételt a közös étterembe;
vagy ha nagy a háztartás, akkor emeletenkénti éttermekbe. Természetesen a
lakók lakásukban is étkezhetnek. A
konyha ellátása több módon történhet,
a legegyszerűbb, ha hozzáértő vállalkozóra bízzák és m e g k í v á n j á k tőle azt,
hogy az étlapot, melynek 2—3-féle étrendet kell tartalmaznia, naponta, de
feltétlenül huszonnégy órával az esedékesség előtt m u t a t t a s s a be minden lakónak és így m á r a kiválasztott étrend
szerint főzethet, t á l a l t a t h a t mindenkinek. Természetes az, hogy diétikus
konyhát, is kell vezetnie.
A központi háztartás keretéin belül a
lakások rendszeres t a k a r í t á s á t , (melynek időpontját a lakóval, annak kívánságait szem előtt t a r t v a á l l a p í t j á k meg)
a fehérnemű mosását, vasalását és karbantartását a házban felállított gőzmosóda,
szárítókamra,
villamosmánjrorló és vasalók segítségével végzik a
szakértő kezek. A fehérnemű és harisnyajavítást a varróműhelyekten
végzik, hol egyben fehérnemű- és felsőruhavarrónők is működnek.
Amint l á t j u k , a központi h á z t a r t á s
eszményi intézmény lehet a dolgozó ember számára, ki otthonától távol keresi
kenyerét; h á z t a r t á s a gondozására szabad
idővel nem rendelkezik és mégsem éri
vagy érheti be egy szálloda vagy pen-

Nagyothallóknak
Phonophor
Siemens
Nagymező-u.

4

Kérjen ismertetést

zió szobával, aki az otthon sajátosságáról, egyéni ízlése szerint berendezeti
lakásáról lemondani nem akar. S a j á t ,
jól gondozott lakás a háztartási gondok nélkül. Melyik háziasszony szíve
nem dobog hangosan erre a lehetőségre?
Még egy nagy előnye van ennek a
társas lakóháznak. H a lakója f á r a d t a n
tér haza munkahelyéről és szórakozni
akar, találhat a házban megfelelő szórakozást. A közös étkezések és társalgó,
rádió, olvasószobák közelebb hozzák a
lakókat egymáshoz napok alatt, mint
egy bérházban évek alatt.
Azt hiszem, hogy rövidebb időn beliil
felépül Budapesten is az első ilyen ház,
mert az idők megérlelték m á r ennek
szükséges voltát. IIa körülnézünk, látni
f o g j u k azt, hogy öt. év előttel szemben
megtízszereződött azon családok száma,
akik nem vezetnek háztartást, hanem:
«hozatják az ebédet». Gazdasági kérdés
ez is, mint sok minden más. A személyzettartás kezd m á r nálunk is fényűzésszámba menni és a nélkül nehéz a háziasszony helyzete. A központi háztartásnak
olcsónak kell lennie, mert a nasrv tömegekben vásárolt élelmiszer olcsóbb, kevesebb személyzetet igényel, racionálisabb a munka.
Lakásberendezési tanácsadó
«Kőváry, Budapest.» t. Szivîsen segitiink önnek abban, hogy ú j lakását «modernizálharsa .
Hálószobáját megfelelően átalakítja Nádor Lajos tervező iparművész (VI.. Lehel-utca 14.).
K í v á n a t á r a gyakorlati tanácsokkal és tervrajzokkal is rendelkezésére áll. Láttunk néhány
kitűnően átalakított szobát, melyek az ö műterméből kerültek ki. 2. Feltétlenül érdemes,
felébe sem kerül, mintha újat venne. 3. A lámpát használhatja festett roüoid- vagy
pergamcnernyővcl.
A rekamiert bronee vagy terrakotta
színre kárpitozhassa. ». Maradhat. B.
Siina esonts-zinű fal, csontszinfi függönyök, torontáli, csabai vagy más jó magyar szőnyeg,
sima párnák, többszinüek. V. Fehér lakkozott
puhafabútort. S. Sima feliér falat. 9. Színes bútort, piros, kék, vagy sárgát, csontszinfi falat.
Üdvözlet és í r j a meg, kérőm, hogy 'sikerült:
«Régi lakás. Temesvár.» Postán válaszoltunk
levelire, mimlen kérdésérc kimerítően.
B. K. Ha figyelőmmel kisérj rovatunkat,
látni fogja azt, hogy mindig irtuik a« ú j forma
szerinti berendezésről. Sorra fog hamarosan
kerülni a k i t szoba hallos lakás berendezése 1«.
esak k i s í r j «
rovatot figyelemmel.

MEZ
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KÉZIMUNKA FONALAK
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horgolt ruha, pullover, kabát, sapka, sál, kesztyű és
így került készítése sok
olyan kézbe, amely eddig
nem ismerte, vagy éveken,
esetleg évtizedeken pihen
tette a
tűt.

A csipkék birodalmában
Voltam
az Iparművészeti
Múzeumban
és láttam
a régi
csipkék
kiállítását.
Csodálatos,
rejtélyes,
álomszerű
a
csipkék
birodalma.
Gyengéd
női
kezek
varrják,
recézik,
verik,
kötik
és
horgolják,
soha nem
lankadó
szorgalommal, kitartással,
szerelmesei
a
szépnek;
melyért
lelkesülnek,
sőt élnek,
amelyért a kiválasztottak
szenvedni
is
tudnak.
Régi csipkék:
Velence
és Milánó,
Bruxelles
és Németalföld,
Franciaország
és
Spanyolország,
a XVI. századtól
a
XIX.
századig.
III. Károly
és Elise v.
Brunswick esküvője
alkalmából
készült
gallér- és kézelő-készlet
mellett
az
esztergomi
székesegyház
kincstárából
származó
mesébe
illő nagy
«rosaline»
csipke. Különösen
gazdag
az olasz rész.
A
kiállítás
anyagát
legnagyobbrészben
özv
báró Hatvany
Józsefné
és
Mauthtier Alfrédné
gyűjteménye
u. m.
néhai
Lipótné
hagyatéka
szolgálbáró Ferry
tatta
de
dr.
Delmár
Emil,
Thomán
Istvánnc,
Dirsztay
Béláné
és
mások
gyűjteményéből
is rendkívül
ritka,
valóban
muzeális
értékű
darabokat
littam
Az olasz renaissance
korabeli
figurális recemunkák
a hozzá
tervezett
vertcsipkeszegélyekkel
az utánozhatás
vágyát
keltik
minden
szépért
lelkesülő
nőben.
SIMON BLANKA

kötő-

és

horgoló-

Ez a «pulloverkötcsi láz»,
ahogyan ezt némi vállveregető gesztussal elnevezték; sokkal mélyebb jelentőségű és nagyobb horderejű valami, mint
talán gondoljuk.
Nagyon sok »kártyapénz« és egyéb
nemkevésbé haszontalan kiadás árán
vásárolt pamutból az ügyes nő tetőtől
talpig felöltözködhet. Aki nem próbálta még meg, az nem tudhatja, hogy
milyen öröm ez.
Kézimukaíveinken
gyakran hozunk
jó mintákat, így a múlt heti számban
két pullover fényképet közöltünk pontos
leírással.
KézimunkBzenetek :
«Aradi előfizető.» l*o:ztótlarabjaiból (filz) különösen ha jó színesek, nagyon sokfélét készíthet. Mult számunk kézimunkaívén egy posztópárnát, az azt megelőző számban virágot cserépben és sportrapkát, a mai szám mellékletéin
díszpárnát, telefonkönyv tartót és lapunk következő számának kézimirnkaivén egy játékbaba
fényképét és leírását közöljük. Ezenkívül készíthet még: terítőt, írómappát, díszbabát, autófethist, dobozt és más apróságokat is.
Debrecen. Orvosának ajándékul készítsen egy
szép perzsa párnát, melynek anyagát az ERMA
kézimunkaházban
(Budapest, VIII., Józsefkőrút 11.) szerezheti be legelőnyösebben. Olvassa «1 kérem mult heti számunkban az ERMA
pályázatáról szóló közleményünket, melyből
megláthatja azt, hogy ezen párna anyagának
beszerzése által már a nagy «ERMA-verseny»
résztvevői sorába léip és igy meg van, az esélye,
hogy a nagyon értékes dijak valamelyikét megnyerheti.

A spod és a Uéoűu*u**lca
Az utóbbi években a fiatalság, sőt az
érettebb korúak is sokat sportolnak.
Amit még 20—30 év előtt utópiának láttak, amellett a mai nemzedék mint természetes állapot mellett halad el. A
sport nem az angolok sajátossága már;
a sporthoz hazánkban is hozzájuthat
mindenki; mert megszűnt élvezeti eikk
lenni, közszükségletté vált. A sport a
női és férfiruházatra egyaránt rányomta bélyegét és ami a- legszembetűnőbb!, nemcsak a sportolás idejére,
hanejn a hivatás teljesítése, utazás, délelőtti séta alkalmával, különösen a nők
sportszerűen vagy amint mondják, »angolosan« öltözködnek. így jutott igen
nagy és jelerjtős szerephez a kötött és
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•Banda.» Bundájának bélése legyen egyszínű
selyem, a szőrme színével összhangban és
egyetlen dísze egy Limzett monogramm. A bundabéléseknek hímzéssel való díszítése, hála Istennek, nőin divatos.
«Telefon.» A távbeszélőkészüléket tcababához
hasonló babaköpennyel letakarni nem célszerű,
de nem is ízléses. A távbeszélő rendszerint siirjtőpen kell, bármily ügyes is az a burok csak
útban van. Az asztalra, amelyen a készülék áll,
tegyen egy ízléses terítőt, a könyvet tegye csinos védötokba, ez elég.

u/.
l'Iogy
a ruhát
soká hordta
>ir, kedves Asszonyom,
egyáltalán
ne
varja, mert az igazi líri dúlnának garrubja van, amit évről-évre kiegészít, de
nelyben olyan darabok vannak,
amit
ívekig is viselhet.

KIS D I Á K L Á N Y . A bálozás az
korahoz képest kissé korai ugyan, d
azért nagyon szívesen szolgálunk divuf
tanáccsal. Fiatal lány számára nem
csak tradíció, de ténylegesen a leg
szebb a lehér báli ruha. Eltekintve a
tradíciótól, a lehér a legdivatosabb
esti színek egyike. H o g y a ruha milyen
legyen, az igen nagy mértékben attól
tügg, hogy mennyit szabad rá költeni.
Gyönyörű szép volna egy tehér tüllruha, a derékon fehér v a g y nagy színes szatén- v a g y bársonymasnival. De
a tüllruha csak akkor szép, hogyha
nagyon dús, ehhez pedig sok tüllre
van szükség. Tüllruha mellett választhat fehér muszlin- v a g y fehér georgetteruhát. A muszlin sokkal szebb
lengébb, jobban illik a tánchoz ls. Kivágásával, színes virágcsokorral, esetleg rövid buggyos virágujjal n s g y o n
szép a fehér muszlinruha. Ezzel szemben a georgette-ruha praktikusabb,
mert abból lehet nyáron utcai ruhát
Is csinálni. A ruha feltétlenül bokáig
érjen, mert ma a legfiatalabb lányok
is ilyen hosszú ruhát viselnek. Ha
esetleg a fehér színt n e m szeretné, úgy
csináltathat halvány rózsaszín vagy
világoskék ruhát is, ilyenekből is rendkívül sokat látni az elit-bálokon.

KOSZORÚSLÁNY.
Attól
függ,
hogy az esküvő templomban, v a g y
anyakönyvvezetőnél lesz. Templomi esküvőhöz persze egészen más ruha kell.
Templomba bátran felveheti világoskék estélyi ruháját, persze nagyon szép.
volna megfelelő színű belépő hozzá.
Talán, ha a ruha megvan, reszkírozhatna egy kis pamutbársonykabátot.
Akár eg}' árnyalattal sötétebb, akár
ugyanabból a szinből, de n e m volna
csúnya a sötétkék bársony sem. N e v e m a háromnegyedes hosszúságú kabát jobban tetszik, mint a derékig érő,
hacsak nem kifogástalan az alakja, akkor a háromnegyedes kabát sokkal előnyösebb. Kalapot semmiesetre se vegyen, sem a fejdísz, sem az estélyi kalap estélyi ruhához nem divatos.

.S':. H. I. Igazán nagyon
okosan
lelte, hogy a kosztümjét
újból elővette.
Az anyag nagyon finom és divatosabbat nem is kívánhatna.
Most már csak
az a kérdés, hogy mit csináltasson
belőle.
Sajnos, nem tudom, mennyi az anyag
és így csak hozzávetőleges tanácsot adhatok. Nagyon szép volna egy
drappal
kombinált ruha (drapp a
legdivatosabb
szín lesz az idén tavasszal), úgyhogy a derék sima drapp volna, a szoknya
kockás
és esetleg a kivágás köriil
csinálhatná-!
nak egy kockás sait. De lehetne az egész
ruha drapp szövet és egy '1,-es
kabát
hozzá kockás anyagból, természetesen a Schiaparelli legújabb
sötétkék
ruhán is egy kis kockás sál. Ez nagyon koaztütnie
divatos és elegáns lenne. Természetesen izöretböl, fehér piké
az a kérdés, hogy telik-e egy kevés drapp rüssel a nyak körül
szövetre. Nagyon divatosak
lesznek tavasszal a jumper-ruhák
is. Azt is
mcgtthe'.né,
hogy a kockás anyagból csináltatna szoknyát és a
szoknyához
egy sima drapp
vagy barna
jumpert, kockás övvel és kockás sállal. Majd
igyekszem valami jó rajzol keresni
ehhez az
anyaghoz és azt közlöm a postarovatban. Nagyon
örülnék,
ha tanácsaim beválnának, eqyébként minden
egyéb
kérdésre
ruházkodást
illetően készségesen
vála-

RÊG1
LAKÁS.
Lakására
vonatkozó kérdésekre az » Otthon
Művészetet
című rovatban válaszolunk.
Ami a fekete szövetruháját
illeti, én a szövethez
leginkább valami kreppes
selyemanyagot
ajánlanék,
hogy meglegyen az ellentét a
szövet és a selyem között. A fekete selyemtrikóról én is éppen úgy lebeszélem, mint
a varrónője. Sajnos, ez nem szép a szövettel kombinálva.
IIa már úgyis
venni
kell anyagot, vegyen inkább a most divatos ribulding selyemből, ez nem is drága
és szövettel kombinálva
nagyon
szép.
Nekem magamnak
is van egy fekete szönetszoknyám,
fehér ribulding
derékkal
összedolgozva.
A szoknya nincs
összevarrva, hunem kabátszerűen
van egymásra kapcsolva. Az egész ruha olyan,
mini egy kabát. Elvi nyitva van, a ruha
övének a fele szövet, a fele ribulding,
a
derék egészen japán szabású és az uji a
könyf.kt5l kezdve szövetből van.
Ilyesmit
csináltathatna
a fekete
szövetanyagából.

Idegesség, álmatlanság

esetén csaki> a tengeri sót és szibériai fenyőt tartalmazó valódi

FARSANGI UTALVÁNY.
Ezen utalvány ellenében 1.— pengőért kap
ejçy kezelést. Kállai Ibolya Kozmetika, Rákóczi-út 36., I. era. 4.

P l

L A V I N
fürödjön 4 0 f i l l é r é r f t

hanem

göndör,

XUxitfOr

c s o d á l a t o s Xpndolálí
^^^^^^^^
'tartós
V. L i p ó t k ö r ú t 5 s z á m . Telefon, a u t . 1 5 6 - 3 0
Parisban : 27 Rue de Marlgnon Champs-Elysées.
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1HÉN. Ami a bundavásárlás kérdését illeti,
bizony nem könnyű tanácsot adni. Ma annyiféle
olcsó b u n d á t hirdetnek és a j á n l a n a k , hogy az
ember alig ismeri ki magát közöttük. S nagyon
sokan veszik a p é z s m a h a s b u n d á k a t , de félek,
hogy nem elég t a r t ó s a k , m e r t a szőrmének koronaszörei v a n n a k és az gyorsan kopik. A csikób u n d á t sokan praktikusnak t a r t j á k , de vélemén y e m szerint, ha a csikó vékony, akkor gyorsan
kopik, ha pedig vastag, akkor nagyon nehéz.
Kár, hogy ú n j a a fekete színt, mert a perzsaláb
nagyon tartós és elegáns k a b á t és azt hiszem,
m á r 500 pengőért lehetne is kapni egyet. H a
színes b u n d á t szeretne, jó volna talán valami
nagyon szép ezüstszürke vagy drappszínű karakiilkabát, ennek sajnos nem ismerem az árát,
de egy nagyon szép példányt l á t t a m egyik belvárosi üzletben. A leopárd-, illetve az ocellótkabátok is nagyon divatosak, de ezt azért nem
ajánlom, mert csak nappal elegánsak. Magának
ieri ig a k a b á t biztosan estére is kell. Ajánlom, h a
eljön Pestre, látogasson meg a szerkesztőségben.
Szívesen ajánlok egynéhány céget, ahol megm u t a t n a k mindent, hogy tájékozódva legyen.
Amint leírja, igazán nincs hiánya r u h á k b a n , mert
a b a r n a r u h á k nagyon divatosak, azokat nagyon
jól lehet átalakítani. Az egyik b a r n a r u h á j á h o z
azt a j á n l a n á m , hogy csináltasson fehér-barnakockás trikóból kis sált, vagy a r u h á b a kis mellényt, ugyanilyen anyagból övet, esetleg a r u h a
u j j á r a m a n z s e t t á k a t . Persze, nem ismerem a ruha
fazonját és így n e m tudok hozzászólni.

f

»

.Heinrich George, a világhírű német tllmszínész pesti t a r t ó z k o d n a alatt kjriil belül 120 pengőt költölt taxira. Keggeltől estig kocsizott,
íiog-y minden pesti érdekességet megnézhessen.
Egyik ilyen sétitúra után pesti kísérői, Guttniann, az M. G. M. magyarországi direktora és
Fejős Pál filmrendező a Fővám-tér 2. szám
alatt nemrég megnyílt és csakhamar a város
kedvencévé lett Molo-tm vitték el Heinrick
Georgot. A német színművész és m a g y a r barátai a<z étteremben Molo paraaztimbiszt vacsoráztak. Ez a M-olo-ispecialitáiS volt Heinrick
George legkedvesebb pesti meglepetése. H a nalig maradt együtt a kedélyes vacsoráló társaság. Nem csoda. Dundus muzsikált nekik.

»
Mintázatlan

sottis szövetruha szövet
sottis képpel

CSODÁS

ujjal

és

MELLEKET

varázsol speciális melltartóval és Príncess-füzővel a
h OFFER SZALON, Budapest, IV., Váci-atca 37,
Debiecen, Miklós-u. 5, Pozsonv, Védcölöp-n. 56

HONIG

KOZMETIKA

IV., P E T Ő F I S Á N D O R - U T C A 11. I. 5. SZ.
Modern arcápolás, kvarc, diathermía.

•

Tanítványon

szakszerű

EBNER KEZTYU

kiképzése.

^P

OLCSÓ, MERT JÓ

Ernyő-és fűzőkülönlegességek.

BőrkeztyűP 5-től
V, Lipót-körűt 18. és
III, Zsigmond-utca 22

Elite penzió, Budapest, V„ Bálvány ucca 24.
Telefon Aut. 14—2—55.
O

Nagyothallók hallásukat megerősíti a Siemes-féle Phonophor-készülék. Felvilágosítást ad a Színházi
Elet (Tel. 419—59), vagy Siemens,
Budapest, Nagymező-utea 4.

Használt autók
garanciával

METROPOLGARAGE
Budapest
VL, Lehel-utca 25. sz.
Kérje l e g ú j a b b 17. számú árjegyzékünket

, szempillája
a j k á n a k finom vonalait.
— Amilyen az ember egyénisége,—
mondja Anita Page — olyan a külseje
is. Ápolatlan embernek ápolatlan a
lelke és a finomlelkű embernek valahogy a külsején is érzik e lelki előkelőség. Fontos tehát, hogy minden
ember ismerje önmagát, hogy az
egyéniségének legjobban megfelelő
módon és rendszerrel foglalkozhasson fizikumával. A nő külsőségei
kiemelésének lehetősége szempontjából előnyben van a férfivel szemben, mert a női szépség megszámlálhatatlan mennyiségű segítőtársra
találhat a szépségápolószerekben.
Ezek a segítőeszközök azonban önmagukban még nem elegendők ahhoz, hogy a női szépséget uralkodó
értékűvé tegyék, mert az a fontos,
hogy a nő megfelelően bánjon ezekkel a szépségszerekkel. Milyen fontos például a női szépség s'AMupont-

Anita Page-ról, a legszőkébb hoJlywoodi filmszínésznőről, kolléganői közül is kevesen tudják, hogy
tökéletesen képzett kozmetikus. Kozmetikai felkészültségét nem szépségszalónokban
fc^ÖÉ^lí
Télen hideg napokon
vagy efryéb hiCS sporthoz
használjunk
vatalosnak elismert
helyeken
NIVEA-CREME-t
tanulta, hanem
h m N I V E A - O L A J -at
s a j á t passziójára
Mielőtt a szabadba m e g y ü n k dörzsölannyit foglalkojük be e r ő s e n kezünket é s a r c u n k a t
zott a női szépNIVEA- CREME
vagy
NIVEAMindkettő megvédi bőO L A J - jal
ség
különböző
rünket az i d ő j á r á s káros b e h a t á s a i t ó l
kérdéseivel, hogy
a bőrt ü d é n tartják é s s i m á v á teszik
lassan
annak
a kicserepesedett érdes
minden
fortébőrt. M é l y e n
lyát
megismerbehatolnak «
te. Anita P a g e b ő r s z ö v e t b e , táplálják, erősitik azt é s ezáltal ellentálsaját ötlete ala*v ' ° v ó 'eszik. K i z á r ó l a g a N i v e a - C r e m e é s N i v e a - O l a j
játl egyéni mód t a r t a ' m a l z a a n é l k ü l ö z h e t e t l e n b ő r á p o l ó Euceritet.
szerrel
ápolja
önmagát.
gon
dozza h a j a szí

NIVEA-CREMF

VI

! >ll

N1VFA-OI Aj I' t
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jából a jó festés. Es milyen kevesen vannak, akik tökéletesen értenek az arc-, száj-, szemterület-, szempilla-, és szemöldökfeíités nehéz művészetéhez. Végeredményben sokkal
kevesebb nő festi jól magát, mint
hinnénk.
Anita Page a közelmúltban egy
előkelő hollywoodi teán rögtönzött
előadást tartott a helyes arcfestésről éi azóta barátnői nagyon kedvesen csak így hívják a szőke művésznőt: a festéstan tanárnője.
Anita Page ezen a teán a követ :
ker.óket mondotta:
— Az arc festésénél legfontosabb
a színek harmóniája. Világosszőke
hajú, fehérbőrű nő ne használjon
sötéttónusú ajakrúzst, mint ahogy
feketehajú, kreolbőrű nő szépségének összhangját is csak rontaná
egy enyhe, meghatározhatatlanul

Purgo pályázat
eredménye
A jury az 5O0O pályázat közül 4 reklámverset fogadott el. Miután egyik
sem felel meg teljesen a reklámcélnak, a
jury úgy határozott, hogy a kitűzött 3
pályadíjat összevonva a következő 4 pályá ó közt egyenlő arányban (á P 25'—)
megosztja :

Détáry Erzsébet
Oberle József
Rettmann Farkas
dr. Szabados László

Budapest
Budapest
Hidas
Budapest

A pénz-, valamint a vigaszdijakat, melyeknek számát, tekintettel a nagy részvételre, 10-ről 15-re emeltük fel, postán
küldjük el január h ó folyamán.
Dr. Bayer és Társa

gyenge ajakszín. Általában a szőke
nők a könnyebb, áthatóbb színeket
használják, míg a fekete nők szépségét csak emelik a mélytónusú,
határozottabb színek. Ugyanehhez a
felfogáshoz kell alkalmazkodni a
púder megválasztásánál is. De minden színezésnél elsősorban az arc
karakterére kell tekintettel lenni,
mert a legőszintébb törekvés — még
a legjobb kozmetikumok használata
mellett is — komikumba fulladhat,
ha a nő nem ismeri önmagát. Különösen divatátalakulásoknál fontos
az, hogy a nő elég időt szenteljen
a tükör előtt önmagának. Mert biztos az, hogy csak megfelelő tanulmányi idő eltelte után ismerheti
meg mindenki azt a módszert,
amellyel arcát, szemöldökét, szempilláját és ajkát tökéletesen festeni
megtanulja. Még gondosabb vizsgálat kell a divatváltozásnál: tudnunk kell, hogyan alkalmazkodjunk
az új divathoz-

Újítása kozmetika terén
Teljesen új módszer szerint anyajegyek és
szemölcsök végleges fájdaiomnélkűll eltávolítása. Szépségápolás, kvarcfény, diathermla,
helyi fogyasztás. D e r m a k o z m e t i k a i
I n t é z e t , Üllői.út 14. il. 4. Telefon 316-75

Budapest, IX.

Kozmetihafi á p o l á s t z T ï ï t
tartós szempllliifestés csak az általain ismert eljárással. M m e S z e i z 1 n g, IV., Kégipósta-utca 12.
II. em. 3. Telefon 89-5-37. Tanítványok felvitetnek
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KOZMETIKAI UTALVÁNY.
F'••!. utalvány ellenében 1 pengőért kap egy
teljes kozmetikai kezelést Tolnai Erzsi kozmetikájában, Rákóezi-út 82. I. 6. (T. 31-6-50.)

A férfiak kopaszodását meg lehet előzni
A kopaszodó f é r f i a k leggyakoribb kérd é s e : miért kopaszodnak
rabban,
mint a nők?

a férfiak
Eltekintve

gyakbizo-

nyos fejlettebb koponyacsontok és fejtetőizmoktól, fokozottabb agymunkától,
«diszpoziamelyek azonban osak m i n t
ciók» j á r u l n a k a férfiak gyakori kopaszs á g á h o z , a férfiak
kopaszodásának
nyege:
a férfiak
türelmetlensége,
hiánya és
tájékozatlansága.

léidő

Az általánosan
elterjedt
hajápolásuk
is a legártalmasabb.
A férfiaknak
legnagyobb
része «minden
reggel»
alaposan
bevizezi
haját
(mert i g y h a m a r a b b és

könnyebben tud megfésülködni), m a j d a
nedves h a j a t erősen leköti, végül percek m ú l v a m á r az utcán van, elmenetel
előtt azonban k a l a p j á v a l is jól leszor í t j a fejbőrét. Ezek az eljárások olyan
bomlási
folyamatot indítanak
meg,
amelynél ha egy kis h a j l a m van a kopaszodásra, az monthetetlenül és időelőtt bekövetkezik.
A' másik általános
ok, hogy a
férfiak
éveken keresztül
hullani hagyják
hajukat,
anélkül
hogy
annak
érdekében
bármit
tennének.
H a nagyon bántja
;yobt>
őket ritkuló h a j u k , úgy mint legnagyobb

áldozatot l e v á g a t j á k n y a r a n t a haj u k a t s aztán örömmel mesélik,
hogy a levágatás után háromnégy hónapig nem hullott a hajuk, tehát milyen jót t e t t ez a
k ú r a , A legújabb
vizsgálatok
rint kétségtelen,
hogy a
haj levágatása
és az ezen
keresztül
okozott
izgalmak
a haj-papillában,
— ami
a hajszálakat
növeszti
—
annak
időelőtti
kimerüléséhez vezet
és
kopaszságot okoz.
Ezt
a betegséget
meg
lehet előzni a hajnak
megfelelő
ápolásával.
A sze-

rint, hogy zsíros vagy száraz természetű-e a haj,
kell zsíroldó és redukáló,

sze-

vagy zsírt pótló hajszeszeket igénybe
venni.
Ajánlatos azoknak, a k i k n e k h a j u k normális é s egészséges
«reggelenként»
de
mindennap
Dr. med. László-féle
Hajápolószeszt
használni
fésülködés
előtt. A k i k -

nek zsíros a h a j u k s azt néha viszkető
érzés is kíséri, Dr. med. László-féle
Hajtinkturával
kell hajukat
ápolniok,
mert
az zsírtalanít és fertőtlenít is, amellett
táplálja a hajhagymát.
Akinek
száraz
a
haja,
az
a
Dr. m e d . László-/e7e Zsíros
Hajápolószeszt használja,
amelyekkel m á r rövid
idő alatt sikerül a hiányzó faggyúmenynyíségot pótolni és ezzel a h a j táplálását
normálissá tenni.
A hajkorpásodásnál,
a m i m á r komoly
intőjel, hogy csak rövid idő kérdése,
hogy az erős h a j h u l l á s meginduljon és
h a j r i t k u l á s következzen be, a fenti csoportok szerint, — ami általánosságban
a h a j természetének felel meg — hogy
zsíros vagy száraz korpádzás-e, kell a
Dr. med. László-Ze/e Hajkorpaszesz,
vagy
Zsíros-Hajkorpaszcszt
igénybe
venni.
A férfihaj általános ápolásánál
«vízben
most
mosni«
a h a j a t , a h a j természetétől függően hetenként
egyszer,
vagy
kéthetenként egyszer tanácsos, a k k o r
azonban jó meleg vízben, a h a j
természetének megfelelően kiválasztott Dr. med. László-/éJe Tálzsíros, Neutrális-,
Kén- vagy Resorcin-tíyógyszuppunokkal.
;
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IV,,

Lajos-utca

22.

(Astória szállodával szemben). Vidékre postai szét(1

küldés (részletes használati
utasítással) utánvéttel.

Özvegy előfizető. Az időelőtti ráncosodásnak
legáltalánosabb oka az arcbőr szárazsága. Kerülje a vizzel való mosdást, helyette nem avasodó olajjal és zsiroskenöccsel tisztítsa bőrét s
megbízható alapanyagú pudert használjon. 2.
Köszönjük szépen.
1933. Arcának kenőccsel való kenegetését és
bármilyen szerrel való moszírozását azonnal
h a g y j a abba. mert ezzel csak árt arcbőrének. A
neutális szappant tartsa incg. 2. Az arcbőr égés
után mararit hegeit szakorvosi kezciéssel gyógyítani lehet. 3. örvendjen, hogy nem sprőd,
hanem puha a haja, mert ez sokkal szebb.
Reménytelen. Rendellenesen növő szörzetet
tökéletesen k i lebet pusztítani, szakorvosi kezeléssel, diathermiás eljárással. Minél későbben
fog hozzá és minél többet pancsol azzal otthon,
annál tovább tart amiuk kiirtása.
Harienbad. Szíveskedjék kérdéseit megismételve, válaszbélyeggel ellátottan címét közölni,
hogy részletesen válaszolhassunk.
MTK. Súlya majdnem normálisnak mondható
ile beteges elhízásról szó sem lehet. Gondoskod, jon a alapi jó emésztésről és akkor minden
^ jrendbe fog jönni.
' Hü előfizető. Címére levélben válaszoltunk.
- u
"
Tisztaság. Házilag nem lehet hajat ártalmatp
u'
X»
cv V lanul, szépen festeni.
Sylvia. Azok az, ételek, amelyek a szépség
Hűvösvölgyi előfizető. A szakállbetegség nemés fiatalság megőrzését előmozdítják: a tej, a
csak a szakállon, hanem a hajas fe bőrön és
hal, a szárnyas és borjúhús, a főzelékek közül
máshol is előfordulhat. Fertőző. Nem jelenti ez
spenót, 'Zöldborsó, minden gyümölcs, elsősorban
azonban,
hogy azt a borbélynál való fertőzés
az alma és a naranc«.
okozta, mert néha állatokról, elsősorban macsVidéki előf'.zető. A rendellenes szőrnövést legkáról is történhet a fertőzés. Tökéletesen gyótöbbször u belső kiválasztásos mirigyek zavagyítani lehet.
rai idézik elő, amit befolyásolni kedvezően lehet, annak dacára, a már kinőtt szőrök nem
Q
fognak kihullani. A rendellenes szörzetet végTúltengő hajszálait fájdalom nólkül 1 perc alatt
legesen kipusztítani diathermiás eljárással leeltávolítja a kitűnő illatú Morissan depilátor.
het. meglehetősen gyors és feltétion vétrlogíxi.

•fgCHKUXTI: V I Z - W O t R » ZÖLDSßG-FILET

Különböző lábasokban vajon puhára
párolunk tisztítva 15 dekát nyomó, apróra vágott sárgarépát,
kelkáposztát,
gombát, karfiolt, zellert, kalarábét, 4
tojássárgát, 3 deci tejfelt, 4 evőkanál
lisztet, sót, 4 evőkanál sajtot, 6 deka vajat jól elhabarunk és lassú tűzn'él egész
sűrű krémmé főzünk. Összekeverjük a
párolt zöldséggel és jó hideg helyen —
legjobb jégszekrényben — teljesen kihűtjük. Lapos, kerek szeleteket formálunk belőle, lisztbe, a 4 tojás habjába
és szitált morzsába mártjuk, azután
forró zsírban kirántjuk.
TAVASZI PUDDING

M A R I / k A

sűrű édes tejfelt, 3 gramm szódabikarbónát és végül 63 deka lisztet. Nagyon
jól meggyúrjuk, gyúródeszkán fél contim'éternyi vastagra nyújtjuk, reszelővel könnyedén megnyomkodjuk, tetszésszerinti formákkal kiszaggatjuk és közepes tűznél megsütjük.
HABOS ALMASSZELETEK

10 deka vajat, 15 deka lisztet, 2 tojássárgát, 5 deka cukrot és egy kávéskanál
citromlevet jól összegyúrunk és tepsiben
világosra megsütünk. Megkenjük lekvárral, megszórjuk párolt, vékony almaszeletekkel, erre 3 ujjnyi vastag cukrozott
tojáshabot teszünk, még egy negyed óráig
sütjük, azután melegen felvágjuk és tá-

Külön-külön
lábasokluin
vajjal és
finomra vágott zöldpetrezselyemmel puhára párolunk Vi kiló spárgafejet, Vi
kiló zöldborsót, Vi kiló kockára vágott
karottát és 20 deka apróra vágott gombát, 2 deci tejet, 10 deka olvasztott vajjal, 4 tojássárgájával, 4 csapott evőkanál morzsával simára habarunk, összekeverünk a párolt főzelékekkel; mikor
már hideg, hozzávegyítünk 4 tojás kemény habját és vajjal kikent, lisztezett
formába töltjük. Meleg sütőbe tesszük és
fél óra alatt pirosra sütjük. Tálra borítva, előételnek tálalom. Meg lehet
szórni egy kis reszelt sajttal vagy vagdalt sonkával. De a nélkül is jó.

ANOOT. BISQUIT

6 deka v a j a t 3 egész tojással habosra
dörzsölünk, hozzávegyítünk 30 deka erősen vaníliás cukrot, egy és fél deci
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ÉTLAP EGT HETRE.
26., .Ht., «t., au., 48., 80. számában pudding és
SZOMBAT. Ebéd: Kaszáslevos. Irish stew.
egyéb megfelelő ételt, édességet pedig n lő.,
Rizsfelfujt. Vacsora: Pörkölt nyúlaprólék tar21., 22., 83« 3«. számokban talál. Persze ezt
honyával. Sajt és alma.
egészen biztosan nem tudom, mert nem irta
VASÁRNAP. Ebéd: Tyúkleves, borsótésztámeg, hogy milyen ételektől kell tartózkodnia.
val. Sa tpudding. Nyúl gerinc és comb frissen
Ezek azonban mdnd kön,ny(i ételek éa jól
sütve, burgonyafánkkal. Gyümölcsös, tejhabos
rfcs, fagyasztva. Vacsora: Kicsontozott, böremészthetők. A szánnak kiadónk útján megnélküli tyúkhús, majonézzal bevonva és aszrendelhetők. Fogok én is néha ilyeneket köpikkal köritvc. Rumos meggy,, sós mandula.
zölni itt. Csak kisérje figyelemmel. Sőt ma
HÉTFŐ. Ebéd: Libahúsleves. Főtt libamell
is talál, mint látja!
piritot dara és burgonyaköritóssel, paradicsommártás. Lekváros derelye. VaPRATZNÉ. Én úgy teszem
csora: Libamájas risotto. Man}1 a libamájat, hogy a felvagdarin.
dalt báját, szalonnáját, valaKEDD. Ebéd: Borsópurée lemint a sziv nélküli máját a
ve«. Libahátulja és combja rolibának egyszerre teszem fel
pogósra sütve, párolt piros káegy vaslábasban. Mialatt a liposztával. Almáslepény. Vabazsír kiolvad, a máj is megcsora: Libaaprólékból kocsosül. Megjegyzem hogy, m'.kor
nya. Libatepertő, héjában «ült
olvadni kezd a zeir, a lábast
burlgonyával.
10 percre lefedem, azután fedő
nélkül sütöm a libatepertőt és
SZERDA. Ebéd: Zellerleves.
májat. Mikor kés* egy megTöltött libanyak, lencsefőzelékfelelő .nagyságú ejlény alián
kel. Kitolófá-nk csokoládéöntetmegfagyasztok
két ujjnyi libatel. Vacsora: Bécsi szelet, st.
zsírt, ráteszem a h.deg sültJulien körítés. Befőtt, piskóta.
má.nt, a lábast pedig teletölCSÜTÖRTÖK. Ebéd: Zöldsét jm hideg, de még folyékony
libazsírral, úgyhogy a májat
ges becsinált ragoutleves. Sült
legalább 2—3 ujjnyival ellepje,
csirke, babsaláta. Káposztásazután az egészet átfagyasztom
éig diósrétes. Vacsora: Sonkás
marhahús
és hideg helyen tartom. Haszpalacsinta. Gesztenye, méz.
nálatkor kevéssé felolvasztom
erökivonata
a zsírt és kiveszem a májat.
PÉNTEK. Ebéd: Gombaleves.
forróvízzel
3—4 hónap muíva is egészon
Süllő petrezselymes vajjal fore r d l e vest
frissen veszem ki a zsírból.
rázva burgonyaköritéssel, máPótlásképpen megírom, hogy
kostészta. Vacsora: Karfiolpudmikor a májat kivettem a teÉtelek feljavítására
kiváló
ding, szeletelt retek, köménypertő közül, még azon melegen
•negszórom ízlés
zertnt szitált
sóval, úgy
nyel behintve, vaj.
teszem liiílni, majd pedig a zsir közé.
ÜZENETEK
E rovatba tartozó kérdések VtZVARI MASANITAS. Forrón zöldséget, pnsszirozzon át,
RISKA lakására, (VIII., Rökk Szilárd ucca
engedje fel egy kis tejjel, majd annyi zöld18. sz.) cimzandők.
séglével, ami kellő higgá teszi. Így bizonyoALPACCA: 1M3 évfolyamunk t., 1!>.. 21., 84..
san ízleni is fog, meg nem is árthat. Jobbulást!
VÍZVÁRI
MARISKA szakácskönyve, «A
KONYHA MŰVÉSZETE». Kapható a Színházi
Élet könyvboltjában (Erzsébet körút 7.) ÁRA
5 PENGŐ.

Herceg Esterházy
Husárugyár

ÖRÖM
AZ EMBER ELETE.
HA RENDES AZ EMESZTESE

fUCttS-TOHflJI
1
0-7
07
0-5

lit. pecsenyebor
96 fillér
„•
„
édeskés
90 ,
„ édes furmint
160 „
„ Tokaji »szú
180 „
Telefoni rendelésre háthoz szállítjuk
Lerakat : V., Nádor-utca 20. Telefon : 18-0-25
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(6.

folt/tatán)

HETEDIK FEJEZET.
A BOLYGÓ -

AZ AKÁCFA -

MÉOEGYSZER AZ APÁM

Jöjjön mégegyszer elóm fehérprémes mentében, villogó karddal
az édesapám! így akarom mindég. Jöjjön az én mosolygós édesapám, balarcán a dzsida szúrással, déilcegen és fiatalon. Így akarom
emlékeimben megőrizni, így akarok elbúcsúzni tőle! Még rtt volt egy
darabig köztünk, de a csillogó uniformissal, mintha levetette volna
élete csillogását. Pipázott, mesélgetett, még aggódott értünk, még
öröme telt bennünk, aztán csak magában szeretett lenni, lassan fogyott,
hamvadt, amíg végsőt lobbant a gyertyája! Akkor már szerette az
eget nézni, a kályhában lobogó tüzet, a kékes-fehér havat a brátkai
hegyekben... az öregek, a fáradtak, mintha mindig az utat keresnék,
ahol nemsokára el kell menniök valahová.
Akkor Bratkáról hamaráüb hazakerültünk Debrecenbe, mert híre
járt, hogy jön a király. A tisztek ünnepélyes arccal jártak, talján kőmívesekkel telt meg a sáros, homokos város, mindenfelé fehér négyszögletes kőkockákat raktak fô, amerre csak gondolták, hogy a király
fogata elvonul. A második honvédhuszárezred mindennap nagygyakorlatokat tartott, porfelhőbe burkolózott a város, mindenfelé
katonacsapatok meneteltek, a híres honvédbakák új kék nadrágot kaptak és Csapek karmester úr lelkesen járt a piros-fehér háromszögekkel ékített dobok és a napfényben csillogó réztrombiták előtt. Szólt az
„Unter den doppel Adler", a „Prinz Eugén-induló", meg a „RadetzkyMarsch".
Mindennap szorgalmasan megvártuk az apám századát, amint
elvonult a házunk előtt. Az ablakban könyököltünk, úgy figyeltük a
tágas uccasorát.
•— Jönnek!
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Még nem láttunk semmit, de már messziről harsány trombitaszó
recsegett. Lélekzetfojtva figyeltünk és néhány pillanat múlva ütemes
patkócsattogás hallatszott a hatodik huszárszázad körvonala.
Ahogy közelebb értek a lépésben is poroszkáló lovakon, csakhamar megpillantottuk a csapat élén az édesapámat. Mögötte por és
nótafelhőbe burkolva a század. Harsogott az ének:
Páros élet a legszebb a világon.
Párjával él a madár is ax ágon.
Mit bánom én, akármit is beszélnek,
Eleresztem fülem mellett a szélnek.
Röpke szellő ragadd el,
Bánatomat tagadd el,
Páros élet a legszebb a világon.

Az apám mereven ült lován, nem nézett se jobbra, se balra, széles
kosarasmarkolatú kivont kardja villogva pihent a vállán. A Bolygó
kényesen táncolt alatta, a lábait úgy rakta, mint egy rátartós kisasszony.
Az apám nem törődött azzal, mi történik alatta, körülötte, nézett
mereven előre és valami hallatlan fölény volt az egész tartásában.
— Aáállj !
Hosszan, elnyújtva hangzott a vezényszó. A Bolygó megállott,
mint a cövek. És mögötte megtorpant az egész század, ilovak ficánkoltak, tarsolyok csörögtek, csákók billentek előre, de csak egy pillanatra. Aztán mély csönd lett. A század oldailáról előrevágtatott Kottász
Ede főhadnagy és villogó karddal tisztelgett. Aztán rövid vágtában a
század élén lovagolt, átvette a vezénylést:
— Hatodik század — iiindulj !
Elindultak az izzadt 'lovak, vitték hátukon a piros huszárokat. És
a távolba veszett a nóta, mint ahogy a távolba tűntek a mozgó, piros
csákók a zöld levelekkel :
Szederfa indája fölkúszott a fára,
Minden kis barna lány vigyázzon magára,
Vigyázzon magára, a mai világba,
Hogy meg ne csalja őt a kedves babája.

Kitárult a nagy kapu és apám belovagolt az udvarra. Mi pedig
ujjongva kísértük végig a Bolygót az udvaron az istállóba.
A Bolvgó!
Ez volt a mi büszkeségünk.
Gyönyörű sötétpej ló volt, fehér csillaggal a homlokán. A sörényébe akkori divat szerint piros pántlikát font az édesanyám. A kígyósi
Wenckheim ménesből vette az apám háromszáz forintért. Kedves, jóindulatú paripa volt, nyugtalanul ficámkolt, ha bementünk az istállóba
és kapált az első lábával. Finoman, szinte gyöngéden vette el a cukrot
kifeszített apró tenyerünkből és ilyenkor furcsán villant meg rózsaszínű, feketepettyes ínye és a sárga fogsora.
Az apám azt mondta nekem:
— Holnap kilovagolsz velem. Amíg a király megérkezik, mindennap mozogjon a Bolygó.
örültem is a hímek, meg féltem is. Apró gyerekkorom óta lovagoltam, de bármennyire tetszett a lovaglás elegáns ténye, belül rettenetesen féltem. Talán az is volt az oka, hogy egyszer leestem a lóról, a
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Nagyerdő fái közül hirtelen kibukkant Nagy Pál professzor, aki ott
botanizált, kezében Makart-csokrai egyikével. A ló megijedt, én meg
lebuktam róla ós alaposan belevágtam a fejemet egy fatörzsbe.
A húgom mindvégig azt állítota, hogy egy kicsit félrebillent az
agyam ós akkor lettem költő.
Másnap már reggel hat órakor útban voltunk a Nagyerdő felé az
édesapámmal, ő a Bolygón ült, én a Huszáron. Öreg ló volt ez a
Huszár, öreg agyafúrt ló, csak úgy játszott velem. Érezte karjaim
semmi voltát, hitvány kis súlyomat, inkább csak Bolygó testvérére való
tekintettel poroszkált vigan velem. No meg, ha nagyon nyugtalankodott, az apám átnyúlt hozzá és rántott egyet a kantárszáron, ö is itt
van — tudtul adta a Huszárnak. A vén paripa megértette a figyelmeztetést és egyszeribe megcsöndesedett.
Elértünk a Peterfia uccai fák alá. A Nagyerdő-előőrsei alá.
úgy öleli körül a Nagyerdő Debrecent, mint a szerelmetes anya
a leányát. Gutig, Halápig, Nagyhortobágyig mindenütt erdő, erdő,
szép, lombos, madárdalos erdő, homokos talajba süpped a láb, a százados fák alig bocsátják át a napsugarat.
Kiértünk a tölgyek alól, ki a bükkösből, vékony sudaras, fiatal
fák fogadtak most bennünket. Akácok!
— Látod fiam, ez az én kedvenc fám. Az akácfa. Ennek van a legszebb, legfehérebb virága.
Hirtelen a Vilma néni képére gondoltam. Vilma nénire, aki kezében akácvirágfürttel vétette le magát Gondy ós Egeynél. Magamban
vihogtam egy kicsit, de szólni a világért se mertem. Egyszer később
mégis rimek keretébe foglaltam a Vilma néni fotográfiáját.
«Vilma néni báli ruhában
Levéteté egyszer magát
A ruha fedetlenül hagyta
fíyöngyházszlnü fehér nyakát.
És virágok és szalagok közt
Fejét Hasé meghajtva áll ö.
Kezében
akácvirágfürttel,
Mint egy szép, ifjú hálkirálynö.
Vilma néni képet adott —
De tudta mindenki a házba,
Hogy az édesanyámnak adta,
De az édesapámnak szánta.»

Az apám meglehetősen szűkszavú ember volt, de lóháton rendesen
beszédes lett. Regruta koráról szeretett beszélni, néha nőkről is beszélt,
de leginkább lovakról. A nők nevére nem emlékezett, de egynek a neve
mindig eszébe jutott, egy kis klagenfurti lányé, akinek a nevét most
tisztelettel és szeretettel írom le ide.
úgy hívták, hogy : Josephine Katagowszky.
Hogy is szól a kis vers apám történeteiről?
Volt egy lány Linzben. Csodaszép volt.
A szeme? Mint a júniusi égbolt.
A neve? Ej, hol az eszem.
Juliska? Nem, az egy másik volt.
Mariska? Az egy harmadik volt.
Fiam, már nem emlékezem.
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Akkor én még csuk káplár voltam
lis három lovat lovagoltam,
A hadnagyom három lovát.
Egyiket úgy hívták, hogy: Hullám,
A másodikat úgy, hogy: Villám,
A harmadikat: Ne további

Oh be szép volt a virágos, zöldleveles akácerdőben lovagolni az én
hangos kedvű, mosolygó édesapámmal!
— Ez az akác fiam, látod! Idevaló, ebbe a jó, meleg alföldi homokba. Szerény és igénytelen. Megköti a homokot, :ie perdüljön beléje
hiába a búzaszem. És ilyenkor tavasszal, megrészegszik az ember a
virágának az illatától.
És a sugaras, aranyzöld lombsátor alatt halkan fütyörészni kezdte
az akkor divatos nótát;
Kétszer is nyit as akácfa virága,
Szerettelek édes babám, hiába!

Két lovas alakja tűnt föl akkor reggel az erdei út kék ködében.
Az apám megismerte őket a lovaikról:
— Gróf Bolza Pál és Tisza István.
Aztán hozzátette:
— Tartalékosok. A király-gyakorlatra vonultak be.
A két lovas közelünkbe ért. Tisztelegtek. Aztán az egyik tiszt úr,
karcsú, szép szál legény, visszafogta a lovát :
— Kapitány uram!
— Parancsolsz?
— Egy kérésem volna... szabadna most előadni?
—- Tessék.
— A történetem egyik hőse, egy Fulánk nevű száraz kehben lejedző
idült honvédló...
— És a másik hőse?
— A másik szomorú hőse jó magam vagyak.*)
— Emlékszem a «Fulánk»-ra. Kehes volt.
— Akkor már rendben is van. Az ispánom vette át Geszten, amikor remondákat kértünk a debreceni huszárezredtől, ö nem vette észre,
hogy a ló kehes és féltem, hogy baj lesz az asszentátósnál.
— Nem lesz semmi baj. Rendben van a dolog.
Katonás tisztelgés. Az ifjú tiszt gyönyörű kék szeme megvillant.
Aztán sarkantyúba kapta a lovat és elvágtatott barátja után az erdei
úton végig. Föltűnt nekem, hogy az apám milyen komoly tisztelettel
viszonozta az ifjú tiszt üdvözlését.
Tisza István !
Most is úgy látom, vágtatva, csillogó uniformisával, délceg alakjával, ahogyan elfödi előlem az akácvirágos magyar erdő!
Másnapra lobogódíszt öltött Debrecen.
Várták a királyt, aki szokott pontosságával meg is érkezett. Egetverő éljenzés harsogott a vasúti állomás felől. És a kövezeten, amellyel
éppen idejében készültek el a talján kőművesek, lassú ügetésben kocsizott végig Első Ferenc József, a város saltangos ötösfogatán. Lisztes*) Tisza István saját szavai.

100

kék tábornagyi uniformisban volt és sűrűn szalutálva fogadta az alföldi
nép hódolatát.
Az apám (az öregek még emlékeznek erre Debrecenben) ott lovagolt a király-vivő hintó előtt, a Bolygón. A csákójának a rohiamszíja
körülszaladta a szép szabályos arcát. A fehérprimes mentéje panyókára
volt vetve és nagyszerű büszkeséggel ült a lován, ês a Bolygó? Ma is
azt kell hinnem : a Bolygó tudatában volt annak, hogy a magyar király
előtt viszi a gazdáját.
És másnap megkezdődtek a királygyakorlatok Debrecen körül,
amelyek aztán Cegléden értek véget. Egy kép is van róla, ezt a képet
is rímek köntösébe öltöztettem. így szól:
Piros forgós öreg huszár
Tele tüdővel trombitál,
Érkezik táborkara élén
Első Ferenc József király.
Sasmadár kóvályog kevélyen
A nagyalföldi sík felett,
Huszárok! Csáky, Fehirváry,
Szende Béla, Zoltán Elek.
S ott bent, a lovastömegekben,
Fehér csillagos pej lován,
Kivont karddal, fehér forgóval
Százada élén az apám!

A királylátogatást követő napon váratlanul beköszöntött hozzánk
Henneberg tábornok. Nagy tisztesség érte a házunkat, mert Henneberg
volt a honvéd-lovasság felügyelője. A lovakat kívánta látni.
Az apám készségesen vitte le az istállóba, amely úgy ragyogott,
mint a pesti Vigadó terme, a créche-bál napján esti nyolc órakor. Friss
alom volt a lovak alá rakva, a «strájfák» sárga szalmával művészileg
befonva, a három ló fölött lógtak a névtáblák: «Rigó», «Bolygó»,
«Huszár».
A tábornok megállott a Bolygó előtt.
— A Wendcheim-iméneaből való?
— Igenis.
Szilágyi Dezső igazságügyminiszterről említik kuriózumként,
hogy minden bírójának tudta a nevét. Mi ez azokhoz az öreg huszárokhoz képest, akik bárhol az országban ránéztek egy lóra, már tudták,
hogy kié volt, mit tud, melyik ménesből való?
— Nem adná el, kapitány úr?
— Nem adhatom, tábornok úr.
— Ejnye, pedig éppen ilyen vágású lóra volna szükségem . . .
adnék érte ezer forintot.
— Nem eladő, tábornok úr!
Pedig: ezer forint, nagy pénz volt az akkor!
A királygyakorlat lezajlott és mi mentünk Budapestre az édesapámmal.
A Ludoviceumba !
Konflison mentünk a keleti pályaudvartól az Orient-szállóig, amely
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a Kerepesi-úton volt, szemben a régi Népszínházzal. S én szívdobogva,
csillogó szemmel néztem az olajbarna színházépületet, a Flór-utcáig
futó szikrázó villamosokat, a titokzatos Rökk Szilárd-uccát, Mikor először mentem végig a Kerepesi-út színes aszfaltján, úgy éreztem, mintha
nem is a földön járnék. A Szikszay-ablakában ebédeltünk és én nagy
érdeklődéssel bámultam mindent, a sok csinos nőt, a sok jól öltözött
férfit.
Az apám kijött velem a Ludovikába, aztán kifizette egy hétre a
hotelt, mert egy hétig tartott a felvételi vizsga. Egy írásbeli, két szóbeli. Ideadta a zsebpénzemet, lelkemre kötötte, hogy vigyázzak magamra és még az este elutazott.
Hogy olyan gyorsan és váratlanul elutazott, annak nagy oka volt.
Úgyis: elmentünk a színházba. A Népszínházba mentünk, ahol a
«Próbaházasság» sikere dúlt. Igen nagysikerű dalos játék volt ez, Gerő
Károly írta és Küry Klára meg Szirmay Imre játszottak benne.
Azt vettem észre, hogy az egész első felvonás alatt nagyon néznek
mifelénk és összesúgnák az emberek. Nem tudtam ennek okát adni,
már szinte kellemetlen volt. Figyelmeztettem az apámat, aki kurtán
rám szólt:
— Ne törődj vele.
És tovább tapsolt lelkesen a kedves és aranyszőke, kissé gömbölvded Küry Klárinak.
Mikor aztán a felvonás véget ért, körénk tolongtak az emberek.
Fiatal emberek szinte gyürüt vontak körénk.
Egyszerre fölhangzott:
— Éljen! Éljen!
— Mit akarnak önök tőlünk?
Egyik, diákos külsejű ifjú ember azt mondta— Hát nem tudja a kapitány úr?
Az apám kezdett ideges lenni.
— Mi a bajuk velem, kérem?
Az előző ifjú ember megmagyarázta:
Ebben a darabban vian egy dal, úgy hívják: a Kossuth-kuplé,
mert a Kossuth nótával végződik. E miatt mindennap nagy tüntetések
vannak és ma jött a parancs, hogy a katonaság tartsa magát távol a
színiháztól. De százados úr a szívére hallgatva.,.
— Gyerünk!
Egy szempillantás alatt odaát voltunk iaz Orient-szállóban. Az
apám azonnal elutazott — nem akart politikai szereplés központjába
kerülni, kihallgatásokra jelentkezni, felsőbb parancsokra jelentéseket
irogatni. És az efféle nagyon kényes volt katonáéknál. Soha se lehetett
tudni: hová fejlődik a dolog?
Én pedig magamra hagyatva mind szomorúbban baktattam ki az
ÜUŐi-út végére, ahol szigorú gyalogos törzstisztek ültek a hosszú asztal
mellett, mi pedig a padsorokban izzadtunk. Nem volt könnyű dolog a
felvételi vizsga a Ludovikában, igen sokat követeltek az embertől, különösen a matematikából, ami mindig gyöngém volt. Csesznák Benő altábornagy úr volt a vizsgálóbizottság elnöke, vörösarcű, recsegd beszédű,
haragos öreg katona.
Levizsgáztam.
Úgy volt, hogy másnap bevonulok a kadétiskolába.
m

Egy őrmester valami cédulát adott a kezembe. Fejlap: ez volt
ráírva. Az én fejemnek a lapja volt. Az ágyszámom volt rajta: 337.
Meg rovatok, amibe bele kell majd írni, hány ingem van meg hány
zsebkendőm. Megmutatta a hálótermet. Az asztalomat. A festetlen
puhafaszekrényemet.
Valami formaságot intézett el a bizottság, azalatt nekünk, elsőéves növendékeknek künn kellett várakoznunk. Én elkülönöztem magamat a többitől, künn sétáltam az Üllői-út felé eső kis poros akácosban.
Ijedten néztem a szörnyű, nagy komoly épületre, figyeltem a kapust,
a bakatizedeseket, akik itt otthon voltak, mint szakértők. Nem, én
itt sohasem tudnék otthon lenni!
Elnéztem Pest felé, ia nagyváros felé, ahol életet sejtettem, muzsikát, szép nőket, kedvességet, társaságot. Elnéztem Pest felé, ahol rotációs gépek zúgtak, ahol a gépek lapokat okádtak magukból, újságot, tele
verssel és képpel. Ahol hegedűket ríkatnak este a zenekarokban és
színházak függönyei rebbennek szét, ahonnan mosoly és muzsika
á r a d . , . elnéztem Pest felé, mint a száműzött az ígéret földjére.
Én ebből a világból örökre ki leszek rekesztve, nekem más lesz ezentúi az életutam.
A Ludovika kapujából dobszó pörgött. Dob és trombita : ez kísérte
akkor a masirozást. És jöttek a másodévesek egy lilaképű őrmester
vezénylete alatt.
— Kettős rendek — jobbra át !
Dobbant a fegyelmezett lába a fiúknak, akik egy esztendővel voltak idősebbek, mint én. Dobbant egyszere a lábuk, az őrmester gyanakvó szeme mustrálgatta őket, vájjon elkésett-e valamelyik egy fél
pillanattal. Nem késett el egyik sem. Valamennyi jól tudta a leckét.
És — most már én is tudtam a leckémet. Gyáva és ingatag gyerek valtam, de belül győzedelmeskedtem a lelkem mélyén. Tudtam,
hogy most akarni kell és merni kell.
Begyültünk a nagyterembe. Fölolvasták a névsort, Éa a névsor
után hanyagul, a formák tessék-lássék való betartásával megszólalt az
altábornagy :
— Aki nem óhajt élni a felvételi engedelemmel, az jelentkezzék!
Már csomagolta is az iratait. Még nem volt rá példa, hogy valaki
a felvételi vizsga után meggondolta volna a dolgot. Kis kollégáimnak
mámoros boldogság csillant a szemében.
És ekkor váratlanul előállottam én. Katonásan kellett jelentkeznem, már egy hét óta.
— Jelentem alássan!
Nagy érdeklődés. Minden szám felém fordult.
— Hogy hívják?
— Farkas Imre.
— Mit akar?
— - Jelentem alássan tábornok úr, én nem óhajtok élni a felvételi
engedelemmel.
— Miért nem?
%
— Mert érzem, hogy más az én pályám. Nem való vagyok én
katonának.
Azt hittem, hogy összedűl a világ. Könny borította el a szememet,
ií)3

megijedtem saját vakmerőségemtől. Az altáboraagyra néztem a
könnyem fátylán keresztül.
— Mo3t fog megenni, gondoltam.
De nem ez történt.
A haragos főtiszt elhagyta a helyét, odajött hozzám és megcirógatta az arcomat.
— Jól tetted fiacskám, hogy most szóltál. Okos gyerek vagy, idejében rájöttél, hogy nem vagy katonának való.
Lelkes örömmel jöttem vissza a szállóba. Emlékszem: a hosszabb
utat választottam, végigmentem az Üllői-úton és a Múzeum-körúton
bekanyarodva fordultam vissza a Rákóczi-útra. Ezalatt gondolkoztam,
mert egész életen át, ha nagyon intenzíven gondolkoztam, mindig járkáltam föl s alá. És az volt az érzésem, hogy helyesen csedekedtem.
A személyvonattal hazautaztam. De — minél inkálbb közeledtem
a szülői házhoz, annál jobban összeszorult a szívem. És amikor az
alföldi távlatban magasan megjelent a tetők fölött a nagytemplom
kettőstornya, majd kiszakadt a szívem, úgy dobogott.
Hogy mondjam meg a dolgot az édesapámnak? Hogyan fogok az
ő becsületes, jószándékú szemébe nézni? Ismerem a fölfogását, ő nem
azt fogja mondani, hogy: okos voltam. Hanem azt, hogy: gyáva voltam. És ez az ő szemében a legnagyobb bűn a világon.
Ám: odahaza csönd fogadott. Csönd, mely szinte ijesztően hatott.
A kiskutya elémrohant, de nem fogadott azzal a kitörő örömmel, amit
vártam. Sunyin visszakocogott a kuckójába.
Megijedtem. Megéreztem, hogy a kutya érez valami bajt. Benyitottam a belső szctoába. Ott ültek csendesen: Erzsike nővérem, meg
az édesanyám.
Az anyám sírvafakadt, mikor meglátott.
— Édes fiam!
Már ott volt az apám is. Mi történt itt egy hét alatt. Az apám
ijesztően lefogyott. Nem volt semmi harag, semmi indulat a szemében. Egykedvűen vette tudomásul az elhatározásomat.
Csak annyit mondott:
— Hát segítsen az Isten, édes fiam!
Nem mertem kérdezősködni. Rendes szokás szerint, ha valahonnan megjöttünk, kiszaladtunk az istállóba, mert az mindig külön öröm
volt, hogyan örültek nekünk a lovak.
Az istálló ajtajában megdöbbenve állottam meg. Csak egy lő
lógatta a fejét ott nagyszomorúan, az öreg remonda, a «Huszár!» A
Fecske meg a Bolygó helye: hült hely, hideg, üres ailom!
— Istenem... hol a Bolygó?
Hátrafordultam. Ott állott mögöttem megtörve az édesapám.
— Nincs . . . édes fiam.
— Jaj, hát hol van?
— Eladtuk . . . muszáj volt eladni.
Gyanúsan fényes volt az öreg katonának a szeme. Az öreg megmaradt ló visszanézett rá vádilón, szemrehányóan. Mintha számonkérte volna tőle az is a társait, a Bolygót, meg a Fecskét!
(Folytatjuk)

m

KSsUB

MAGAS CÉ
V í g j á t é k 3 felvonásban.
Irta : Lakatos László

A dnrab elfladáni joga kizárólag Révész tatoue színpadi kiadóvállalatától (Budapest. Baross
9.) szereahetß aneg. Az cngodélynélkilll elflatláM «zlgnrímn bllnteü az 1921. évi L I V . tiirvénvoU
Copyright 1983 by Francis Révész, Budapest.
Szinnkerült
Poplni Olivia
Pap > Amy

,

a BELVÁROS! SZÍNHÁZBAN
a höre hetö sterepottídsban
Honthi Hanna
Báró Rafu» Henrik
Murdtt Llty
Dr. Takte« Péter
Both Mlltn
Pdgtr Antal

:
Harsányt Ansff
Berrty Oi'ta

édesebb, legerotikusabb melódiáját, azut
ELSŐ
P I L V O N A S
< Terrasz, egyikén ama régi olasz kastélyok- megijed, szájára üt, elhallgat. Odabenn
duett most ér szárnyaló kicsengéséhez,
nak, amelyeket újabban mind gyakrabban
alakítanak át szállodákká vagy penziókká. cnek felszáll és azután meghal. Pillanatn
csend. Az ajtó nyílik és megjelenik.)
Ennek oka: az indusztrializmus, a demokráca és a szegénység. A Caitcllo BuonarPOPINI OLIVIA (háta. Maga a na
roti, amelyet azért hívnak Így, mert a
énekesnő még félig az ajtóban áll. BeU
Liguri tenger mellett van, a rwrrarai he- fordulva mondja): Állóra a domatti
gyek. alján, amelyek Michel Angela Íróaszalle dieci, come solito. Grazie Maeßtro.
tala voltak — és mindkettő, a tenger mily
rivederlo. (Most megfordul, meglátja l
kéksége és a carrarai hegyek kábító fehértért.) Hallgatódzott?
sége látszik a háttérben — a Castello Bun.
PÉTER (kicsit zavartan):
Nem
narroti a háborúutáni időkben alakult át. Igen . . .
Hallgatódatam
(Nekiszal
szállodává, de úgy, hogy külsejében teljedul.) Lent voltam a strandon, féllábbal
sen megtartotta kastélyjellegét.
A kôkoctengerben . . . Ázután valami vonzott
l-ás terrasz tele van szobrokkal, oszlopokMint a mágnes húzta a testemet... Me
kal, torzókkal
A falak márványborítása
éreztem, hogy énekel. Tudja, hogy mM
fekete-fehér, a régi toscanai stílusban. Kis éreztem meg? Azért, m e r t . . .
lépcső jobbra egy tornyos szobába vezet.
OLIVIA (belevág):
Nem szeretem,
Balra járás egy másik szobába. Hátul nagy. kihallgatnak, mig korrepetálok. Ilyenkor
széles lépcső le a kertbe. Kis erkélyek, ki
hangom még neglizsében van.
ugró loggiák a terraszon. Meleg van. RaPÉTER: De hiszen éppen ezt szerete
gyogó augusztusi délelőtt, vakító fehér porA hangjában, amikor gyakorol, van valai
ral. Az égen egy-két játékos és csalóka bti. édes lusta melegség. Mint egy szép r
mnyfelhő, azokból a nyári középtengeri fel. testben reggel, amikor ébred. Tudja, ar
hőkből, amelyekből sosem lesz eső. Jobba percre gondolok, amikor egy szép a;
felől ének. A nagy duett a Butterfly első
szony kiszáll az ágyból és átmegy a fürc
felvonásának végéről. Nagy, érzéki szopszobába.
rán hang, amit egy szerényebb tenor kísér,
OLIVIA: Hagyjuk ezt. E z . . . Ezek m
azzal az engedelmességgel, aminek oka egyidevaló dolgok. (Kicsit áhítatosan.) 1
részt a művészet tisztelete, másrészt az öt- , énekelni,
játszani, az szent, őszkor a neven lira óradíj.)
vorkl Metropolitan-ben fogom csinál
Puccinit. Ezt a Butterflyt, aztán toscát
Dr. TAKÁCS PÉTER (nem egészen 2t>
amit úgy szeretek, Manont, és . . .
éves fiatalember, nagyon kedves, nagyon
PÉTER: Végig fogom hallgatni az egé
értelmes, középről jön föl a lépcsőn. Viláciklust.
gos ruhában van és szerelmes. Abba a nagy
érzéki szopránba, amely jobbról jön szárOLIVIA: Rádión?
vyalóan és elesuklón. Szeme
felragyog,
PÉTER: Nem. Füllel. Akarom mondai
arca sugárzik, füle kifeszül.
Magábaissza
ott fogok ülni a földszint elsfi sorban. K
a hangot, fis ez d hang vonzza. Delejes erőmegyek maga után, Olivia.
vel, Péter egész testét. Lábujjhegyen köze.
OLIVIA (nevet).
Icdik a jobbaj tóhoz, egy pillanatra önkénPÉTER: Miért nevet?
telenül együtt dúdolja Pureininek ezt a leg.
OLIVIA: Mert. Mnst augusztus van, r

Beretvás pasztilla fejfájás ellen
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vember huszonnegyedikén lépek fel Amerikában. Az előadás kezdődik nyolc órakor...
Én nyolc huszonháromkor lépek ki először
a színpadra és belefogok az áriámba.
PÉTER: Csak nyolc huszonnyolckor, öt
percig tapsolni fogok. A zenekar eláll.
OLIVIA: Hol lesz maga november huszonnegyedikén este nyolc huszonháromkor?
PÉTER: Ahol maga. Mindig és mindenütt, ahol maga.
OLIVIA (Meretettel, de fölényesen, kis
fájdalmas kacérsággal) : Hány éves maga,
Péter?
PÉTER (idegesen): Ne bántson, kérem.
Huszonhat l e s z e k . . . izé, múltam . . .
OLIVIA: Nem Igaz. Leazl
PÉTER: Hát leszek. Mit akar? Nem tehetek róla, hogy az apám fia vagyok és
nem a nagyapámé. (Igen kis szünet.) Ha
csak ez a baj. Mondjuk, hogy fiatalabb va
gyok m a g á n á l . . .
OLIVIA: Hagyjuk ezt a témát, jó?
PÉTER: Akkor is mennyivel?...
Két,
három. 1. legfeljebb n é g y . . .
OLIVIA: Elég!
PÉTER: . . . é v v e l . . . Nem számít. Mag.i
napról napra fiatalabb lesz. Fiatalabbá veszi a hangja, ez a boldogító hang. És olyan
szép, olyan nagyszerű. így remek, amilyen
most. Én kétségbe lennék esve. ha maga
csak egy nappal is fiatalabb lenn?.
OLIVIA: Én nem.
PÉTER (rá akar
gyújtani).
OLIVIA: Kérem, most nem. Majd később. így rögtön, munka után, a hangom
nem bírja a filstöt.
PÉTER: Bocsánat. Egy pillanatra megfeledkeztem róla.
OLIVIA: Pedig én is szeretnék rágyújtani. De nem lehet. Rabszolgája vagyok a
hangomnak. A hangom a főnököm. Én
csak alkalmazva vagyok nála.
PÉTER: Esti háromszáz dollárért.
OLIVIA (nnivul) : Ugy-e, hoay milyan
kevés? De hát nem lehet. Ez a dög Jerltza
nyomja az árakat.

szőnyeg
Bérezi D
B U D A

PÉTER: A báró kikíséri magát Amerikába?
OLIVIA: Vigyázni kell a hangomra.
Ezért is jöttem ebbe a Hotel Buonarroti-ba.
PÉTER: A báró?
OLIVIA: Kis Üzem. kevés vendég. Csak
az idén alakították át kastélyból szállodává.
És előttem a tenger, a carrarai hegyek, fehér márványból, fehér hegyek . . .
PÉTER: A báró?
OLIVIA: Félóra autótura nagy mesterem Puccini sírja. Én még ismertem őt.
Szép férfi volt. A tehetsége kint ült az
arcán. Gyönyörű oroszlánfeje volt . . .
és •

I

PÉTER: A báró kikíséri magát Amerikába?
OLIVIA: Mit akar maga a bárótól?
PÉTER: Fontosabb, mit akar a báró
magától? Vagy talán már nem is kell
akarnia? . . . í g y van?
OLIVIA: Most rágyújthat, a hangom
már birja.
PÉTER: Én nem. Én nem birom ezt a
bárót. Ezt a báró Rufus Henriket.
OLIVIA: Nézze, kedves fiatalember . . .
PÉTER: Nem vagyok kedves fiatalember. Dr. Takács Péter vegyészmérnök vagyok . . . Kije magának a báró?
(Kis
szünet.) Nem felel. Szóval azt gondolhatok, amit akarok?
OLIVIA: Csak egyet nem. Hogy rossz
énekesnő vagyok. Mert ez nem Igaz.
PÉTER: Mikor veszi el magát ez a
báró?
OLIVIA: Hallja, micsoda perverz ötletei vannak. Házasság öregít. Csak szerelem
fiatalít.
PÉTER: Hány férfi volt az életében?
OLIVIA: Sok. Manonban Des Grieux
lovag, Toscában Cavarodossi. Pillangóban
Pinkerton hadnagy. Utóbbitól gyereket is
Mtilök. Minden előadásom pontosan az első
és a második felvonás közt. A szünetben.
PÉTER: Eh, nincs magának szíve.
Maga nem tud szeretni. Nem is akar.

elsőrendű jutakanavára a legnemesebb gyapjúfonállal
kontúrozva, megkezdve, teljes hozzávaló anyaggal együtt,
darabonként :
Ágyelő, 60 x 90 cm keleti mintával .. P 1 2 . 8 0
Ugyanaz, virágos Biedermeier mintával P "10«—
Összekötő, 80x120 cm keleti mintával P
Ugyanaz, virágos Biedermeier mintával P 3 1 . 8 0
Összekötő, 80x150 cm keleti mintával P 3 0 . —
Összekötő, 100 v 150 cm keleti mintával P 3 5 . 8 0
Falvédő, 80x195 cm keleti mintával ... P 4 0 . —
Ugyanaz, virágos Biedermeier mintával P 4 8 . 8 0
Vidékre utánvéttel. — Nem tetszőért a pénzt visszaadom.
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OLIVIA: Jól ösmer. Hogy én nem akarok. Csak ráérnék egyszer, érti? Csak egyszer érnék rá. Egyszer az életben.
PÉTER (küzköd magával) : Nézze . . .
OLIVIA: Nézem.
PÉTER: Nézze. Én tudom, a báró a
kedvese. De én ezzel sem törődöm. Legyen
a feleségem. (Szünet.)
OLIVIA: Ez komoly?
PÉTER: Nagyon.
OLIVIA: No, beszéljen csak őszintén.
A szeretőm akar lenni!
PÉTER: Olivia!
OLIVIA: Ne Oliviázzon. Kis fiatalember, itt kigyúlt ebben a nagy olasz napban, megkívánt engem és . . .
PÉTER: És ha Így volna. Akkor?
OLIVIA: Akkor . , .
PÉTER: Akkor?
OLIVIA: Mert gondolkozni akarok magamról és magáról.
RUF US (középről jön. Bizonytalan korú.
Egyike azon nagystílű
európai
fezöröknek, akik a prosperity bukása után is megmaradtak, Öntudatos, de nem kellemetlen.
Van esze, tud viselkedni): Jó reggelt, Olivia. (Kezet csókol.) Szervusz. (Kezet
ad
Péternek.)
PÉTER (pillanatig habozik, azután kezet ad): Szervusz báró úr, Van szerencsém.
RUFUS (Oliviához) : Már skáláztunk?
Én is. A karommal. Egy egész óra hosszat
eveztem. Remek volt. (Kis szünet, Péterhez.) Elszöktél a strandról.
PÉTER (Oliviára néz): Igen. Bántott
a nap. Ma rém erősen süt.
R U F U S (Péterhez):
Délutánra befűttetem a motorost. Felszaladhatunk vele
Speziáig. Vagy le Livornólg. Velünk tartasz?
PÉTER (Oliviára
néz):
Hát . . . A
művésznő jön? . . .
OLIVIA: Még nem tudom. Előbb telefonozni kell az orvosnak. Mit ajánl a hangomnak?
PÉTER: Tengeri levegőt. Aranyat ér
belőle minden slukk.
OLIVIA: De a motoros füstje. Ebéd
előtt telefonálok a doktornak. Maga azért
menjen, ha kedve van.
PÉTER: Hiszen, kedvem volna, c s a k . . .
Rengeteg levéllel vagyok restanciában.
Majd ebédnél megmondom, hogy van-e
kedvem, vagy nincs. (Meghajol.)
Kezét
csókolom, művésznő. Ha megengedi később
magáért jövök és akkor lemehetünk a
strandra.
OLIVIA: Jöjjön, az «agyon kedves lesz.
PÉTER: Nagyon köszönöm. A viszontlátásra. (Balra indul.)
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R U F U S (utána szól): Szervusz!
PÉTER: Szervusz. (Balra el.)
RUFUS (Péter
után néz,
megvárja,
mig eltűnik): Kedves fiú. Szeretem benne,
hogy Így tud szenvedni. Szeretem benne,
hogy Így tud gyűlölni engem. (Kis
szünet.) Nem vagyok rá félték eny. (Küzköd.)
Mondd, jól teBzem? Hogy nem vagyok rá
féltékeny?
(Szorosan
Olivia
elé
áll.)
Mondd, nyugodt lehetek?
OLIVIA: Jött ma postám?
RUFUS (zsebébe nyúl. Átad néhány levelet neki).
OLIVIA (átfutja
a borítékokat,
csalódottan): Newyorkból semmi? Blake nem
Irt. (Eldobja a leveleket.)
R U F U S : Nem felelsz? Ez a fiú szerelmes beléd? Mondd, szerelmes?
OLIVIA: Mit tudom én? Kérdezd meg
tőle.
R U F U S : Most kínzói. Miért kínzói?
OLIVIA: Nem tudom. Talán . . . Nem
szeretem, hogy neked ez a mi dolgunk
olyan kényelmes. Egyáltalán nem szeretem, ha férfiaknak túl jól magy mellettem. . .
R U F U S : Olivia, tudod, hogy te egy
rossz ember vagy?
OLIVIA: De jó énekesnő!
(Lekopogja.)
R U F U S : Mit akarsz attól a fiútól?
Mért engeded, hogy a közeledbe jusson?
Ki ez a fiú?
OLIVIA: Érdekel? Valaki. Egy a közönségből. Kedves, derék fiú. Tiszta ember. És ő Is magyar, mint én. Mert tudod,
hogy Popini . . ,
R U F U S : A művészneved. Tudjuk. De
ml köze ennek ehhez? Te, ez a fiú, meglásd, ez még egy nap valami bolondságot
fog érted csinálni, öngyilkos lesz, vagy
elvesz feleségül.
OLIVIA (kicsit ijedten):
Te hallottad,
hogy 6 megkérte a kezemet?
RUFUS: Nem. Mért? Megkérte?
OLIVIA: De szó sa róla. Mikor kérte
volna meg? Hol? Hogyan? Én különben is,
hi.,,r5uk ezt. Jó?
RUFUS: Jó! (Zsebébe
akar
nyúlni.)
Rágyújthatok?
ÖLIVIA: Nyugodtan. A hangszálaim
már lehűltek.
RUFUS: Köszönöm. (Zsebébe nyúl, kiveszi tárcáját és véletlenül egy
táviratot
is.) Bocsánat, most veszem észre, ezt elfelejtettem odaadni. (Odaadja a
táviratot.) Távirat Berlinből.
OLIVIA (kicsit nyugtalan):
Igen?Köszönöm. (Átveszi a táviratot,
zsebregyűri.)
RUFUS: Nem bontod fel?
OLIVIA: Majd később. (Szünet.)
RUFUS: Mért nem bontod fel?
OLIVIA: Mondtam, hogy később.
RUFUS: Amikor egyedül leszeL Na-

yon kérlek, bontsd fel ezt a táviratot
tost. Itt. Előttem.
OLIVIA: Mért? Talán el akarod olasniî
RUFUS: Ez már a harmadik távirat,
mi ezen a héten Berlinből jön. Egyet
aptál vasárnap, egyet hétfőn . . .
OLIVIA: fis eg; 'et ma, pénteken, Reinardtól. Mi van ebben?
RUFUS: Ebben az van, hogy te ezt a
iviratot nem Relnhardtól kaptad.
OLIVIA: Honnan tudod?
RUFUS: Onnan. Ha Reinhardtól volna,
i már ész nélkUl felbontottad volna.
Kis »tünet.) Ki táviratoz neked állán6an Berlinből?
OLIVIA: Valaki.
RUFUS: Ki? Akarom tudni, ki?
OLIVIA: Ne akard tudni, mert úgysem
ogod tudni.
RUFUS: Mért nem?
OLIVIA: Megmondtam az első nap:
ontrollt nem tűrök. Független, felnőtt
mber vagyok.
RUFUS: Olivia! . . .
OLIVIA: Elég! Nem birom ezt a főnő»
ösködést. Az előbb azért a kis magyar
egyészmérnökért, most meg ezért a távlatért. Ezek a dolgok az idegeimre metiek. Vagy megbízol bennem, vagy nem.
RUFUS: Megbízok benned . . . (Reset
kar adni.) Olivér.
OLIVIA (nem fogadja el o kezét): Ez
íost megint nem volt jó. Már sokszor
értelek, ne nevezz Olivérnek.
RUFUS: Mért nem?
OLIVIA: Olivia, Livía, Oly . . . Ahogy
karod, de Olivér nem vagyok. Neked
em.
RUFUS: Értem. Más nevezett annak.
r
alamikor más és most bánt, ha én is.
Kis »tünet.) Ki volt, aki így hívott? A
reimari herceg, vagy Londonban Cunningam, vagy . . .
OLIVIA: Na elég, fiam. Nem birlak
la. Érted: Nem birlak.
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Möhoz):

>ly!
OLIVIA (egy pillanatig meghőköl, aztán): Anny! Anny! (Egy
pillanatig
temközt állnak egymással, azután egyi«írnak borulnak, megcsókolják egymást.)
fost jöttél?
LUIGI (bőröndökkel jobbra el),
ANNY: Speziáig a vonattal. Onnan
utón. Nem tudtad, hogy jövök?
OLIVIA: Fogalmam sem volt róla.
ANNY: Nem értem, hiszen . . .
OLIVIA (gyorsan,
hogy ne
folytatassa): Szabad? Báró Rufus Henrik, naPapp Anny kisaszyor. jó barátom

szony, egyetemi hallgató . . . Münchenhői.
RUFUS (meghajol): Kisasszony!
ANNY: (kezet ad): Papp Anny.
RUFUS: Most érkezett?
OLIVIA: Münchenből. Egyetemre jár.
Művészettörténelmet tanul. De még csak
elsőéves.
RUFUS: Annyinak sem látszik. Én legfeljebb hetedik gimnáziumra mertem volna
tippelni.
OLIVIA: Budapestről ismerem. A legjobb barátnőm lánya.
RUFUS: Kisasszony itt fog nyaralni?
ANNY: Szeretnék, h a . . .
OLIVIA (belevág) : Egy hetet fog itt tölteni. Azután továbbmegy Rómába. Studiumok a Vatikánban és a múzeumokban.
(Annynak.) így volt az eredeti nyári program. Már nem emlékszel?
ANNY (engedelmesen) : De emlékszem.
Egy hét múlva megyek Rómába. Szabad?
(Leül.) Taxin jöttem Speidából. Gyalázatosan összerázott.
OLIVIA: Miért nem telefonoztál? Elé
bed küldtem volna a kocsimat.
ANNY: Nem akartalak zavarni.
OLIVIA: Rosszul tetted. Szobád már
van?
ANNY: Alighanem. A portás makogott
valami umdicei-félét.
OLIVIA: Tizenegyes. Az. (Jobbra mutat.) Itt van az én traktusomban. A pogygyászod? Látom, már fel is vitték. Küldöm
a komornámat, hogy segítsen kipakko'ni.
Vagy akarod, hogy én?
ANNY: Bizony, drágám, az nagyon kedves volna.
RUFUS: Bocsánat, akkor nem zavarok
tovább... Viszontlátásra, művésznő!
OLIVIA: Pá, Rufuskám!
RUFUS: Kisasszony!
ANNY: Uram!
RUFUS (középen el): Viszontlátásra,
ARANY is csak akkor érték,
ha van b o t t á JÓ EQE8Z8EQ
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művésznő... ja vagy Önnek már köszönszes hanemeket. Most megint kezdet
tem. Pardon.
Mondd, drága szívem, azért jöttél, hog
OLIVIA (megvárja, amig Rufus eltűnt. vitatkozzunk?
ANNY: Nem, én másért jöttem. Azér
Megöleli Annyt, össze-vissza
csókolja):
Drágám! Kis békám! Tündérkirálynőm! hotry lássalak.
OLIVIA: Drága kis mókusom! (Mei
Aranybogaram!
ANNY: Olivér! Te kedves, drága, jó öleli.)
ANNY (kiszabadítja magát): Hagyj!
Olivér! (Nyakába csimpaszkodik, összevisz.
OLIVIA: Mi az? Nem szeretaz?
sza csókolja.)
ANNY : Bár tudnálak nem szeretni. Eg
OLIVIA: Mutasd magad. Nem vagy jó hét és küldesz. Egy hét és kidobsz.
színben, poflkám. Biztosan sokat dolgoztál.
OLIVIA: Na! Kidoblak? Hogy mond
ANNY: Mint egy ló. De ez jó. Hanem
hatsz ilyet?
harminc óra hosszat utaztam, és tudod, az
ANNY: Tavaly is, Pesten... Emiéi
út kicsit megnyúzott ebben a melegben.
szel? Vendégszerepeltél az Operában,
OLIVIA: Mi? Hát tulajdonképpen miOLIVIA: Igen, a Tosca ment Ês a Pr«
kor indultál te Berlinből?
talán sohasem sikerült úgy neken
ANNY: Szerda este. Küldtem is neked ghiera
mint azon az estén.
egy táviratot.
ANNY: Mi? Te csak arra a rongy Pr<
OLIVIA: Lehetetlen. Én csak most kap.
ghierára emlékszel?
tam meg. Még föl se bonthattam. (MuOLIVIA (kétségbeesetten):
Rongy! J
tatja.)
Preghierára azt mondja: rongy!
ANNY: Hadd lám. (Nézi.)
Tényleg,
ANNY: De arra persze nem emléksze
csak ma adták fel a disznók.
hogy én azon az estén csak a nézőtérrí
OLIVIA: Anny!
ANNY: Hát minek nevezzem őket? Az láthattalak. Előtte nem találkoztunk eg
negyedévig, utána sem, összesen egy esté
ember lakik egy évig egy penzióban, dönti
voltál Pesten, és te fent a színpadon, é
beléjük az irtó pénzt és mihelyt kitette a
lent a nézőtéren. Még az öltöződbe sem m<
lábát, fütyülnek rá. Disznók.
h ettem be.
OLIVIA: Na! (Lefonja kezét.)
OLIVIA (rémülten):
Még csak az kel
ANNY (elkapja):
Hagyd szivem a keszünet.
zemet. Csupa maszat. Harminc órája nem lett volna. Pláne Pesten. (Kis
Hogy megy a tanulás?
birtam tisztességesen megmosakodni.
ANNY: Na ne. Igazán ne fáraszd mai
OLIVIA: Hogyan, a hálókupéban nem
gad.
volt mosdófülke?
OLIVIA: Hogy érted ezt?
ANNY: Nem utaztam hálókupéban.
ANNY: Téged érdekel, hogy én mit do!
OLIVIA: Hát?
gozok az egyetemen? Neked az igazán ví
ANNY: Harmadikon.
lami?
OLIVIA: Mint egy diák?
OLIVIA: Mi? Hogy az nekem valam
ANNY: Az vagyok.
hogy te . . . (Elfordul, egy könnyet töröl l
OLIVIA: Harmadikon Berlinből...
ANNY: A Liguri-tengerig. Kérlek, ne n szeméből.)
ANNY (hozzáfut): Olivér!
ájttlj el.
OLIVIA: Eriggy! Gonosz vagy!
OLIVIA: De elájulok. Egész éjszaka Ül
ANNY: Olivér, ne haragudj, ne bántsu
tél a kemény fapadon.
egymást. Szeretlek!
ANNY: Vagy álltam az ablakban és nézOLIVIA: Én téged sokkal jobban. Szt
tem. Bele az éjszakába. Csuda volt. Menyretlek, fájó boldogsággal szeretlek. És egj
nyi csillag az égen. I)e hát ebben a némeszer ezt el is fogod hinni nekem. Egyszc
tek mindig nagyok voltak, a csillagokban.
csak mégis eljön az a nap, amikor el fogo
Hiszen emlékszel, már Heine is.
nekem hinni, hogy szeretlek.
(Gyengéde
OLIVIA: Heine? Ki az? Énekeltem én
magához vonja.)
attól az embertől valamit?
ANNY (bensőn): Olivér! (Kis szünet.
ANNY: Na hallod! Loreleyt.
OLIVIA: Amivel olyan óriási sikerem Engedd, hogy legalább két hétig maradhas
sak. Nézd, nem láttuk egymást egy egés
volt,. Az tőle van? Érdekes.
évig. Két h é t . . . szabad?
ANNY: Ki ez a Rufus?
OLIVIA (kényelmetlenül): Nézd, sziv
OLIVIA: Ez e g y . . . R u f u s . . . Nagyon
kém...
ltedv.es szolgálatra kész és . . .
ANNY: Ne folytasd. Ha nem tndta
ANNY: ő miatta nem maradhatok itt,
mingyárt moriflani, hogy igen . . .
csak eev hétig?
OLIVIA: Lehet, hogy Blake jön Ne*
OLIVIA: Nem ó miatta.
yorkból. Vagy Milánóba kell mennem Soi
ANNY: Hanem?
zongóhoz. Mit tudom én, mi lesz két h<
OLIVIA : Azt te jól tudod. Tudod az ösz110

múlva. Az én életem. Egyszer meg fogsz
érteni.
ANNY: Már megértettelek. (Kis szünet.)
Hányas a szobám? Tizenegy?
OLIVIA: Most itt hagysz.
ANNY: Délben látjuk egymást. Csak
előbb lesikálom magamat. (Indul, hirtelen
a neme megakad valamin a földön.) Hát
ez mi? Hopp! (Lehajol érte.) Megvagy.
(Mutatja.) Gyikl
OLIVIA: Erre rengeteg van. Mutasd
rsakt
ANNY: Hogy görbüli
OLIVIA: Ühüm. Most olyan, mint egy
karperec smaragdból.
ANNY: Nézd ezt a mély zöld színét.
Mintha nem is volna igazi.
OLIVIA: Biztosan az erős naptól.
ANNY (nevet).
OLIVIA: Mit nevetsz?
ANNY: Naptól 1
OLIVIA: Nem attól?
ANNY: Nem. Szerelemtől. Ez most a
párját keresi. Annak festi magát. Látod,
nogy csillog? (Elengedi.) Na eríggy ! Puus!
Szeress I
OLIVIA: Mit Te ilyeneket tudsz? Hogy
a gyíkok... Ezt tanították a történelemben?
ANNY: Nem. Az élettani intézetben.
Néha átszöktem oda. Koppant érdekes dolgokat lehetett ott megtudni. Például, bogy
a hüllők is szeretnek. És köztük a kígyók,
egészen furcsán.
OLIVIA: Mi? Hogy a kígyók?... És ez
téged érdekel?
ANNY: Nagyon. Engem minden érdekel,
ami van.
OLIVIA: Tel Nézz a szemembe! (Erősen belenéz Anny szemébe.) Tel Én most
nagyon kíváncsi vagyok valamire. Én most
nagyon szeretnék tudni valamit.
(Nagy
Hzünet.) Mooondd . . .
ANNY: Tizenegyes a szobám?
OLIVIA: Te! Te jól tudod, hogy mit
kérdezek. Tudod?
ANNY: Tudom. Olyan egyszerű. Tizennyolc éves vagyok, mire lehetnél kíváncsi,
ha nem arra, h o g y . , .
OLIVIA: Ogy van. É s ? . . .
ANNY: É s ? . . . Miért érdekel?
OLIVIA: Na hallod? Hogy miért érdekel, hogy t e . . .
ANNY: E z érdekel belőlem? E z Igen.
Miért nem a többi i»?
OLIVIA: Mi az a többi?
ANNY: Minden. Az a csekélység, hogy

Lány vagyok. Ezt akartad tudni. Lány vagyok.
OLIVIA: Te drágát Ez igaz . . . (Meg
akarja ölelni.)
ANNY: Ki neked ez a Rufus?
OLIVIA: Ru . . . Ru . . .
ANNY: Ne dadogj, Olivér. Vagy van
valaki más?
OLIVIA: Senki. Én csak a hangomnak
élek. Bennem csak ének van és muzsika.
Semmi más. Bennem az egész Verdi, az
egész Puccini.
ANNY: Mint egy gramofonban.
OLIVIA: Szemtelen. (Kis szünet.) És
soha még nem szerettél senkit?
ANNY: Senkit. Én csak azt tudom,
hogy mit tudnak a hüllők, a kígyók és a
gyíkok. De hogy a férfiak? Engem Idáig
nem érdekelt egy sem.
OLIVIA: Mert még nem jött az igazi.
ANNY: Igazi? Mi az, hogy igazi? Az
csak mesekönyvekben van, hogy az ember
áll, nem gondol semmire, nem vár senkit
és egyszerre csak jön . . .
PÉTER (balról jön) : Itt vagyok. Jön a
strandra? (Ezt Oliviának mondta. Annyt
csak most veszi észre. Könnyű meghajlás.)
Bocsánat!
OLIVIA (kicsit zavarban): Szabad? (Bemutat.)
Papp Anny . . .
Dr. Takács
Péter.
PÉTER: Dr. Takács. (Kezet nyújt.)
ANNY (szintén nyújtja a kezét, hirtelen visszakapja): Bocsánat. Harminc óráig
ültem vonaton. (Ujjaira lehel. Zsebkendővei 8záritkozik.) Most már tűrhetőbb. (Kezet nyújt.) Van szerencsém. (Oliviához.)
Na, de most Igazán megyek . . . Már nem
érzem magam embernek ilyen szutykosan.
OLIVIA (jobbra mutat):
Klcsönözzem
a komornámat? Tudsz vele olaszul beszélni?
ANNY: A! Jó nekem egy dézsa forró
víz és egy sikáló kefe. Az ért magyarul
is. (Jobra el.)
OLIVIA (kis szünet): Ez egy nagyon
kedves kis diáklány.
PÉTER (közömbösen): Igen.
OLIVIA: Egy jóbarátnŐm lánya. Nagyon intelligens. ÉS csinos is. Nem?
PÉTER: De lehet. Nem nagyon néztem
meg . . . Parancsol a strandra?
OLIVIA: Muszáj? Abba a vadállati
forróságba?
PÉTER: Maradhatunk itt is. Nekem ott
jó, ahol maga van. Ahol láthatom az arcát, hallhatom a hangját. Azt a bársonyos
crotikájú hangját, amit ha hallok, végig-

D A P M O L
Olivér! Egész éven át nem törődsz velem.
Ép aztán találkozunk és vizsgáztatsz . . .
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fut a hátamon, végigszalad a gerincemen.
Ne dobjon ki, érti? E l as én szerelmein
egyszer még hasznos befektetés lesz magának. Pénzt fog vele keresni.
OLIVIA: Mi? Ügy látom, csakugyan
megbolondult. Most már pénzt is kínál.
PÉTER: Miből? Szegény ördög vagyok.
És mégis pénzt fog keresni. Szerelmem fel
fogja gyújtani, a hangja még telibb lesz,
még pompásabb, ami az én szívemben fáj,
az ott fog csengeni a maga torkában . . .
OLIVIA: És esti felléptidíjamat felemelik száz dollárral. (Megfogja
kezét)
Kedves. Látja, most kedves. Amikor így
játszik a szerelmével, amikor így kicsúfolja a fájdalmát, ilyenkor szinte sajnálom, hogy egy hét múlva el fog felejteni.
PÉTER: Mi! Hogy én magát egy hét
múlva nem fogom szeretni?
OLIVIA (gesztus);
Ennyire sem. Egy
hét előtt még nem is iBmert, egy hét után
pedig gyűlölni fog. Nem lehet angem két
hétig bírni civilben. De ígérjen meg egyet.
PÉTER: örökké fogom szeretni.
OLIVIA: Én többet kérek. ígérje meg,
hogy ha már nem szeret, akkor sem fogja
szidni a hangomat. Nem fogja mondani,
hogy a Jeritza különb, vagy, hogy a Német Mária többet tud. Mert ezt nem bírnám ki. És ez nem ís igaz.
PÉTER: De igaz! Igaz, hogy szeretni
fogom mindig. (Ráborul kezére.) Szabad?
OLIVIA: Szabad. Olyan szépen kérte és
a szemében volt egy olyan meleg nézés.
(Két kezébe veszi Péter arcát.) Szép, kedves szeme van. Hegedűk tudnak ilyen forrón beszélni, mint a maga szame. Drága,
kedves fiú. Most egy percig én is szeretem.
PÉTER: Olivia!
OLIVIA: Hallgass! Ne rontsd el. Egész
életemben idegen leszel nekam, érted? De
most egy percig szeretlek. Igazán nagyon
szeretlek. Talán úgy, ahogy te engem. Hol
a szájad? Az a szép, szelíd szájad, amivel
most olyan édesen tudsz hallgatni. (Föléje
hajol.)
ANNY (jobbról jön, poignoirban
van):
Olyan . . . (Csak most látja meg, mi tőrtént.) Bocsánat . . .
OLIVIA (egy pillanatig
reszket).
PÉTER (hátrál).
OLIVIA (súg):
Vigyázzon! (Hangosan.) Látja, így akarom majd Newyorkban csinálni, amikor a Pillangó kisaszszony megfogja Pinkerton hadnagy arcát.
Mit hisz, lesz sikare ennek a játéknak?
PÉTER (fuldoklik) : Halálos. Művésznő,
én nem hiszem, én tudom, hogy ennek a
játéknak halálos sikere lesz. NeWyorkbam
és mindenütt.
OLIVIA: Köszönöm. (Annyhoz.) Parancsolsz, szívem?
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ANNV (mint a jég) : Köszönöm, semmit.
OLIVIA: Mi kell? Kölni? Körömráspoly?
Rúzs? Fésű? Kefe?
A N N Y : Köszönöm, semmi.
OLIVIA: D e . . .
A N N Y : Mondom, hogy semmi, Nem kellesz! (Jobbra el.)
(Szünet.)
PÉTER (félve közeledik
Oliviáhot.)
OLIVIA (két kezét maga elé tartja szelíd védekezéssel):
Eriggy.
PÉTER (keserűen):
Értem. A jelenésnek vége. A függöny lement.
OLIVIA: Nem jelenés volt. Nem színház. Igaz volt. Szerettem.
PÉTER: Egy percig.
OLIVIA: De egy percig igazán. A k k o r
szerettem.
PÉTER: A k k o r . . . ezt úgy mondta,
mintha száz év előtt lett volna.
OLIVIA: Mert akkor is volt. Száz év
előtt.
PÉTER: Jött az a szörnyű kislány.
OLIVIA: Ne bántsa, ő nem tehet róla.
PÉTER: És ha nem jött volna?
OLIVIA: De jött. Hiába, magának nincs
szerencséje. És nekem sem. (Szünet. Mán
hangon.) Velencén át megy haza? Menjen
Velencén át. A Márk téren szabadtéri előadás lesz. Az Aida, Mascagni fogja vezényelni.
PÉTER: Bánom is én! Haljon meg
Mascagni! Süllyedjen el a Márk tér!
OLIVIA: Milyen rosszl Ilyeneket kíván
a Márk térnek. Hát bántotta magát a Márk
tér?
PÉTER: Olivia, é n . . . maga Játszott
velem, O l i v i a . . . É n . . .
RUFUS (középről
jön).
OLIVIA (Péternek):
Csönd!
RUFUS (izgatottan) : Kérem, gyorsan.
Sonzogno hívja interurbán Milánóbői. Ügy
látszik, meglesz az olasz turné.
OLIVIA: Nagyszerű. Megkopogni. (Megtörténik. Rufusba karol.) Jöjjön Rufuskám. Maga az én kabalám.
RUFUS (elmenőben, halkan): Szeretsz?
OLIVIA: Megbolondultál? Turnéról van
szó, száz estéről és te azt kérdezed, hogy
szeretlek-e? (Rufus-szal középen el.)
PÉTER (rágyújt, újságot vesz elő, egyiket sem birja. Hamar eldobja a cigarettát
is, az újságot is).
BOTH MILAN (Í8 éves, nagyon kisportolt, arca a naptót szénfekete.
Középről
jön): Hé! C a m e r i e r e l . . . . (Meglátja Pétert.) Nem Takács Péter?
PÉTER: De kérem. (Fixirozza.)
Ugy-e
Both Milán? Ne haragudj, nem ismertelek
meg mlngyárt. Ma jöttél?

MILAN: A! (Arcára mutat.) Ide nézz,
kérlek alássan, már hat hete dolgozik rajta
a nap.
PÉTER: A legjobb kozmetikus. Hogyhogy nem láttalak idáig?
MILAN: Odaát lakom, Viaregglóban.
PÉTER: Mit csinálsz?
MILAN: Mindent, kérlek alássan. Kolosszális munkában vagyok. Motorozok, regattázok, úszók, golfozok, sofírozok, tenniszezek, táncolok, bridzselek.
PÉTER: Csak?
MILAN: Kolosszális strapa, kérlek, de
kolosszális Őröm.
PÉTER: Most átrándultál?
MILAN: Motorosán. Bejöttem egy pohár whiBkyre. Mondd, kérlek alássan, pincér az nem terem nálatok? Mert babért és
pálmát azt látok dögivei. De pincért egy
szálat sem.
PÉTER: Az étterem lent van, kérlek, a
souterrainben. Lekísérjelek?
MILAN: SoHse fáradj. Souterraine. Köszönöm, szervusz! (Indul, megáll.)
Igaz,
hogy vagy?
PÉTER: Köszönöm kérdésedet, bajban.
MILAN: Mennyivel szolgálhatok? (Tárcájához nyúl.)
PÉTER: Bolond.
MILAN: Bocsáss meg. Azt h i t t e m . . .
PÉTER: Tévedtél.
MILAN: Akkor csak egy lehet: Női
PÉTER:
Tudod, hogy ilyesmiről nem
szeretek beszélni.
MILAN: NŐ?
PÉTER: De mondom, h o g y . . .
MILAN: Na ne pózolj.! Gentlemanek vagyunk, egymásnak kiadhatjuk a nőt. Szóval nem akar lemenni a nyakadról.
PÉTER: Miket beszélsz 1
MILAN: Azt mondtad, baj van a nővel.
Nővel csak egy baj lehet. Hogy nem akar
lemenni az ember nyakáról. Segíthetek?
PÉTER: Hogy érted ezt?
MILAN: Elszeretem tőled. Este jövök
reggel szabad vagy. Csak küldesz egy táviratot: Both Milán, Viareggio, Hotel Select
és minden rendben. Este jövök, reggel szabad vagy.
PÉTER: Nagyon köszönöm, d e . . . '
MILAN: Ne, ne köszönd, kérlek. Neked
a legnagyobb örömmel. Na, szervusz. Szóval pincér a souterraine-ben tenyészik.
ANNY (jobbról jön.
Átöltözött).
MILAN (halkan): Mondd, itt kell segíteni? Mert itt nem vagyok hajlandó. Nem
mintha . . . Nagyon csinoska. De nem zsánerem. Sajnálom szegénykét, hiszen nem
tehet róla. De hát nem esetem. Szervusz.
Föl a fejjel, amíg engem látsz, nincs baj.
Szervusz, kérlek alássan. Szervusz. (Középen el)
(Nagy *zilnet.)
ANNY (Péterhez megy. Az
újságra):
Szabad?

PÉTER: Parancsoljon.
ANNY (az újságban lapoz, ágy tesz,
mintha olvasna).
PÉTER (feláll, indul).
ANNY (leteszi at újságot):
Maradjon.
Beszélni akarok magával.
PÉTER: Parancsoljon.
A N N Y : Mióta ismeri maga Popini Oliviát?
PÉTER: Hírből, természetesen évek óta.
A N N Y : Személyesen?
PÉTER: Személyesen egy hete van szerencsém ismerni a művésznőt.
A N N Y : Én Olivia legjobb barátnője vagyok.
PÉTER: Irigylem önt.
A N N Y : Ez az asszony nagy művésznő.
PÉTER: A legelső, az egész világon.
A N N Y : Azt nem mondom. Itt van még
a Jeritza, a Németh Mária, azok talán
többet tudnak. De kár volna a Popinlért.
Az ő hangja . . .
PÉTER: Az a csodálatos, az a boldog
hang. A regisztere olyan, mint egy szivárvány.
A N N Y : Jó, mondjuk, szivárvány. Ez a
hang, ami esténként háromszáz dollárt ér,
arra való, hogy a Peghierát énekelje. Nem
pedig arra, hogy kis szerelmi vallomásokat
fuvolázzon.
PÉTER: De kérem . . .
ANNY: Egy olasz hotel terraszán. Délben, harmincnyolc fok melegben. Egy ifjú
fürdővendégnek.
PÉTER: Bocsánat, ön impresszáriója a
művésznőnek?
A N N Y : Harmincnyolc fok meleg van
árnyékban. Mért nem megy ilyenkor fürödni? Mért szerelmes harmincnyolc fok
árnyékban? Mért nem fürdik inkább? Sokkal egészségesebb.
PÉTER: Szóval tévedtem. Nem impreszszárió, hanem háziorvos.
ANNY: ön a londoni Rothschild?
PÉTER: Nem kérem. Én a pesti Takács vagyok. Dr. Takács Péter, vegyészmérnök.

Hölgyek figyelmébe!
Szenzációs tartós ondolálás, szakavatott vörflsszőke, Tizián-vöriK platina szőke és Henné
hajfestés, újdivatú estélyi frizurák, elrontott
hajak rendbehozatala,szímplllanieKhos«iiabblU«!
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ANN Y: Mekkora az ön birtoka?
PÉTER: Annyi sem, amennyi a talpam
alá elfér.
ANNY: Utolsó kérdés: keres ön egy
este háromszáz dollárt?
PÉTER: Még reggel sem. Olyan reggel
még nem jött a világra, amelyiken én kerestem volna háromszáz dollárt.
ANNY: Hát akkor mije van önnek?
PÉTER: Jövőm. Vegyészmérnök vagyok.
Színeket komponálok. Egész skálákat tengerkékben és ultraviolettben. Olyan skálákat, mint azok, amelyekan végig szokott
futni az ő csodálatos hangja. Szereti maga
azt a hangot?
ANNY: Nagyon. Van kritikám róla, de
nagyon. És éppen erről van szó, ne törje
maga össze ezt a remek hangot.
PÉTER: Isten őrizz. De mért törném
össze? Mivel.
ANNY: Ne játsszunk. Maga intelligens
ember.
PÉTER: Csak voltam. Most szerelmes
vagyok.
ANNY: Maga jól tudja, milyen kényes
valami egy ilyen koloratura.
PÉTER: Nagyon kényes.
ANNY: Szerelem árt neki. Ennek a
hangnak szexuális izgalom méreg.
PÉTER: Hogy mondta kérem: szexuális.. . .?
ANNY: A Poplni most csupa muzsika.
Még a bőre is énekel. Most ez a nő a művészetében éli ki magát. De ha egyszer szerelmes lesz . . . Én ösmerem a Popinit...
Akkor ez a muzsika befelé száll. A szivei
megtelik, de a torka Üres lesz, mint a kettőnk zsebe. A magáé és az enyém. Ezt
PÉTER: Isten őrizz!
ANNY: Hagyjon békét a Popininek.
Mért udvarol neki? Hiszen a Poplni nem
nő.
PÉTER: Hanem? . . .
ANNY: Közkincs. Műemlék. A Popini
olyan, mint az Eiffel-torony. Mért nom
szerelmes az Eiffel-toronyba?
PÉTER: Hiszen gondolni már talán
gondoltam rá. Csak tudja, túlmagas nekem. Föl kell ágaskodnom, ha föl akarok
érni a fejéhez.
ANNY: Az ilyen hírességekbe szerelmesnek lenni különben sem normális do.
log. Ez betegség. Az orvostudománynak
van is rá külön műszava: exhibitionizm'iR. Érti ezt a szót?
PÉTER: Nem. De roppant tetszik nekem. Exhibitionizmus. Jól hangzik.
ANNY: Mért akar tönkretenni egy
ilyen i-agyogó pályát? Mért akar egy nagy
művésznőből közönséges privátot csinálni?
Ez bűn a kultúra ellen. Ha rajtam múlna,
én minden énekesnőt diétára fognék, min104

den nagy énekesnőnek szűznek kellene len
nie.
PÉTER: Ej ha! Ön medika?
ANNY: Nem. Művészettörténelmet hall
Katók egy német egyetemen.
PÉTER: Azt hittem orvosnövendék. Se
xuális diéta, exhibitionizmus. Olyan sza
badon beszél.
ANNY: Úgy beszélek, ahogy kell. Névéi
kell nevezni a dolgokat, ha azt akarjuk
hogy megértsük egymást.
PÉTER: Hány éves?
ANNY: A Popini? A művészetnek nine
kora.
PÉTER: De remélem magának
van
Hány éves?
ANNY: Tizennyolc.
PÉTER: Tizennyolcéves nő é s . . .
ANNY: Nem vagyok nő. Diák vagyok
Ígérje meg, hogy bekét hagy a Popininek
(Mélyen.) Maga még nem tudja, ml az e
Popiniért szenvedni. Milyen szörnyű. A2
ember lohol utána, mint egy kutya. Városról városra. És ő be sem engedi az öltözőjébe. ő áll fenn a színpadon és jönnek belőle a skálák és a trillák, magas
cé-k és hosszú áriák, mint egy szökőkútból
jön belőle és maga lent ül a nézőtéren és
meghal érte és ő azt se tudja, hogy maga
ott volt, ő csak nézi másnap a lapokban a
kritikát és lecslrkefogózza az igazgatóját
és pofozza a komornáját. Igen. Maga meghal és ő csak nyugodtan p o f o z . . . A Popiniért lehet szenvedni. Csúnyán, kínnal lehet érte szenvedni.
PÉTER: Honnan tudja?
ANNY: Tudom. Ne kérdezze: tudom.
(Szünet.)
Isten vele. Ne haragudjék.
Nem akartam bántani.
PÉTER: Nem bántott. Sőt! Meddig
marad itt?
ANNY: Egy hétig.
PÉTER: Csak? Mért nem tovább?
ANNY: Nem lehet. Majd egyszer talán
azt is megmondom, hogy mért nem lehet.
PÉTER: Szeretném, ha jóbarátok lennénk.
ANNY: Én is szeretném. (Kezet ad.)
PÉTER: Milyen forró a keze!
ANNY: Attól, hogy fogja nem lesz hidegebb. (Ki akarja húzni kezét Péteréhőt)
PÉTER: Jó meleg kis keze van.
ANNY: Az nem elegáns. Párizsban idén
a hűvös kéz a divat.
PÉTER: Szép kis keze van. Emlékszik
a Toscából : O dolce m a n i . . .
ANNY: Jaj! Megint operák! Akkor futok!
PÉTER: Maradjon. Beszélgessünk egy
kicsit. Kis fürdőhely, kis hotel, kis ter
rasz, kis napsütés, kis beszélgetés, kicsikicsi kéz, kezecske...

OLIVIA és RUFUS (Középről
jönnek.)
ANNY
(ijedten elkapja kezét, Olivához stet): Nos Sonzogno?
OLIVA: El volt ájulva, er természetes.
R U F U S : Diktáltuk a feltételeket. Ez
természetes.
OLIVA
(Közel
Annyhoz, akar neki
valamit mondani. Nem tud.)
ANNY: Akarsz valamit?
OLIVIA (még egyszer végignéz rajta,
hátat fordít neki.)
ANNY: Nahát, ez hem volt nagyon sok.
OLIVIA: Takácsi
PÉTER: (Oliviához lép.)
OLIVIA: Mondja, elment magának az
esze?
,
PÉTER: Parancsol?
OLIVIA: Mit akar ettől a lánytól?
PÉTER: Én?
OLIVIA: «Kicsi-kicsi kis kéz. Kezecsk e . . . » Ez nem színésznő. Tudja?
PÉTER: De k é r e m . . .
OLIVIA: Szót se többet. Remélem megértettük egymást?
PÉTER: Nem.
OLIVIA: Nem?
PÉTER: Én tudniillik... pont most
kezdem nem érteni magát Olivia.
R U F U S (Annynak magyaráza) : Sonzogno úgy gondolja, hogy februárban
kezdjük a turnét. (Oliviához):
Melyik is
az első állomás?
OLIVIA: Milánó. Ezt se tudja? Milánó.
(Jobbról erős gongütés.)
RUFUS: Ebédelni. La rollazione! Signore e signori la collazione.
OLIVIA (Péterhez) : Jön?
PÉTER: Boldogan 1
ANNY a másik oldalról karol
Péterbe):
Jön?
PÉTER (kicsit gondolkozik) : Boldogan!
(A két nő karján jobbra indul.)
Függöny.

MÁSODIK

ANNY (nagyon egyszerű kis estélyi ruhában vani:
ühüm! Mint egy bársony
drapéria. Es ez a drapéria belelóg a tengerbe. (Legyezi
magát.)
PÉTER: Ez az ég, lássa az a rengeteg
c s i l l a g . . . Lehet? (Csend.)
Holnap reggel utazik?
A N N Y : Igen. A hét letelt. Holnap este
ilyenkor Rómában vagyok.
PÉTER: Nem bánja, hogy elmegy innen?
A N N Y : ö, nagy szép út lesz! Látni fogom az Arnót, az Appenineket...
PÉTER: D e . . .
ANNY: És elég kényelmes is. Csak egyszer kell átszállni. Tizenkettő húszkor Pistoiában.
PÉTER: Nem sajnálja itthagyni ezt a
tengert, ezt a kedves kis fürdőhelyet, ezt
az édes kis hotelt, és nem sajnál engem?
Egy egészen picit engem azért, hogy ittmaradok egyedül. Igazán semmi mondanivalója számomra?
ANNY : Sőt, egy nagyon fontos. Vigyázzon Oliviára.
PÉTER: Minden emlékeztetni fog magára. A strandon a homok, ahol együtt

FELVONÁS

(Ugyanaz a terrasz a Palatzo
Buonarrotiban, amely az első felvonásban. Egy héttel később. Este tiz óra. Nyári
este a
toscanai tenger mellett A palazzok üyen'
kor nlszanak nl, visszaborulnak
évszázados álmaikba, márványfalaik
álmosan és
kéjes histasággal adják vissza a nap for*
róságát, amit beszívtak magukba reggelitől estig. De az ég viszont éppen üyen•
kor, ezeken az estéken, ébred
Olaszország
fölött, ez az ég mély kéksfgéhen és meghintve a. hold. ezüstjével és a csillagok
aranyával...)
PÉTER (szmokingban
van): Nézze ezt
az eget, milyen kék, milyen mélyen kék.
Mondja, nem olyan, mint egy bársony drapéria.?

ANNY:

Holnap
Bereny
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örültUnk és együtt lustálkodtunk, Édes
kis lába végiglépett a homokon. Keresni
fogom a lába nyomát
ANNY: Vigyázzon Oliviára!
PÉTER: Az asztalnál a szomszéd hely
magára fog emlékeztetni. Egy csónak...
Együtt ültünk benne. Én eveztem és maga
'«zép volt.
ANNY: Vigyázzon rá. Ez a nő unatkozik.
PÉTER: Oliviára?
ANNY: És magára is.
PÉTER: Magamra? Hogy értsem ezt?
ANNY: Ahogy akarja. Értse ahogy
akarja.
PÉTER (kis szünettel):
És el fogok
menni a szobája előtt A folyosón a szobája előtt. És látni fogom az ajtót, az ajtón a kilincset és akkor megint emlékezni
iogok, eszembe fog j u t n i . . . Egy éjszaka
már kezem a kilincsen volt. Be akartam
nyitni...
ANNY (ijedten) ; A nyolcasba. Olivia
szobájába.
PÉTER: Nem. A tizenegyesbe. Az a
maga szobája.
ANNY: Mi? Be akart nyitni a szobámba? Éjszaka?
PÉTER: Tudniillik gyakran gondolkoztam azon, hogy hogyan alszik? Pizsamában, vagy hálóingben? Jobb vagy bolaldalán fekszik? Kinyújtott karján a feje,
vagy összekulcsolja alatta a kezét? Kíváncsi voltam és mert nem mertem megkérdezni, be akartam nyitni...
ANNY: Gazember 1
PÉTER: Kezem már a kilincsen volt.
ANNY: Gazembert
PÉTER: De nem mertem. Hazamentem, lefeküdtem, aludni persze nem tudtam.
ANNY: Gazembert Be akart nyitni
hozzám. Nem alszom pizsamában. Csirkefogó. Hálóingben sem. Gazember. Ebben a
melegben természetesen minden nélkül.
Takarodjon!
PÉTER: Legalább a címét adja meg.
Hogy Írhassak magának, h o g y . . .
ANNY: M a r s t . . . Megértette? Mars!
(Jobbra mutat.)
PÉTER: Ahogy parancsolja, de még
ma este beszélni akarok magával.
ANNY : Én magával nem,
PÉTER: Kérem szépen. (Ajka reszket,
kezével ügyetlenül gesztikulál, középen el)
ANNY (egy pillanatig utána néz, azután hirtelen nagyon vidám, süt boldog,
egu kis olasz canzonéha kezd.)
OLIVIA (jobbról jön, nagy estélyi ruhában van.)
ANNY (ijedten elhallgat.)
PÉTER (hangja még egy-két taktust
dúdol).
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OLIVIA: Mi ez? Te énekeltél?
ANNY: Igen, bocsáss meg.
OLIVIA: Olyan fals volt. Azt hittem,
hogy Alpár Gitta.
ANNY: Olivér! Én most kérni akarok
tőled valamit. Sokat
OLIVIA (retiküljébe nyúl):
Mennyit?
ANNY: Nem pénzt! Egy hetet. Legalább egy hetet. Engedd, nogy ittmaradhaseaik még egy hétig.
OLIVIA: Bolond vagy, szivem. (Más
hangon.) Űgy-e drága szív, elutazol holnap? (Kis szünet.) Nem felelsz?
ANNY: De felelek. Nem, drága szív,
én nem utazom el holnap. És holnapután
sem. Én maradok... és addig maradok,
amíg nekem jólesik.
OLIVIA: Te! Így még sosem mertél
beszélni velem. Te! Mi van veled?
ANNY: Semmi. Ml legytn?
OLIVIA: Mért nem akarsz utazni?
ANNY: Mondd, szivem, te ha este lefekszel, magadrazárod az ajtót? Már úgy
értem kulccsal?
OLIVIA: Mért érdekel ez téged?
ANNY: ÉB mondd kérlek, hogy szoktál
aludni? Pizsamában, vagy hálóingben?
Egyáltalán tűrsz magadon valamit ebben
a nagy melegben?
OLIVIA: Ejnye szivem, de furcsa vagy
ma este. Beszélsz össze-vissza. Kérdezel
jobbra-balra. Mondd, ml van veled?
ANNY: Semmi. Velem az v a n . . . Olivér, utoljára kérlek, engedd m e g . . .
PÉTER (középről jön dúdolva): Bocsánat, zavarok?
OLIVIA (hirtelen ötlettel):
Sőt Beszélni akarok magával Péter. (Annyhoz.)
Szivikém, egy pillanatra szabad?...
ANNY (vállat von): 6...
(Újra a kis
canzonet kezdi. Jobbra el.)
OLIVIA: Megkérhetem valamire?
PÉTER: Mindenre a világon.
OLIVIA: Nézze, én itt egy kis bajban
^agyok.
PÉTER: Én is drága művésznő, természetesen.
OLIVIA: Na jó, de én nekem ez a kis
Anny csinál bajt. Nézze ez a gyerek a legjobb barátnőm lánya. Felelek ette az anyjának. És ennek a gyereknek el kell utaznia Rómába. Ahol sürgősen várják.
PÉTER: KI? Mussolini? Vagy talán a
a?
LÍVIA: Könyvtárak, múzeumok, iskolák, tanfolyamok. Ennek a gyereknek el
kell utaznia é s . . ,
PÉTER: É s . . .
OLIVIA: Nem a k a r . . .
PÉTER (felpattan):
Anny nem akar
elutazni?
OLIVIA: Egy világért, sem.

OLIVIA; Magára talán hallgat az a
rossz gyerek. Látom, itt ez alatt a pár nap
alatt kicsit összebarátkoztak. Na, Igazán
tegye meg, küldje. Rakja be egy autóba,
tegye vonatra, Ültesse hajóra, expediálja
repülőgépen. De kUldje.
PÉTER: Én?
OLIVIA: Tegye meg, hiszen én kérem
rá. Ezzel az én hangommal, amit maga
úgy szeret. Milyen a hangom? Hogy is
mondta egyszer: boldogító hang!
ANNY: (Ének jobbról. A kertben énekel.)
PÉTER (Anny hangjára figyel): Igen.
Igen. Boldogító hang. Ez az, boldogító
hang.
OLIVIA: Tegye meg nekem. Én megérdemlem magától. Hiszen egyszer, emlékszik, egyszer szerettem magát. Egy percig,
de halálosan. Vagy már elfelejtette?
PÉTER (kissé kényelmetlenül):
Ó, dehogyis felejtettem el.
OLIVIA: És ha nem is szerettem volna,
maga szeret. Szeret még úgye?
PftTER: Nagyon. A Pillangó első felvonásának a vegén, o t t az alatt a duett
ulatt, lehetetlen nem szeretni magát 011viu . . . És h a n g j a , az a bársonyos erotikájú
h a n g . . . Az a sztp szőke h a n g . . . milyen
vétek volna, milyen istentelen bün ezt a
csodálatos hangot összetörni.
OLIVIA: összetörni? És ki akarja? Ki
tudná összetörni?
PÉTER: Ezt sose lehet tudni. Talán valami, egy szenvedély... Szóval Anny neim
akar elutazni?
OLIVIA: Mit szól hozzá? És ezt éppen
ma este tudom meg. Pont ma este.
PÉTER: Parancsol? Ezt nem egészen
értem, hogy pont ma este.
OLIVIA: Hiszen én sem értem, de annál súlyosabb. Vannak Ilyen estéim, amikor egyszerre csak úgy rámjön . . .
PÉTER : Micsoda, kérem?
OLIVIA: Ha én azt tudnám! De rámjön. Ilyenkor belefáradok magamba. Szeretnék elfutni magam elől, szeretnék kibújni a bőrömből, kicserélni magamat, kifutni a világból, otthagyni a színházat,
színpadot, öltözőt, zenekart, mindent. És
levetni magamról az énekesnőt, mint egy
fölösleges ruhadarabot.
PÉTER: És ezt lehet?
OLIVIA: Szeretnék asszony lenni, egy
kicsi, névtelen, nagyon nőies asszony, a
szemet lehúnyni, valakire rátámaszkodni,
egy kicsit élni, egy kicsit szeretni, egy kicsit boldognak lenni, énekesnő helyett nő-

nek. Csak egy estére. De nőnek lenni.
(Szünet.) Most mire gondol?
PÉTBR: Egy furcsára. Valaki egyszer
azt mondta magáról, hogy nem nő.
OLIVIA: Szemtelenség! Hát ml vagyok,
ha nem nő? Azt nem mondta meg az a
valaki?
PÉTER: D e . . . Azt mondta, maga *\gy
műemlék. Olyan, mint az Eiffel-torony.
Magához nem lehet felérni. Tudja, ki
mondta?...
OLIVIA: Tudom. Az a gazember Rufus. Szeretné rám h á r í t a n i . . . Na, majd
adok én annak a tehetségtelennek. Ez az
este. Lusta vagyok, mint egy háremhölgy.
Felnézek az égre és fáj a szivem, szeretnék ma este meghalni, nem tudni semmiről, ma este nagyon m e g h a l n i . . .
PÉTER: És holnap reggel feltámadni
és a Pillangót korrepetálni.
OLIVIA: Úgy van. Mért ne? De ettől
az éjszakától tíz évvel lesz fiatalabb a hangom. És valahányszor a színpadon fogok
állni éB a karmester lenn bevág, én mindig erre az éjszakára fogok gondolni és
a r r a . . . (Megfogja Péter állát.)
Magára
fogok gondolni... Te fogsz eszembe jutni, te drága, kedves kis állat, tel
PÉTER (hátrál): Művésznő! Vigyázzon
kérem I
OLIVIA: Mire? Kitől féljek? Talán Ruf u s t ó l ? . . . 0 , te csacsi, te!
PÉTER: Művésznő!
OLIVIA: Nem vagyok művésznő. Olivia
vagyok. Szeretlek! Holnap el fog múlni,
hál Istennek, de most megvan, hál Istennek. Szeretlek mint te. Szeretsz? (Szünet.)
Miért nem felelsz? Az előbb azt mondtad,
hogy halálosan szerelmes vagy. Olyan halálosan, mint én most beléd. Azt mondtad,
hogy halálosan szerelmes vagy,
PÉTER (hátrál):
Nem hazudtam. Művésznő én halálosan szerelmes vagyok. Művésznő! Bocsásson meg Művésznő!
(Nagy

szünet.)

OLIVIA: Értem. (Felkacag.)
Hülye!
(Szünet.) Nem is hülye. Nem dőlt be a
komédiának. (Egy könnyet töríll ki szeméből.) Mert komédiáztam. Komédiáztam.
(Háttal fordul, sir. Nem hallani,
hogy
sir, csak látni, amint a válla reszket. Megfordul.) Nem kérdezem, hogy kibe. Biztosan valaki a strandról. Egy jelentéktelen,
egy senki.
PÉTER: Akkor legalább hozzámvaló.
OLIVIA: Ne bántson. Nem én tehetek
róla, hogy az Isten megvert ezzel a tüne-
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ményes hanggal. Hogy én vagyok a PoRUFUS: Kérlek, ne beszéljünk közga
pini Olivia.
daságról. Jó?
PÉTER: Nem Művésznő, ön felénekelte
OLIVIA: Soha életemben egy fillé
magát. Nagyon, túlságosan fel.
nem fogadtam el tőled.
RUFIJS: Mondom, ne beszéljünk kö
OLIVÎA: Ezzel a hangommal, amibe
gazdaságról.
szerelmes volt.
PÉTER: Mint egy őrült. Ha csak halOLIVIA: Légy boldog, hogy a köz
lottam a hangját, a szivem reszketett,
lembe engedlek. Hogy telefonozhatsz MiW
mint egy nyúlé.
nóba. Hogy táviratozhatsz Newyorkbi
Megfizetek érte.
OLIVIA: Reszketett! Két tével reszketett. Értem. Csak azt ne higyje, hogy
RUFUS: Micsoda?
bánt.
OLIVIA: Na igen. Négyszemközt tege:
PÉTER: Nőm hiszem.
lek, néha kedves is vagyok hozzád és azoi
kívül megengedem, hogy mindig féltéken
OLIVIA: Hogy féltékeny vagyok.
legyél rám.
PÉTER: Nem hiszem.
RUFUS: O l i . . . Mi van veled? Vele
OLIVIA: Talán még dolgozik bennem a
ma este történt valami?
hiúság. Elvesztettem egy játékszert. KiejOLIVIA: Semmi a világon. Vacsorás
tettem a kezemből. Valaki felemelte. Nem
tam, hiszen ott voltál, nem ittam egy koi
számít.
tyot sem.
PÉTER: Nem számit.
RUFUS: De vacsora után?
OLIVIA: Szeszély volt. Ma este belenézOLIVIA: Semmi. Kijöttem ide a ter
tem a holdba és eszembe jutott, hogy az
raszra.
Adelina Patti is rámosolygott néha fiatal
legénykékre. Néha rájuk mosolygott, néha
RUFUS: Kivel?
talán többet is tett.
OLIVIA: Egyedül. Szólista voltam eb
ben a jószagú estében. Néztem a tengert
PÉTER: Jól tette.
néztem a csillagokat és . . .
OLIVIA: Jól bizony. Mert a hangja etRUFUS: É s ? . . .
től maradt meg olyan lágynak, olyan édesOLIVIA: És közben a Pattira gondol
nek, olyan szerelmesnek, őt nyugodtan ditam. A Patti Adelinára.
csérhetem, már negyven éve meghalt.
MILÁN (középről jön. Sz~»nkingbai
PÉTER: Vigyázat! Hátha maradt utána
van).
gramofónlemez.
OLIVIA: Sokat mosolygott. Sokat mo
OLIVIA: Hála Istennek egy sem. (Lesolygott életében. (Sóhajt.)
De hagyjul
kopogja.) Hát én nem fogok mosolyogni.
ezt.
Én skálázni fogok. Ez biztosabb és talán
MILÁN (leült. Olivia láthatóan vag4
kevésbé is fáradságos. (Kis szünet.) Isten
hatást
vele, kis fiatalember! Most aztán elmond- Szünet). tett rá. Monoklin át fikszirozza.
hatja, hogy kosarat adott Popini OliviáRUFUS: Nem akar lejönni a kertbe
nak.
kicsit?
PÉTER: Én? Hiszen csak játék volt.
OLIVIA (nemet int.)
A...
Művésznő ne felejtse el, ön csak koméRUFUS: Vagy átmehetnénk a Lido
diázott velem.
OLIVIA: Úgy van. (Nagyot nyel.) Ko- barba... (Ebből a bárból néha gyöngén
tánczene hallatszik ide.)
médiáztam. (Szünet.)
OLIVIA: Nem. Nem. Nem táncolok.
PÉTER (meghajol): Művésznő!
RUFUS: Kár, Hát ha semmi okos
OLIVIA: JóéjBzakát, Doktor úr!
programja ma estére, nekem a magam száPÉTER (balra el).
mára van egy zseniális programom. LefekOLIVIA (utána néz): Hülye! Hülye!
szem.
Hülye!...
OLIVIA: Tudtam.
RUFUS (jobbról jön.
Szmokingban
RUFUS: Előbb még olvasni fogok vavan): Itt vagyok drágám. Vagy nem enlamit a szobámban.
gem hívtál?
OLIVIA: Jó mulatást.
OLIVIA (nagyon idegen):
Hol voltál,
RUFUS: Isten vele. Kezét csókolom.
mit csináltál? Honnan jössz? És mit
OLIVIA: Szép álmokat.
akarsz tőlem?
RUFUS: Köszönöm, magának is. (Jobb-1
RUFUS: Milyen szerencse drágám,
ra indul, megáll.) Még sokáig marad fenn?
hogy nem vagy ideges.
OLIVIA: Nem tudnm.
OLIVIA: Te Rüfus, hallod, ne kínozz!
RUFUS: Mit csinál most? Megkeresi
RUFUS: Én kínozlak? Engedj m e g . . .
Annyt?
OLIVIA: Na nézd csak. Mi jogon?
OLIVIA: Nem tudom.
Mert báró vagy és elnökigazgató? Van az
RUFUS: Holnap reggel mikor találén torkomban annyi arany, mint a t i bankozunk?
kodban.
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OLIVIA: Nem tudom.
RUFUS: Köszönöm a pontos információt. (Jobbra el.)
MILAN (csak erre várt. Fölkel, köhint,
Olivia körül kering, fixiroz. Hirtelen Olivia mellett terem. Lehajol.): Bocsánat.
OLIVIA: Tessék?
MILAN: Azt hittem, leejtette a zsebkendőjét.
OLIVIA

(végignéz

rajta):

Nem

ejtet-

tem le.
MILAN: Kár. (Kis szünet.) Méltóztatik megengedni: Both Milán. (Kis szünet.) Both Milán.
OLIVIA (végignéz rajta): Jó éjszakát!
(Jobbra el.)
PÉTER (balról jön):
Szervusz Milán.
MILAN: Szervusz kérlekalássan. Baj
van.
PÉTER: Csak nem?
MILAN: Fájdalom, nem állhatok rendelkezésedre.
PÉTER: Parancsolsz?
MILAN: A múltkor megígértem, hogy
átjövök segíteni.
PÉTER: Vagy ügy.
MILAN: Ma este átjöttem. Vem hívtál
ugyan kérlekalássan, de átjöttem, úgy
éreztem, hogy ma este segítő hangulatban
vagyok.
PÉTER: Brávó!
MILAN: Ne brávózz. Tudniillik váratlan fordulat. Közben magam karültem
hajba.
PÉTER: Lehetetlen!
MILAN: De így van kérlekalássan.
Helyzet annyira megfordult, hogy te fogsz
segíteni nekem.
PÉTER: l)e engedj m e g . . .
MILAN: Nem úgy értem. Be fogsz mutatni neki.
PÉTER: Kinek?
MILAN: Nagyon szép. Fess. Rassz.
Igazi nő.
PÉTER: Ki?
MILAN: ő !
PÉTER: Ki az az ő?
MILAN: Ha én azt tudnám!? Egy ő —
öt perc előtt még azt sem tudtam, hogy a
világon van. És öt perc óta mást se tudok, csak azt, hogy ő a világon van. Mutass be neki.
PÉTER: D e . ; .
MILAN: Ne szólj közbe, kérlekalássan.
Re fogsz neki mutatni. Itt lakik nálatok,
ebben a Buonarottí kocsmában.
PÉTER: Itt? Ki lehet az? Nálunk alig
van vendég, összesen a Popini Olivia...
MILAN: Ki az?
PÉTER: Mi? Te nem tudod, hogy ki a
Popini?
MILÁN: Nem én, kérlekalássan. Mért?
Azt tudni kell, hogy ki a . . . (Keresi
a
nevet.)

PÉTER: Popini. Hát hogyne. Sose hallottad a nevét?
MILAN : Nem én.
PÉTER: Nem értem. Te nem jársz operába?
MILAN: Soha.
I'ÉTER: Újságot se olvasol?
MILAN: Soha.
PÉTER: Az más. Szóval ez a Popini...
MILAN: Nem érdekel kérlek. Engem
momentán csak egy nő érdekel, ö, ő, ő.
PÉTER: Na rendben van. Hát várjunk
c s a k . . . Ki lehet?
ANNY (középről jön.)
PÉTER (rémülten): Csak nem ő az?
MILAN: Nem kérlekalássan. Hál Istennek nem. Ez a kicsike már mondtam, nem
zsánerem. Sajnálom szegénykét, hiszen
nem tehet róla. Na szervusz kérlek, a viszontlátásra.
PÉTER (örömmel): Már mész?...
MILAN: Le a bárba egy whiskyre. Rá
akarok gondolni. Inni fogok és rá fogok
gondolni. Sokat akarok rágondolni. És ha
már alaposan telegondoltam magam, viszszajövök. Számíthatok rád kérlekalássan?
PÉTER: Mindig kérlekalássan.
MILAN: Akkor rendben. Szervusz kérlekalássan. (Középen el.)
ANNY (Milánra): Ki volt ez?
PÉTER: Egy kedves ló. Maga most
ráér róla beszélni. (Pici szünet.
Feléje
megit, két kezét nyújtja.) Köszönöm. Köszönöm! Köszönöm!
ANNY: Mit?
PÉTER: Hogy nem akar elutazni.
ANNY: Szóval Olivér indiszkrét v o l t . . .
örül, hogy nem utazok el?
PÉTER: Nem!
ANNY: Nem?
PÉTER: Én nem annak örülök, hogy
maga nem utazik el. Én annak örülök,
hogy magn marad!
ANNY: Kedves.
PÉTER: És maradjon is. Soká. Mindig.
Akar?
ANNY: Igazán akarja, hogy maradjak?
PÉTER: Nagyon. Én csak azt akarom,
hogy maga maradjon.
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ANNY: Miért akarja?
PÉTER (mélyen,
bensőségesen) : Azt
maga nagyon jól tudja. (Szünet.) Tudja?
ANNY (mélyen,
bensőséggel): Tudom.
PÉTER: Köszönöm. Honnan tudja?
ANNY: Megmondjam?
PÉTER: Kérem... Muszáj... Mondja
meg kérem. Miért tudja?
ANNY: Mert én is magát. Szeretem.
(Kezet ad,) Maga talán engem nem?
PÉTER: Nem, én magát nem szeretem.
Én imádom! Én a bolondja vagyok. Én
megőrülök magáért. Én . . .
(össze-vissza
csókolja Anny két kezét.)
Kedves. Okos.
Szép. Nagyszerű. Egyetlen.
ANNY (játékosan):
Tovább nincs?
PÉTER: Aranyos. Remek. Páratlan.
Drága szfv. Nekem mindenem és a mindennél is többem! (Lélegzetet vesz.) Mondjam tovább?
ANNY: Kérem ne. Valamit hagyjunk
holnapra ls. Vagy holnap már nem fog
szeretni?
PÉTER: Szeretni fogom, amíg élek.
ANNY: Hány nőnek mondta már ezt?
PÉTER: Többnek. Mondtam? Mit akar?
Huszonhatéves vagyok, kész vegyészmérnök, már nem vagyok egészen fiatal
lány.
ANNY: Ne mondja! De hiszek. Akarok
hinni. (Kis szünet.) Szeretném én is azt
mondani magának, hogy így még nem
szerettein soha senkit, a e . . .
PÉTER: Nem tudja mondani?
ANNY: Nem. Mert én még tényleg nem
szerettem soha senkit. Sem így. Sem úgy.
Én nem tudok összehasonlítani. Nekem
maga az első.
PÉTER: Drága! (Megöleli. Arca Anny
arca fölött.)
En vagyok az első. Ée
mondja, nem fél tőlem?
ANNY: Nan. Még nem szerettem senkit. Én nem félhetek a szerelemtől, én
még nem tudom, hogy abban lehet csúnya
is, rossz is. Én nem félek a szerelemtől.
Én akarom a szerelmet. (Lehúzza magához Péter száját.)
Így kell?
(Megeső,
kolja.)
PÉTER: Így. És így is. (Most ő csókol.)
Drága, kedves. Milyen okos, milyen bátor.
És a szája milyen édes. Milyen nagyon,
nagyon édes a szája. (Hosszú, nagy csók.)
ANNY: Mondja, most mit csináljak?
Olyan zavarban vagyok.
PÉTER: Mért édes? Mert szeret?
ANNY: ó, nem, Szeretni nem zavar.
Szeretni öröm. De olvastam, hogy a nők
csók után rúzst tesznek fel a szájukra.
Nekem pedig nincs. Képzelje el, végigcsináltam két szemesztert az egyetemen
egy csöpp rúzs nélkül.
PÉTER: Drága! (Megcsókolja.) Rettenetesen szeretem. Hisz nekem?
ANNY: Várni fogom a kertben.
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PÉTER: Jó, csak gyorsan elintézem
ezt az alakot.
MILAN (jön): Szervusz, kérlekalássan:
Megtaláltad?
PÉTER: Kit?
MILAN: Akit én keresek.
PÉTER: Nagyon szégyelem, de nem.
MILAN: Mert nem kerested. Nem vagy
barát, kérlekalássan. Nagyon derék ember vagy, kitűnő o r v o s . . .
PÉTER: Pardon, vegyészmérnök.
MILAN: Hát mérnök. Mondd kérlek,
nem mindegy az? Jó, hát mérnök vagy.
De barát, az nem vagy.
PÉTER: Hallgass ide öregem. Mondok
én neked valamit. Meg fogjuk keresni.
MILAN: Az angyalt?
PÉTER: Az angyalt.
MILAN (megfogja kezét): Gyerünk!
PÉTER: Meg fogjuk keresni holnap
reggel.
MILAN: Na ne viccelj, kérlekalássan.
Holnap nem is lesz reggel. Jól tudod, hogy
holnap nem is lesz reggel.
PÉTER: Dehogyisnem lesz. És ha átjössz motoroson, végigmegyünk a strandon és ott majd megmutatod . . .
MILAN: Az angyalt.
PÉTER: Az angyalt. Helyes.
MILÁN: Nem kérlekalássan, ez nagyon
helytelen. Nekem az angyal most kell.
Értsd meg: standapé. Szükségem van rá.
PÉTER: Na de szívem, értsd meg: nam
lehet. Különben íb az angyal lefeküdt.
MILAN: Nem, nem feküdt le. Neki nem
volt szabad lefeküdnie.
PÉTER: De mért nem?
MILAN: Mert én várom. Mert nekem
kell. Na értsd meg, kérlekalássan, szükségem van rá. Szükségem van rá.
OLIVIA (jobbról jön).
MILÁN: Az angyal.
PÉTER (csodálkozik) : ö az?
MILÁN: Természetesen. Hát ki lehetne
más? Na most kérlekalássan nincs kifogás. Most kérlekalássan be fogsz mutatni az angyalnak.
PÉTER (zavarban):
Most mit csináljak? Hát nem bánom. (Oliviáhóz.) Megengedi kérem, művésznő . . . ?
MILÁN: De nem művésznő. Angyal.
Ha mondom: angyal.
PÉTER: . . . H o g y bemutassam önnek
egy régi tisztelőjét...
MILÁN: De nem tisztelem. Én szeretem. Mért tisztelném. Én szeretem.
PÉTER: . . . B o t h Milán kedves, jó barátomat . . .
MILÁN (Oliviáhóz lip):
Both Milán.
Hiszen méltóztatik emlékezni. Már volt.
szerencsém az előbb, amikor méltóztatott
elfelejteni leejteni a zsebkendőjét.
OLIVIA: Igan. I g e n . . . Már emlékszem . . . (Kezet ad.) ön az? Hát hogy
tetszettem önnek a Pillangóban?

MILÁN: Sehogy, kezitcsókolom.
OLIVIA: Mi? Talán rossz voltam?
MILÁN: Mért tetszett volna rossznak
lenni? Aki ilyen szép, az nem is tud rossz
lenni.
OLIVIA: De k é r e m . . .
MILAN: Ne is akarjon rossz lenni
nagyságos asszonyom. Süt inkább ígérje
meg kezitcsókolom, hogy nagyon is jó fog
lenni hozzám.
OLIVIA: Uram! ön úgy látszik, nem
tudja, hogy én ki vagyok.
MILAN; Dehogyisnem, kezitcsókolom. Ki
ne tudná, ha én nem, hogy a nagyságos
asszony kicsoda. A nagyságos asszony!
Angyal ! Kezitcsókolom : angyal !
OLIVIA: ön nem jár operába?
MILÁN: Nem, kezitcsókolom. És jaj,ne
is tessék azt emlegetni, mert engem mindenféle operákkal a világ végére lehet
kergetni.
OLIVIA: De kérem, én operákat éneklek.
MILÁN: Nem baj kérem. Aki olyan
szép, mint a nagyságos asszony, annak
azt is szabad.
OLIVIA: Puccini azt mondta nekem
egyszer, hogy én vagyok a legkülönb
Manon.
MILÁN: Nem baj kérem, ne tessék vele
törődni. Az a fontos, amit én mondok. A
nagyságos asszony gyönyörű. Szép. Fess.
Rassz. Igazi nó!
OLIVIA (Péterhez): Mondja, ki ez az
ember?
PÉTER: Ez, kérem egy ilyen ember.
Kellemetlen önnek?
OLIVIA: Kezdem megszokni. Furcsa,
egy ember, aki nem tudja, ki vagyok. Akinek nem vagyok a nagy énekesnő. Akinek
c i k nő vagyok. Csak n ő . . . (Milánhoz.)
Mordja, igazán nem tudja, ki vagyok?
MILÁN: Dehogyisnem, kézit csókolom.
Az angyal. (Péterhez.)
Na erigy kérlekalássan. (Egészen közel Ollviához.) Nagyságos asszonyom, nekem beszélnem kell
macával. Szabad?
OLIVIA: Hát az attól függ. Ha nagyon illedelmes akar lenni,
MILÁN: Rém illedelmes leszek, nagyságos asszonyom. Botrányosan illedelmes.
Maga kérem nagyon szép. A bőre sugárzik, kézit csókolom... a hajának jó szaga
van, csak belenézek a szemébe és végigbizsereg a hátamon és azután kérem nőnek tetszik lenni. Nagy ritkaság, könyörgöm, a mai világban igazi nőnek.
PÉTER: Kérlek szépen...
OLIVIA: Hagyja, olyan kedves!
MILÁN: Fehér a keze, piros a szája,
a h a j a . . . Én csak nézem a nagyságos asszonyt, és eszembe jut egy mandulafa . . . Odahaza virított kézit csókolom
a kertünkben, édesanyám ült alatta min-

dig egy lócán . . . Nagyon tudott virítani
az a mandulafa . . . Nagyságos asszonyom,
ne tessék segítségért kiáltani, úgyis hiába
volna, mert én kimondom kézit csókolom,
és szeretem a nagyságos asszonyt. Mint a
bolond, úgy szeretem!
RUFUS (jön jobbról, A szmokingot levetette, fekete nadrág fölött pizsamakabát.
Kezében újság és pápaszem) : Olivia! Mit
csinálsz?
MILÁN: A férj.! Isten uccse, a férj!
(Nagy szünet.)
RUFUS (Milán elé lép): Parancsol?
MILÁN: Teremtuccse, ebből még baj
lesz! (Egészen Rufus előtt.) Maga a férj!
(Nagy szünet.)
M a g a . . . (Hirtelen ellágyul, nagyon kedves.)
Szervusz, kérlejcaláasan. Nagyon örvendek, kérlekalássan.
Nagyon irigyellek. De nagyon örvendek . . .
RUFUS: Uram!
OLIVIA (békítően): Kérem, Henrik...
MILÁN: Henrik vagy kérlekalássan?
Nagyon örvendek. (Megrázza kezét.) Mindig nagyon szerettem a Henrikeket.
RUFUS: Én Is a . . . Hogy is hívnak
kérlek...
MILÁN (bokázik): Both Milán.
RUFUS: A Milánokat. Ezt akartam
mondani.
MILÁN: Nagyon kedves vagy kérlekalássan. Szeretlek, kérlekalássan. (Szelíden kifricskázva kezéből az újságot.) Ne
olvass kérlekalássan. Én sem olvasok kérlekalássan.
RUFUS: Jól teszed kérlekalássan. (Kù
szünet.)
MILÁN: Engedelmedet, ha zavartam.
(Kezet csókol Oliviának.) Tessék megengedni, hogy ma éjszaka a nagyságos asszonnyal álmodhassak. És aztán kézit csókolom, tessék álmomban is rámmosolyogni
ezzel a szép vakító fehér fogával. (Rufushoz.) Van kérlek kifogásod ellene?
RUFUS (gesztus.)
MILÁN: Köszönöm. Mindjárt sejtettem,
hogy úriember vagy. (Péterhez.) Szervusz
kérlekalássan. (Indul, visszajön.) Pardon.
Majd elfelejtettem. (Rufus elé lév.) Szeretlek kerlekaRlssan. (Szájon csókolja. El.)
RUFUS (megtörli száját): Ki volt ez a
csúnya ember?
PÉTER: Én kérek helyette bocsánatot.
Az én hátamon jutott ide. Kicsit felelősnek érzem magam é r t e . , .
OLIVIA: Sose mentegesse. Kedves fiú.
Van valami vad aromája, mint a barackpálinkának.
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RUFUS: Igen. Az egész ember, mintha
kisiistön főzték volna.
OLIVIA: És nem tudta, hogy én vagyok a Popini. (Nevet.)
Ez is milyen
kedves. Nem tudta, hogy én vagyok a Popini.
RUFUS: Ez murának kedves? Máskor
az ilyentől idegsokkot kap.
OLIVIA: És ma nem kapok.
(Fenyegetően.) Vagy akarja, hogy kapjak?
RUFUS: Isten őrizz! (Lehajol az újságért.) Kiütötte a kezemből az újságot.
Hogy jön ő ahhoz? (Megtörli a száját.)
És szájon csókolt. Hogy jön ő ahhoz. (Kis
szünet. Várja, hogy Olivia is jön, de mikor látja, hogy az nem mozdul, fanyarul.)
Jó-éjszakát, O l i v j a . . .
OLIVIA: Pá, Rufuskám.
RUFUS (Pétert nézi. Nem tetszik neki,
hogy az marad): Szervusz, doktorka.
PÉTER: Alázatos szolgád, báró úr.
RUFUS (jobbra el.)
OLIVIA: Azt mondta nekem: angyal.
Mondja, nem kedves, azt mondta nekem:
angyal. (Hosszú szünet. Péter elé lép.) És
most tüstént megmondja nekem, kibe szerelmes?
PÉTER: Kérem, művésznő...
OLIVIA: Ne játssza a gentlemant.
Úgyis meg fogom tudni, kibe szerelmes?
ANNV (kertből jön): Jó estét, Olivér.
Még nem feküdtél le?
OLIVIA: Úgy látszik, hogy nem. És te?
ANNY: Úgy látszik, én sem. (Kis szünet.) Nem jönnél le kicsit a kertbe, Olivér?
OLIVIA: Miért, olyan jó itt a terraszon.
PÉTER: Kérem, ha én zavarok. A viszontlátásra. (Balra el.)
ANNY (svungot vesz magának): O l i . . .
Olivia . . . Olivér . . . Én nagyon kérlek,
ne kényszeríts rá, hogy szembeszálljak vel e d . . . Életemben először történne... Én
nagyon kérlek... akard te, hogy én ne
utazzak. Hazudtam.
OLIVIA: Az nem lehet. Te még soha
életedben nem hazudtál. Te becsületes kis
diák v a g y . . . .
A N N Y : És ma hazudtam, mint egy
nő . . . Ha tudnád, milyen jólesett.
OLIVIA: Kiért akarsz maradni?
ANNY: Valakiért.
OLIVIA: Hogy mondtad?
ANNY:
Ahogy hallottad. A nevét
úgyse kapod meg tőlem. Valakiért.
OLIVIA: Te! Csak nem?
ANNY: Csak igen. Ne kérdezd, hogy
kibe? Legyen neked elég annyi, hogy halálosan.
OLIVIA: Köszönöm. Ez nekem tényleg
elég. Sőt sok is. Halálosan? (Kis
szünet.)
Tudod, hogy nagyon ostoba vagy?
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A N N Y : Tudod, hogy tizonnyolcéves vagyok?
OLIVIA: Ez nem kifogás. Más is volt
tizennyolcéves és mégis volt esze.
(Egész
kis szünet. Más hangon.) Nem. Tizennyolcéves korában senkinek sem volt esze . . .
(Megint kis szünet. Megint más hangon.)
De az mindegy. Te, az más vagy. Neksd
kell, hogy legyen eszed.
ANNY: De ha nincs.
Mondd. Olivér,
honnan vegyek, ha nincs. Te, hogy én valamikor milyen okos voltam. És most csak
szerelmes vagyok. A szivem, a szám, még
a bőröm is szerelmes.
OLIVIA: Te! Honnan tanultad ezt?
ANNY: Nem tanultam. Hiszen érted,
éppen ez a szép, hogy kitaláltam. Én talaltam ki a szereimet.
OLIVIA: Bolond!
A N N Y : Te! Valakinek úgyis meg kell
mondanom egyszer és neki sose tudnám,
hát megmondom neked. Én éjszaka csak
fekszem az ágyban, le nem hunyom a szemem reggelig és akkor fáj, de nemcsak a
szívem fáj, hanem az egész testem, végig
fáj a testem és kinyújtom a kezem a sötétben és keresem őt. Te, én szétharapom
a szálamat.,,
OLIVIA: Elég! Nézz a szemembe. Amikor megjöttél Berlinből, azt mondtad,
hogy tiszta vagy.
ANNY: Az vagyok most is.
OLIVIA: És mégis. Kinyújtod a kezed
a sötétben.
ANNY: Mint egy asszony. (Nagyot lélegzik.) Beláthatod úgy-e, hogy nem utazhatok el. (Szünet.)
OLIVIA: ő itt van?
ANNY: Ühüm.
OLIVIA: És kicsoda?
ANNY: De Olivia mégse találtad, ki.
Hát kibe lehet itt szerelmesnek lenni?
(Szünet.) Takács Péterbe.
OLIVIA: Mi! A kis Takács Péterbe?
A N N Y : Ne bántsd! Hiszen éppen ez
a szép. Hogy nem egy gróf, nem egy miniszter, nem egy tenorista, nem egy köztársasági elnök, csak egy Takács Péter.
(Áhítattal.)
Takács P é t e r . . .
OLIVIA: Hát Takács Péter. És ő szelőt téged?
ANNY: Na hallod. Muszáj neki. (Kis
szünet. Most ébred rá.) . . . most az bánt,
hogy...
OLIVIA (hozzámegy, megsimogatja
areát): Velem ne törődj. Érted? Takács Péter, Engem mindennap ezer Takács Péter
szeret. Tíz-, százezer Takács Péter imád.
Nekem annyi Takács Péterem lehet, hogy
kölcsön adhatnék belőle akár egy regimenttel. Annyi sok ezer Takács Péterem.
A N N Y : Éppen azért hagyd meg nekem
ezt az egyet. Meghagyod?
OLIVIA: Én? Velem ne törődj. Játék

olt, elmúlt. Velem ne törődj. (Homlokon
lókolja.) De törődj magaddal. (Kis szüet.) Mit akarsz csinálni?
ANNY: Szeretni őt.
OLIVIA: Egy kis koldus. Festéket kesr.
ANNY: Szeretem.
OLIVIA: És ez elég?
ANNY: Ha tudnád, hogy ez milyen
>k. Milyen nagyon, nagyon sok.
OLIVIA: Mit akarsz vele csinálni?
ANNY: Már mondtam. Szeretni akarom.
OLIVIA: Mi? Hogyan akarsz az övé
nni?
ANNY: Úgy, ahogy egy lány egy fiúé
nni szokott...
OLIVIA: Na ne! Te már azt is tudod,
agy szokott?
ANNY: Nem egészen. D e ! . . . (Lehajtja
fejét.) Ne félj, majd kitalálom. Ezt is.
livia, léjjy jó hozzám. Olivia légy most.
agyon jo hozzám.
OLIVIA: Holnaj reggel elutazol RómáIV... Szót se! Tanulni f o g s z . . . És ha
ryszer eljött az időd...
ANNY: "Most jött el. Nem érted? Soha
ibbé nem fog eljönni.
OLIVIA: Visszamész az egyetemre.
ANNY: Visszamegyek.
OLIVIA: Tanulni fogsz.
ANNY: Tanulni fogok.
OLIVIA: Ledoktorálsz.
ANNY: Ledoktorálok. D e . . .
OLIVIA: Nincs de.
ANNY: De előbb az övé leszek.
OLIVIA: Mi? Te ezt csak úgy mondod,
z övé leszek. És aztán?
ANNY: Aztán? (Mély lélegzet.) Aztán
öljön össze a világ. Egyszer úgyis össze
ell dőlnie. Hát dőljön össze ma éjszaka.
Gyorsan középen el.)
OLIVIA (utána akar futni): Anny!
PÉTER (lábujjhegyen jön. Inkább csak
haga elé suttogja): Anny!
OLIVIA (elébe áll): Gazember- (Sziliét.) Gazember!
PÉTER: Bocsánat, ez én vagyok?
OLIVIA: Maga! Maga! Maga!
PÉTER: Engedelmet és ha nem vagyok
ndiszkrét, miért vagyok én tulajdordcépien gazember?
OLIVIA: Mert annak született.
PÉTER: Kár! És én már olyan büszke
oltam, hogy ez egy magasabb fejlődési
ok életemben.
OLIVIA: Mit akar Annytól?
PÉTER (száján kifut): őt! (Megijed.)
daga tudja, h o g y . . .
OLIVIA: Mindent az első pillanattól.
3sak n?m képzeli, hogy engem be lehet
•sapni. Hogyan történt ez? Hogyan lett?
PÉTER: Nem tudom. Csak úgy j ö t t . . .
in nem is akartam... (Megáll.)
De.
Ikartam. Nagyon akartam. Mindig akaram. (Szünet.) Mit gondol, szeret engem

Anny? De úgy, olyan nagyon, olyan komolyan ? . . .
OLIVIA: Ne trillázzon.
PÉTER: Igenis, trillázok... Úgy, ahogy
én szeretek, már nem is lehet szeretni.
OLIVIA: Fájdalom, lehet, Isten az ő
végtelen kegyelmében gondoskodott róla,
hogy ahol egy hülye van, ott legyen egy
másik is. Ez a lány éppen úgy s ^ r e t i magát, ahogyan maga őt. üljön le.
PÉTER: Leültem.
OLIVIA: El kell hinnie, hogy nem féltékenység beszél belőlem. Nem szeretem
magát. (Szünet.) Ez a kislány egy balátnőm lánya. Egy nagyon jó barátnőm
lánya. Annak ez a gyerek az élete, a mindene. Annak csak egy van a világon. Ez,
úszta, ártatlan, szűzlány.
PÉTER (felugrik): Drága!
OLIVIA: Ne drágázzon! Ez nem színésznő, nem is mondén asszony, nem
sportlady, nem egy eszeveszett, nem egy
«nekemmindenmindegynő», ez egy kisdiák,
aki eddig csak ült a padban és csak magolt, ennek az életében még nem volt férfi,
ez most bújik ki először a napra. (Megfogja Péter két kezét.) ígérje meg, hogy
nem teszi tönkre ezt a gyereket. Talán butaságot mondok,.. Tudom, hogy ebben
még egy nő sem ment tönkre. Ez más,
mint a többi. Ezt a lányt nem szabadítja
fel a művészet, ezt nem kárpótolja egy
tüneményes koloratura. Ez egy diák, egy
iskolásgyermek. Takács Péter ne tegye öt
tönkre. ígérje meg. Adja szavát. (Elakad.)
Szóval igéri?
PÉTER: És mi volna, h a . . .
OLIVIA: Arról ne is álmodjon. Éppen
azért nem mehet férjhez. Még sokáig, még
évekig nem. Mit akar? Adja vissza ennek
a gyereknek az ő békéjét. Engedje vissza
az iskolapadba. Igen?
PÉTER (küzködik magával): Hát igen.
Anny holnap reggel el fog utazni Rómába.
És nem fog látni talán nagyon sokáig.
Talán sohasem. Jóéjszakát művésznő.
OLIVIA: Péter, maga most haragszik
rám.
PÉTER (legkedvesebb mosolyával): Haragudni? Ó nem. Művésznő, én nem haragszom magára. Én csak gyűlölöm magát. Nagyon. Majdnem olyan nagyon, mint
magamat. (Gyorsan balra el.)
OLIVIA (nagyot, elkeseredettet
sóhajt,
körmével belevág a tenyerébe. Jobbról félig nyílik az ajtó).
RUFUS (feje látszik. Panaszosan, kérőén) : Oly . . . Olykám . . .
OLIVIA (még egy nagyot sóhajt, azután mindenbe belefásulva):
Jövök drágám. Jövök. (Jobbra el.)
ANNY: Péter! (Szünet.)
PÉTER (énekel).
ANNY: Péter! (A kilincs lenyomódik,
az aitó kinyílik.)
m

ANN Y: Péter. (Ének megszűnik. Csak
ANNY: Hazudik!
a zene szól a Lidó bárból, halkan és most
PÉTER: Kicsi szivem, nagyon szeretem
már mindvégig.)
magát, de . . .
PÉTER (kijön a balajtón. Hosszú, nagy
ANNY: Semmi de!
csend).
PÉTER: De. De én tisztességes ember
ANNY: Itt vagyok. (Mélyen, fojtottan.)
vagyok.
Eljöttem magához.
ANNY: Én is.
PÉTER: Köszönöm. (Szünet.)
PÉTER: Sajnos !
ANNY: Mi ez? Van köztünk valami?
ANNY: Sajnos! Magának az sajnos,
PÉTER: Tessék?
hogy tiszta vagyok, hogy így vártam meg
ANNY: Történt valami?
magát. Magának az sajnos, hogy soha
PÉTER: A világon semmi.
nem csókolt meg egy férfi, hogy soha nem
ANNY: Haragszik rám? Mért? Azért, fájt a szívem senkiért?
mert szeretem ? . . . Bocsásson meg, nam
PÉTER: Hallgasson ide. Maga nem
tehetek róla. (Szünet.) Megmondja végre,
agy mondaine asszony.
hogy mi történt?
ANNY: Hála Istennek!
PÉTER; Semmi. Ha mondom, hogy
PÉTER: Nem sportlady.
semmi.
ANNY: örüljön neki.
ANNY: Péter! Hát lehet ez? Lehet
PÉTER: Nem egy eszeveszett, nem egy
köztünk egy titok? Lehet az, hogy maga
nekemmindenmindegynő,
egy kis
itt áll mar egy; egész perc óta és nincs diák, aki eddig csak ült a maga
padban és csak
hozzám egy jó szava sem. Elmúlt egy
magolt, a maga életében még nem volt
egész perc és maga ezalatt egyetlenegyszer se mondta, hogy Bzeret...
ANNY (kétségbeesve):
Olivér! TudPÉTER: Szeretem!
tom, Olivér! Bele fog terrorizálni az éleANNY: Ez most nem volt jó. Ez nem
tembe, megvonja tólem a szót. Olivér.
a maga hangja volt.
(Sir.)
PÉTER: Szeretem!
PÉTER: Kérem, ne slrjop, nem szabad.
ANNY: Amikor még szeretett, máskép
Mutassa a szemét. Azt az édes, szép,
mondta :
tiszta szemét. Már nem szeret?
PÉTER: Kicsi Anny, hallgasson ide.
ANNY: De. Nem érdemli meg, de szeMaga holnap reggel Rómába utazik.
retem. Szégyelem magam. Fel tudnám maANNY: Velem jön. Milyen kedves!
gam érte pofozni, de szeretem. Ne mondja,
PÉTER: Nagyon szép útja lesz. Látni
hogy szemérmetlen vagyok. Az volna szefogja az Arnót.
mérmetlenség, ha hazudni tudnék. De nem
ANNY: Magával. És az Appennineket
tudok. Szeretem.
is együtt Jaj de örülök!
PÉTER: Én magát jobban. Sokkal, sokPÉTER:
Tizenkettöhúszkor
Pistoiákal jobban. (Egészen közel van hozzá.)
ban...
Nekem most nincs eszem, nekem most nincs
ANNY: Atszállunk. A vasúti restiben
nevem, én nem tudom, hogy Takács Péter
fogunk ebédelni. Veronai szalámit és mivagyok, hogy most éjfél van, hogy nincs
lánói maccaronit. Kevés pénzünk lesz, de
egy fillérem sem, hogy ez itt a tenger és
ez nem baj. Ha maga nagyétü, megeheti
Olaszország, hogy én Pesten festéket keaz én porciómat is. Mert én úgyse fogok
verek, hogy az ég terhes a csillagoktól, és
tudni enni. Én csak nézni fogom magát.
Egész ebéd alatt magát nézni, úgy mint hogy Pesten a laboratórium a Klauzál-téren, képzelje a Klauzál-téren szűk, piszm o s t . , . (Erősen nézi.) Hallja, de most
kos és sötét. Én nem tudom, hogy ki vagy
igazán beszéljen. Mi van magával?
te és ki vagyok én, én csak szeretlek, szePÉTER: Velem most az van, hogy ez
retlek, szeretlek!
mind nagyon szép . . .
ANNY: Neked könnyű. De nekem? NeANNY: Ugy-e milyen gyönyörű!
PÉTER: Túlszép — milyen kár, hogy kem most is van eszem. Én tudom, hogy
té Takács Péter vagy, csak Takács Péter,
nem lesz belőle semmi.
én tudom, hogy ez az olasz éjszaka különb
ANNY: Micsoda!
legényt érdemelne, egy valakit, egy óriást,
PÉTER: Maga egyedül fog utazni!
egy nagy művészt, egy férfit, amilyen még
ANNY: Jó tréfa!
nem volt és amilyen nem is lesz még egy.
PÉTER: Nem, kérem, ez nem jó tréfa,
És én mégis téged szeretlek. Érted: tuez rossz valóság. Egyedül fog utazni. (Kis
dom, hogy nem szabad, érted: tudom, hogy
szünet.) Jóéjszakát kicsi Anny!
ANNY (elébe ugrik): Marad! És addig butaság és m é g i s . . ,
el nem megy, amíg meg nem mondja, hogy
PÉTER: Én téged rettenetesen. Halálomi van köztünk. Mert valami van.
san szeretlek. Fölöttünk a ragyogó é g . , .
ANNY: Hagyd a konkurrenciát. Engem
PÉTER: Semmi.
nézz. Csak engem,
ANNY: Akkor valaki.
PÉTER: Téged. És bánom is én, e h , . .
PÉTER: Senki. Szeretem magát.
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Oliviának nincs igaza (átöleli).
Szabad!
Muszáj !
ANNY: A! Éppen ez a szép, hogy Oliviának van igaza. Nem szabad. Ez istentelenség, amit csinálunk. Nem szabad!
PÉTER: De! Szabad! Kell!
ANNY: Nem szabad! Bűn, gazság é s . . .
PÉTER: É s . . .
ANNY: A tied vagyok. Vigyél!.. (Karjába veti magát).
PÉTER: Gyere! (Két karjába kapja,
szája Annii száján, viszi ész nélkül balra,
viszi magához, viszi a szobájába, viszi az
ágyába. A zene szól harsogóan, impertinensen. Mikor elindulnak gyors
Függöny.

HARMADIK

FELVONÁS

(Még mindig ugyanaz a terrasz. De az a
szép, az a legjobb tegnapi éjszaka elmúlt,
mert minden legszebb éjszakának el kell
múlnia, a legjobb éjszakák is csak órákig
tartanuk, csak percekig, talán csak másodpercekig és a terrasz most éles fehér józanságában, de a Liguri-tenger
mellett
nyáron a reggel sem egészen józan, szóval
azért a terrasz is kicsit spiccesen a nap
sugarainak és a tenger páráinak ölelkezésétől. Én jobbfelöl megint ének, megint a
nagy duett a Butterflyból, megint az a
nagy érzéki szoprán és megint kíséretében
annak a szerény, kopott óradíjas tenornak.
D# most a kert felől nem Takács Péter közeledik szerelmesen, hanem)
RUFUS (egyáltalán nem szerelmesen,
sőt szájában nagy szivarral, çimi azonban
nem ég. Meghallja Popini Olivia hangját
és bosszankodik,
hogy nem gyújthat rá.
Dühösen elteszi az öngyújtót, ami már kezében volt és a szivart is vissza a tárcába,
de azt gondosan, szinte szerelmesen azzal
a gyengéd mozdulattal, amellyel a nők körül mindig oly kevés szerencséje volt és a
szivarok körül mindig oly sók. És éppen
jókor teszi el a szivart, mert az ajtó nyílik és megjelenik)
OLIVIA (háta. ő maga még félig az
ajtóban áll. Befelé fordulva mondja): Állóra a domattina, alle dieci, comme solito.
Grazie Maestro, A rivederlo! (Most megfordul és meglátja Rufust, akinek nincs
szerencséje., hiába, most. sem, mert még
mindig nem tette el a tárcát. Magánkívül)
Henrik, te most rá akarsz gyújtani. Egy
egész szivarra!
RUFUS (eltette a szivart):
Már egy
félre semOLIVIA: Meg akarod ölni a hangomat.
Ezért fejryház jár.
RUFUS: Kérlek, ezzel a rizikóval mindig kell számolni az én pályámon. Tudniillik bankár vagyok.

OLIVIA: Tudniillik barbár vagy. Amilyen gazdag, éppen olyan műveletlen.
RUFUS: Igen? Tudod, hogy akkor milyen műveletlen szeretnék lenni. Én szeretnék lenni a világ legmüveletlenebb embere.
OLIVIA: Nem tiszteled a hangomat. De
mit értesz te ahhoz. Az én hangom egy
műramek. Az én hangom, az a rheimsi
székesegyház,
RUFUS: Ne mondd! Olyan sokszaz
éves?
OLIVIA: Gazember! Csak idegesíts.
Idegesség éppen úgy öli a hangot, mint
füst. Füst fojtja, idegesség töri. Most már
rá is gyujhatsz. Most már mindegy. Most
már nekem végem, A Jeritza boldog lehet
Gyújts rá! Hallod! Gyújts rá! Akarom.
Parancsolom. Követelem.
RUFUS: Te, mi van veled? Valami
bánt? Valami bosszant?
OLIVIA: Csak te.
RUFUS: Na ne viccelj. Én téged nem
tudlak ennyire felbosszantani. Én nem vagyok neked ennyire fontos, (Egészen közel
hozzá.) Történt valami? Ma éjszaka?
OLIVIA: Semmi a világon.
RUFUS: Én nem tudok róla. De attól,
hogy én nem tudok r ó l a . . .
OLIVIA: Hülye v a g y . . .
ANNY (jobbról jön. Egyszerű kis útiruhában van, kezében táska),
OLIVIA (meglátja őt. Nagyon nyájasan Rufushoz): Csak ezt akartain önnek
mondani báró úr.
RUFUS: Köszönöm művésznő. Ön nagyon kedves.
ANNY (Oliviához lép, kezet ad): Isten
veled Olivia. Utazom.
OLIVIA: Utazol?
ANNY (nagyon nyugodtan) : Természetesen. Isten áldj« Rufus.
RUFUS: Isten vele Anny. (Kezet ad.)
Szeretném azt mondani: a viszontlátásra
ANNY (egyszerűen):
A viszontlátásra.
RUFUS: Ha valami beszélnivalója van,
é n . . . nem akarok zavarni (előveszi szivarját),
OLIVIA: Na csak menjen. Gyújtson rá
a szivarjára.
RUFUS: Leszek olyan bátor.
(Kiveszi
az öngyújtót. Középen el.)
ANNY (retiküljéből kivesz egy cédulát.
Átadja): Tessék.
OLIVIA: Mi ez?
ANNY: Római címem.
OLIVIA (olvasni kezd, kicsit laésan,
akadozva): Piazza . . .
ANNY: . . . d i Spagna 7. Pensione Trinita.
OLIVIA: Ide küldjek pénzt?
ANNY: Lehet néha levelet is.
OLIVIA: Fogok kérlek. Ez természetes.
ANNY: Ezt tavaly nyáron is ígérted.
OLIVIA: És be is tartottam. Az idén
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még többet akarok írni neked. Úgy érzem,
hogy idén több a mondanivalóm. Mindig
több és több lesz u mondanivalóm számodra. (Megsimogatja kezét.) Örülsz neki.
ANNY (őszintén): Nagyon. (Kis szünet.) És igazán nem teheted meg, hogy itt
hagyj még egy hétig.
OLIVIA: Nem kis szívem. Nekem jobban fáj mint neked. Hiszen én is szeretnélek itt tartani. (Küzd magával.) De nem
lehet. Nem szabad. Hidd el, ez az okosabb.
Neked is, nekem is és — neki is.
ANNY: Köszönöm.
OLIVIA: Mit?
ANNY: Egész reggel azért imádkoztam,
hogy valaki utazás előtt rossz legyen hozzám. Nagyon rossz. Köszönöm. Az Úristen
meghallgatott. Köszönöm Olivér.
OLIVIA: Nem értlek. Mért akartad,
hogy valaki ma rossz legyen hozzád?
h N N Y :
Nem tudom. Csókolj meg, Olivér. Búcsúzni szeretnék tőled.
OLIVIA: Lekísérlek az autóhoz.
ANNY: Nem! Kérlek, hagyj most egyedül. Nekem szükségem van erre az egy
percre egyedül. Mielőtt elhagyom ezt a házat.
OLIVIA: Hát jó, akkor magadra hagylak. De tudd meg, nekam most fáj a szívem. Isten veled kis Annym. A viszontlátásra. Nagyon-nagyon szeretlek. (Jobbra
el.)
ANNY (egy pillanatra ellágyul, aztún
erőt vesz magán, felkapja kis bőröndjét,
középre indul).
MILAN (középről jön. Friss, ki van.
aludva, wont borotválkozott, kezében virágcsokor. Körülnéz, azután Anny elé lép):
Méltóztatik megengedni? (Bokázik.) Both
Milán. Látásból már volt szerencsém...
4.NNY: Papp Anny. (Indul.)
PÉTER (balról jön): Jó reggelt, Anny.
ANNY: Jó reggelt, Péter. (Kezet
ad.
Péter kezet cxókol neki.)
MILÁN (Pétéinek
ugrik):
Szervusz
kérlekalássan. Te vagy az oka. Tudod?
PÉTER: Tudom. Minek vagyok én az
oka?
MILÁN: Hogy én az éjszaka úgy viselkedtem. mint egy kanász.
PÉTF.R: Nem igaz, kérlek, nagyon kedves voltál.
MILAN: Nagyon kanász voltam. De
mért nem mondtad meg, hogy ő a Popini
Olivia?
ANNY: (most, kezdi érteni): Á! Olivér!
MILÁN: Egy művésznő, kérlekalássan.
Egy világhíresség. Honnan tudjam, ha tf
nem szólsz kérlekalássan. És most átjöt
t.em, hogy bocsánatot kérjek. Mert űriem
her vagyok, kérlekalássan. Amilyen kanász, éppen olyan úriember. Merre találom őnagyságát?
ANNY (jobbra mutat): A szobája ott
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van. De azt hiszem jól teszi, ha most pár
percig nem jelentkezik nálaMILAN: Tessék? Akadályok? Vagy úgy.
Értem: Az a Henrik-ember, kézit csókolom. Hat majd várok akkor kicsit odalent
a kertben. Kezicsókolom kisnagysádkám.
(Pétertől búcsúzik,) Szervusz kérlekalássan. (Halkan Annyra.)
Nagyon kedves,
kérlekalássan. Olyan lehet az íze, mint vasárnap délben a rántott csirkének. De én
sohasem eszem rántott csirkét. No haragudj kérlekalássan. (Középen el.)
PÉTER (utána szál): Nem haragszom,
kérlekalássan. Jó reggelt drága sziv. (Kézit csókol.) Nézz a szemembe. Szeretsz?
ANNY: Nagyon. Belenézek a szemedbe
és eszembe jut minden. Szeretem ezt a
tiszta jó szemedet. És tedd el a nézését nekem akkorra is, amikor nem fogsz engem
látni. Nézz rám. És most húnyd le a szemedet. (Megtörténik.) Ezt úgy szerettem
az éjszaka is: csókolni a csukott szemedet.
(Megcsókolja Péter csukott szemét.) Isten
veled nagy szerelem.
PÉTER (gyanútlanul., derűsen): Elkül
desz kicsi sziv"
ANNY: Magamat. (Bőröndre.)
Isten
vejed. És felejts el.
PÉTER: Mi? Utazol? Gyere kedves.
ANNY: De szivem, én Rómába megyek.
PÉTER; De szívem, én is. (Letette a
bőröndöt.)
ANNY: Mért mész Rómába?
PÉTER: Mert... van ott egy sürgős
dolgom. Rómában még eddig nem szerettelek. Mondd, lehet ez: egy háromezeréves
város és én ott még egyszer sem mondtam neked, hogy szeretlek. Háromezer év
alatt egyetlen egyszer sem. Róma! Catilina
összeesküdött ellene. Hannibál a kapui
előtt állt, Cézár meghalt benne. Nero felgyújtotta és én még egyszer sem csókoltalak meg benne. Ez lehetetlenANNY: Hollgass! Olyan kedves vagy.
Nem bírom most ezt. Légy komoly. Légy
utálatos. Hallod? Légy utálatos.
PÉTER: Te! Tudod, mi az a Forum
Romanum! Éjiel összebújni a holdfényben
leülni a fűbe és körülöttünk szobrok és romok márványból. A Forum üres, nincs ott
más, csak mi és a dicsőség, a szerelem és
a dicsőség.
ANNY: Hallgass! Az én fantáziam kisebb, mint a tiéd. Én, amikor öleltelek,
nem láttam a római Forumot ezüst holdfényben, én nem láttam semmit, még a te
arcodat se. Tudod, én csak nagyon kicsi
dolgokat éreztem. Azt, hogy a két karom
a nyakad körül van, hogy a bőröd sima és
forró, hogy ez most olyan jó, mintha friss
fehérneműt húznék magamra, mert azt
nagyon szeretek reggel tisztát venni és
éreztem . . . CsacsisAgokat éreztem. Hogy
az arcod az enyémen van, aztán egy percig

' ..
'
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. . .
PÉTER: Nézz a szemembe! . . . Szeretazî
Muráti LilifrtRprrry Géza

összetévesztettem a te kezedet az én ke*
xemmel és a te szádat az én számmal,
nem tudtam, melyik térd az enyém és
aztán elaludtam és azt álmodtam, hogy te
mellettem vagy és amikor felébredtem,
igazán mellettem voltál és nem kellett
köztünk se jócakát, se jó reggelt és ez is
olyan szép volt. (Kis szünet.)
As most
nagyon szépen kérlek, ne felelj egy szót
sem, hanem gyújts rá egy cigarettára és
(cigarettát vesz elő) adj kérlek nekem is.
(Nagy
szünet.)
PÉTER (meg van hatva, nagyon
szeretne beszélni, sokat szeretne
mondani,
tüzet ad
aztán lassú kén y szermozdulattal
a lánynak és ö is rágyújt.
Hosszú idő
múlva): Mikor vehetlek el? Mi a legrövidebb terminus? Egy hét? Három nap?
Felelj!
A N N Y : Nem lehetek a feleséged.
PÉTER: Mi!
ANNY: Most még nem! Talán egyszer...
PÉTER: Nem kellek
neked? Mért?
Mert szegény vagyok?
ANNY: Szégyeld magad!
PÉTER: Hát te nem érzed, hogy muszáj. Ezután a mi éjszakánk után nem
lehet, hogy: nem.
ANNY: A mi éjszakánk? Én ezt csak
köszönöm neked. Hallgass, drága, én köszönöm neked. Oe ez az éjszaka téged nem
kötelez semmire sem.
PÉTER: És téged?
ANNY: Engem sem. Egyforma emberek vagyunk. Férfi-nő: Fifti-fifti!
PÉTER: De drága szív . . Én voltam
életedben az első.
ANNY: Ebben is milyen szerencsés voltam. Azt szerethettem először, akit szere,
tek. Minden ezredik nőnek adatik csak
meg. De ezért te nem tartozol nekam
semmivel.
PÉTER: Mi! Te ez után az éjszaka
után tudnál tovább menni? Hát ennyire
mai lány vagy?
ANNY: Nem. Ez bennem most nem divat és nem maiság. Nem akarom gyűjteni
a férfiakat a házasság előtt, mint a mai
lányok teszik és nem fogom őket gyűjteni
a házasság alatt sem, mint tegnapi asszonyok tették, de én nem lehetek a feleséged. Ne kérdazz, nem lehetek.
PÉTER: Te addig innen egy lépést nem
mozdulsz, amíg meg nem mondod, hogy
mért nem akarsz a feleségem lenni! Szeretsz, szeretlek és még sem akarsz hozzám
jönni. Mért?
OLIVIA (lassan jön, közéjük áll): Mi
ez? (Nagy
szünet.
Annyhoz.)
Beszélj!
Tudni akarom. Mért akar ez az ember téged feleségül venni?
ANNY (zavartan) : Nem tudom . . . Nem
is akar. Csak játék.
OLIVIA: Na ne okoskodj, kérlek. Beszélj, ha kérdezlek.
m

PÉTER: Bocsánat...
OLIVIA: Hallgasson kérem. Magát nem
kérdeztem.
PÉTER: Hiszen éppen azért vagyok bátor én kérdezni. Megkérdezem magát művésznő, mély tisztelettel..,
OILVIA: Maga engem ne tiszteljen mélyen. Maga hallgasson mélyen,
PÉTER: Mély tisztelettel, de ugyanakkor nagyon határozottan
megkérdezem,
mért méltóztatik ezt a mi kettőnk ügyét
magas beavatkozásával kitüntetni...
OLIVIA: Nézze fiatalember... különben
e h . . . (Annyhoz.) Mért akar ő téged elvenni?
ANNY: Nem tudom. (Hirtelen dacosan.)
Talán ostobaságból. Talán előítéletből. Tal á n . . . Eh, fontosak a szavak?... Talán
lovagiasságból.
OLIVIA: Ezt nem értem. Mi az: lova^ A n S y : Lovagiasság, kérlek szépen az,
amikor egy tisztességes férfi elveszi azt
a tisztességes lányt, aki odaadta magát
neki. (Szünet.) Na, most már tudod, hogy
mi az a lovagiasság.
OLIVIA: Mi! T e ? ! . . .
ANNY: Igen. Ma éjszaka. És ha darabokra hasítsz, akkor i s . . . Az övé voltam.
OLIVIA: Te! Te boldogtalan!
ANNY: Olivia, hogy mondhatsz ilyet.
Én nem vagyok boldogtalan! Én boldog
vagyok, mert ez a mai éjszaka volt a boldogság.
OLIVIA: Szörnyű. (Péterhez.)
Gazember! Hogy merte?
ANNY (közbelép);
Kérlek Olivia, légy
szíves, hagyd a doktor urat. Én tehetek
mindenről.
PÉTER: Nem igaz!
ANNY: Hallgass! (Oliviához.)
Én tehetek mindenről. Én akartam. A doktor
úr félt. A doktor úr gyáva volt. Pedig, ha
tudnád, hogy szeret engem. Éppen úgy,
mint én őt. És én nagyon szeretem. És
most tudsz mindent. Az övé voltam. Tessék, itt vagyok, öli meg.
PÉTER: Nem értlek kedves. Mért exkuzálod magad előtte. Mért magyarázgatsz neki? Hiszen nem őrá tartozik,
OLIVIA: (szünettel):
És most
mit
fogsz csinálni?
ANNY: El fogok utazni Rómába.
OLIVIA; És azután?
ANNY: Meg fogok érkezni Rómába.
OLIVIA: És azután? De figyelmeztetlek, ha most azt fogod felelni, hogy megérkezés után kezet fogsz mosni a szállodában, akkor megnézheted magadat.
ANNY: Pedig úgy lesz. Kezet fogok
mosni és utána jól ki fogom aludni magamat és azután újra beülök egy egyetemre.
OLIVIA: Kérem, Takács Péter, hagy|on kicsit magamra ezzel a lánnyal.

ANNY: Menj szívem, majd aztán hívni
çlak.
OLIVIA: Mondd, és te nem gondoltál
kor arra? Te már tudod, hogy mire?
ANNY: Nem. Én akkor csak őrá gonítam és magamra.
3LIVIA: Énrám egy percig sem?
\ N N Y : Nem tudok hazudni, egy pillatig sem. (Elfúl.) Ne haragudj Olivér,
'•én akkor rettenetesen szerettem azt a
t.
5LIVIA: Tönkretettél engem
VNNY: Nem igaz.
ÍLIVIA: És tönkretetted magadat.
VNNY: Azzal ne törődj.
)LIVIA: Nézz a szemembe... Nem!
nyd le a szemedet. És gondolj most rá
sen. Nagyon erősen gondolj rá. És most
ndd meg bátran: szereted őt?
Í.NNY (lehunyt szemmel): Halálosan,
nem fogom tudni elfelejteni sohasem,
én életemben több férfi nem lesz, csak
(Kinyitja szemét.) És nyitott szemmel
. . És így is, hogy a te szemedbe nézek,
mondom: csak ő!
»LIVIA: Igen! (Kis szünet.) Bolond!
te azt hiszed, hogy ezt lehet, hogy fogsz
ni ülni egy iskolapadban, vergődni pencban és hogy én . . . (nagyot lélekzik),
y én ezt tudom elfogadni tőled.
.NNY (szinte rémülettel): Olivér!
•LÍVIA: Hallgass! Tönkretettél! Tet;t volna előbb gondolni erre. De most...
rződés a Metropolitainnel. Szerződés
zognóval. Ajánlat Párizsból. Igen! PoOlivia, a nagy gramofón, akinek csak
gja van. Hát tudd meg, a Popininek
I csak hangja van, hanem szive is.
N N Y (m. f.): Olivér!
LÍVIA: Hallgass! Hát én megmutan neked. Ha te tudtál megbolondulni,
is tudok megbolondulni. Te azt nem
betelheted tőlem, hogy míg te kínlódsz
szenvedsz, azalatt én fönt álljak a színion és jöjjön ki belőlem a Butterfly, esti
romszázért a Butterfly. Hát kinek néte engem. Hát azt hiszed, ki tudna
ini a torkomból egy hang is! Ezen az
m csak egy hang is!
V . N N Y
(m. f.): Vigyázz! Olivér te most
n tudod, mit beszélsz.
)LFVIA: De tudom- De bánom is én,
legyen vége mindennek. Hát szakadszét a világ és ha soha többé nem lépnék színpadra, akkor is . . . Én most
3 akarom visítani a világba . . . Éneli szeretném, a legszebb hangomon éneii és úgy, hogy mindenki meghallja...
Popini Oliviának férjhezadó lánya van...
Popini Oli anya vagyok... A felesége
etsz. Megengedem.
l N N Y
(ráborul): Olivér!
»LIVIA : Ne így mondd m o s t . . . Más. . . Tudod, hogy hogy szeretném hali? Milyen szóval?

ANNY : Anyám . . . Most mondom ki
először, pedig tizennyolc év óta készülök
erre a szóra, mint egy doktorátusra készülök rá, erre a szóra:, anyám! (Szünet.
Ráborul kezére, megcsókolja.) Köszönöm,
hogy kimondhattam,
OLIVIA: És én most kimondom, amit
tizennyolc év óta mindig magam elé súgok, minden este, amikor a színpadra kimegyek, magam elé súgok: gyermekem. Az
én gyermekem. Kislányom. Az én kislányom, Anny.
ANNY: A te kislányod. A te asszonylányod.
OLIVIA: Boldog vagy?
ANNY: Kimondhatatlanul.
OLIVIA: És én is. És ez most olyan
szép bennem, hogy a te boldogságodból az
én boldogságom tudott lenni.
(Szünet.)
Mikorra gondolod az esküvőt?
ANNY: Nagyon sokára. Tudniillik nyolc
nap kell az iratok beszerzéséhez... Nyolc
egész nap, nyolc egész éjszaka. Tudod te
mi az?
OLIVIA: Tudom. Te se pottyantál az
égből. Én is vártam sok éjszakán át az
apádra...
ANNY: Az én a p á m . . . Sose beszéltünk
róla. Beszélj! Milyen ember volt az én
apám? Okos, jó, tehetséges, derék?
OLIVIA: Szép ember volt, olyan szép
volt, mint a nap. Csak a kórusban állt, de
szebb volt, mint Lohengrin. Hangja persze
nem volt, de akkor az se volt baj. Hagyjuk pihenni szegényt. (Elgondolkozik. Hirtelen.) Ugy-e megígéred... De nem, most
nem akarom elrontani az örömödet...
ANNY: Csak mondd!
OLIVIA: Ugy-e megígéred: nem fogtok sietni?
ANNY: Tessék?
OLIVIA: Nem fogtok a Pillangókisaszszonyból mingyárt nagymamát csinálni.
ANNY: De anyám!
OLIVIA: Ezzel az örömmel még várni
kell egy kicsit.
ANNY: Neked?
OLIVIA: Nekem! Ha én nagymama leszek, az a mi pályánkon nem nekem öröm,
hanem a Jeritzának.
ANNY : Na de drága szívem . . .
OLIVIA: Hol akarsz esküdni, a Bazilikában?
ANNY: Ugyan. Két szegény gyerek, jó
lesz nekünk egy kis olasz falusi templom is.
OLIVIA: Nem vagy szegény, érted?
Akire a Popini énekel, az nem lehet szegény.
ANNY: És mégis. Ez így olyan szép
lesz. Kis mérnök, kis diák, kis falu, kis
templom, nagy szerelem, nagy boldogság.
Az esküvőre persze eljössz?
OLIVIA: Természetesen.
(Elgondolkozik.) Hát úgy-e . . . Ilyen az élet. Most
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csak arra vagyok kíváncsi... Nem, nem...
Hagyjuk ezt. Te még félreértenél...
ANNY: Csak mondd!
OLIVIA: Arra vagyok kíváncsi, mit
fognak szólni a Metropolitainban. Tosca,
aki férjes lányt ringat ölében... Még
megérem, hogy leszállítják a fellépti díjamat. És Sonzogno. Nem fogja felbontani
a szerződést?
ANNY: Kérlek, ha te erre gondolsz.
OLIVIA: Dehogy gondolok rá. Én csak
egyre gondolok, a te boldogságodra. A
Patti az én koromban, az persze...
ANNY: Mi volt a Pattival?
OLIVIA: Semmi. A Patti az nagy volt.
Az újságok természetesen meg fogják
í r n i . . . Az Alpár Gitta boldog lesz. Nem
érdekes? Te mégy férjhez és az Alpár
Gitta lesz boldog. És én is boldog leszek.
(Szünet.) Nagyon boldog. (Könnyet töröl
ki szeméből.) 6, nagyon boldog.
ANNY (kis szünet) : A n y á m . . . Akarom mondani Olivér...
OLIVIA: Ő csak nyugodtan. Most már
akár nyanyának is nevezhetsz. Most, hogy
már mindenki tudja.
ANNY: Még senki sem tudja. És ha
ilyen nehezedre esik . . .
OLIVIA: Ne törődj vele.
(Kijavítja
magát.) És nem is esik olyan nehezemre...
ANNY : Akkor... Nagyon köszönöm,
de...
OLIVIA: Ne folytasd!
ANNY: Nem fogadhatom el. Végre kultúrember vagyok. Én nem fogom összetörni a te hangodat.
OLIVIA: És én törjem össze a te szívedet?
ANNY : A ! Az én szívem . . . Azért nem
kár, az nem keres esti háromszázat. Nézd,
Olivér, ne erőltessük a dolgot. Legyen neked elég annyi, hogy te akartál jó lenni.
Nem te tehetsz róla, hogy nem tudsz jó
lenni.
OLIVIA: Mert nem hagysz. Hogy tudjak, amikor nem hagysz.
ANNY: És különben is mindenről én
tehetek.
OLIVIA: Te?
ANNY: Csak én. Mért nem volt eszem.
Mért születtem a szobor lányának. Mért
nem jöttem a világra házmesterlakásban.
OLIVIA: Csak ne légy büszke. Te tudniillik csakugyan házmesterlakásban jöttél
a világra.
ANNY: Olivér!
OLIVIA: Ezt is megtudtad. Most persze le fogsz nézni. De úgy kell nekem.
Mért nem titkoltam továbbra is . . .
ANNY: Miért titkoltad eddig is! Mondd
Olivér, ez igaz? Hogy az én őseim közt
nem csak egy koloratúra hang van, hanem
két emberi is, két becsületes, derék ember,
egy házmester és egy házmesterné. Hogy
köszönjem meg ezt neked Olivér. (Kis szii-
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net.) És mondd: a nagyapának volt azonkívül valami foglalkozása is?
OLIVIA: Hogyne. Pénzbeszedő volt.
ANNY: Kár. Nem szép mesterség. És
én már úgy örültem neki, hogy valami derék foglalkozása volt, mondjuk foltozó
szabó vagy suszter.
OLIVIA: Nem az v o l t . . . Bocsáss meg,
hogy nem tudlak tökéletesen kiszolgálni,
de törődj bele, hogy pénzbeszedő volt. És
úgy látszik, ezt örököltem tőle én.
ANNY: Pénzt?
OLIVIA: Egy fillért sem. De a tehetséget, hogy hogyan kell pénzt beszedni.
(Kis szünet.) Arany lamé ruhában leszek
az esküvődön.
ANNY: Kár, hogy nem fogunk találkozni. Én tudniillik nem leszek ott az esküvőmön.
OLIVIA: Ne okoskodj. Férjhez kell menned. Nem fogadhatom el tőled ezt az áldozatot.
ANNY: Köszönöm jóságát művésznő, de
nem kérek tovább belőle.
OLIVIA: Kisasszony! Legyen szíves ön,
ne magázza az ön édesanyját.
ANNY: Művésznő ö n . . . (hirtelen) Ne
haragudj Olivér, nem akartalak bántani.
OLIVIA: Mit akarsz te most csinálni?
ANNY: Amit kell. (Középre mutat.)
Lemegyek hozzá és megmondom neki: nem
lehet. Nem szabad. Ne félj! Nem mondom
meg, hogy miért nem. Csak azt, hogy
n e m . . . (elfúló hangon) Nem. (Könnyesen)
Nem. És olyan könnyen fogom mondani,
olyan vidáman (sírva) nem. (Középen el.)
OLIVIA ( egy pillanatig
megtorpan.
Egy-két könnyet morzsol ki szeméből, szipákol, azután összeszedi magát. Rúzsoz).
MILÁN (középről jön, kezében virágcsokor. Bokázik): Alázatos jóreggelt. Mély
kisztihandamat. Méltóztatik még rám emlékezni? (bokázik.) Both Milán vagyok.
OLIVIA (arca felderül): Ó nagyon is,
jól emlékszem. (Kezet ad.) Üljön le, maga
kedves Milán.
MILÁN: Csókolom a szép kezét. (Átnyújtja a virágokat.)
Méltóztatik megengedni?
OLIVIA: Ez mind nekem? Igazán? Hogyan köszönjem meg?
MILÁN: Sehogy, csókolom a szép kezét.
OLIVIA: De amikor olyan szépek és
amikor éai úgy örülök nekik. Olasz virágok, szép, naptól kábult olasz virágok.
Mindegyik külön olyan, mint egy szép
ájult asszony. Maga is szereti őket?
MILÁN: Nem én kezitcsókolom, én utálom őket. Egyszerű paraszt vagyok én,
kezitcsókolom, az én gusztám a mosolygós
asszony, nem az ájulós. Meg aztán csókolom a szép kezét, tessék elhinni, ezek nem

is virágok. Hiszen szépek nem mondom, de
van egy nagy hibájuk.
OLIVIA: Ugyan. Mi hibájuk volna ezeknek a gyönyörüknek?
MILÁN: Hogy nein lehet őket szagolni.
Mert szagolni csókolom a szép kezét, csak
a magyar virágot lehet. Azok a rózsák,
rezedák, rozmaringok. Van nekünk odahaza egy kis kertünk, abban virít egy
mandulafa... (fölkel) Nagyságos asszonyom, mély tisztelettel esedezem bocsánatát.
OLIVIA: Miért?
MILÁN: Azért kezitcsókolom. Úgy viselkedtem az este . . .
OLIVIA: Nagyon kedvesen viselkedett.
MILÁN: De már igenis, kérem. Hogy én
a nagy művésznőben csak a szép asszonyt
láttam, a világhír helyett, a világszépségg^ . . .

OLIVIA: Kedves.
MILÁN: A csudálatos baritonja helyett . . .
OLIVIA: Koloratúrám van.
MILÁN: P l á n e . . . Nem vettem észre,
csak a csudálatos fiatalságát. El tudja ezt
valaha is felejteni nekem a nagyságos aszszony?
OLIVIA: Sohasem fogom elfelejteni azt
az estét, amikor jött egy ismeretlen fiatalember, egy olasz kastély terraszán egy
kedves magyar fiatalember, és azon a terraszon ült a Popini Olivia és az a kedves
fiatalember mégsem a Popinit látta meg,
hanem egy szép fiatal asszonyt. Én ezt az
estét sosem fogom elfelejteni és ígérje
meg, hogy maga sem.
MILÁN (még nem érti egészen, még
nem meri egészen érteni): Drága művésznő!...
OLIVIA: C s i t t . . . Nem vagyok művésznő.
MILÁN: De kérem, én azért jöttem,
hogy jóvátegyem...
OLIVIA: Jaj, ne tegye jóvá. Sose tegye
jóvá. Igaz, hogy nem látott még egyszer
se színpadon?
MILÁN: ígérem, hogy ezentúl látni fogom minden este.
OLIVIA: Nem! Soha! Mindenkinek szabad, csak magának nem. Mutassa a szemét . . . Ezekbe a tiszta szemekbe ne tükrözzék a reflektor fénye. Maradjon meg
ezeknek a kedves szemeknek ez a szép szűz
nézésük.
MILÁN: Hogyan tetszett mondani kezicsókolom? (Szemérmesen
eltakarja szemét) Szűz nézés. Igazán azt tetszik mondani, hogy nekem izé . . . szűz nézésem van.
OLIVIA: És maradjon is ez meg neked
te kedves, jó fiú, te édes kis barbár, te
drága kis paraszt.
MILÁN: De nagyságos asszony, csókolom a lelkét, ne tessék engem bántani. Én

művelődni akarok. Én be akarom tanulni
az összes operákat, cigánykísérettel az
egész Wagnert és Eisemann Mihályt.
OLIVIA: Ne, ne szívem! Te csak ne
művelődj. Te úgy vagy jól, ahogy most
vagy, ebben a te nagy paraszti virulásodfcan. Te sose tudd meg, hogy ki a Jeritza,
ki a Németh Mária és hogy ki volt a . . .
De igen, azt meg kell tanulnod, hogy ki
volt a Patti Adelina.
MILÁN (naivul): Miért? Az fontos?
OLIVIA: Nagyon. (Igen kis szünet.)
Igazán tetszek egy kicsit magának?
MILÁN: Kérem nagyságos asszony, én
nem tudom, mi van velem, én csak ránézek
magára, én idáig érzem,- hogy virít az a
fehér bőre, milyen jószagúan . . . Húszesztendősnek tetszik lenni ebbsn a nagy
fehér szerelmes jó szagban.
OLIVIA: Mennyit mondott kedves?
MILÁN: Húszat. Talán sokat mondtam
kezicsókolom?
OLIVIA: Ne törődjön vele. Mindegy.
Nekem tetszik ez a szám.
MILÁN: Húszesztendősnek tetszik lenni,
szépnek, fiatalnak, fehérbőrűnek. Igazi
nőnek tetszik lenni kezicsókolom, aki arra
termett, hogy az ember... (elakad).
OLIVIA: Na? Mire termettem; na mire? Miért nem folytatja?
MILÁN : M e r t . . . Ne tessék haragudni,
de ez most esik meg velem először, én nem
csak szeretem a nagyságos asszonyt, de
én tisztelem is. Tudja ördög mi van velem, de tisztelem. Szörnyű fenemód tisztelem. És sose fogom tudni kimondani, hogy
a nagyságos asszony arra termett, h o g y . . .
(habozik, aztán hirtelen
szájoncsókolja).
Erre termett a nagyságos asszony. Igazam van?
OLIVIA: Száz százalékig (visszacsókolja
Milánt). Szeretsz?
MILÁN: Nagyon. Olyan az íze a szádnaik, mint a finom rózsapálinkának. Fehér vagy, szép vagy, finom vagy, nagyságos asszony vagy. Nagyon szeretlek én téged to nagyságos asszony.
OLIVIA: Drága.
MILÁN: És tisztellek. Én csak rádnézek és a térdem is reszket a nagy tisztelettől. (Megcsókolja, hozzásimul.) Érzed,
hogy reszket a térdem. Hogy reszket a
tisztelettől.
OLIVIA: Te d r á g a . . . (kezébe fogja a
Milán arcát.) Te drága kis állat. Te édes
szép fiúállat, te . . . Olyan vagy mint a
nap. (Pici szünet. Előveszi
zsebkendőjét.)
Hát hogyan is volt ez? Elfelejtettem leejteni . . .
MILÁN: A keszkendődet, nagyságos
asszonyom.
OLIVIA: Nesze a keszkenőm (leejti).
MILÁN (fölemeli, át akarja adni).
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OLIVIA (nem engedi): A tiéd! Tartsd
meg! És este bedobod az ablakomon é s . . .
RUFUS (középről jön).
MILÁN (gyorsan eldugja a zsebkendőt,
magában): A férj! (Rufusnak) Szervusz
kérlekalásan. Szervusz édes egy Hugóm.
RUFUS: Ne haragudj, Henrik vagyok.
MILÁN: Te, biztos ez?
RUFUS: Bár a csikágói üzleteim lennének ilyen biztosak. (Fölényesen) Henrik
vagyok. Nem emlékszel, hiszen tegnap este
azért szerettél, mert Henrik vagyok.
MILÁN: Ma meg azért szeretlek, mert
Hugó vagy.
RUFUS: De meg kell ígérned, hogy
megteszed, amire kérlek. Ma ne csókolj
meg, ma kérlekalásan.
MILÁN: Ne haragudj, de eszem ágában
sincs kérlekalásan.
RUFUS: Köszönöm. (Kínálja.) Parancsolsz rágyújtani?
OLIVIA (jobbra): A szalonban kedves
Henrik. Oda vezesse be ezt a kedves-kedves
vendégünket.
RUFUS: Ahogy parancsolja.
(Jobbra
tessékeli Milánt.) Parancsolj.
MILÁN: Köszönöm, de hál Istennek te
vagy az idősebb kérlekalásan. (Belöki a
jobb ajtón Rufust, utána akar menni, de
egy pillanatra visszaugrik. Oliviához.) Fehér vagy, szép vagy, finom vagy. (Bokázik.) Nagyon szeretlek én téged, te nagyságos asszony. (Jobbra el.)
OLIVIA (arca kisimul, a mosolyában
kifényesedik. Kézitükrébe néz) : Húsz évet
mondott. Ilyen egy drága. Húsz évet.
ANNY és PÉTER (középről jönnek).
ANNY: Mi történt veled Olivér?
OLIVIA: Semmi. (Elteszi a tükröt.) A
tüköráriát próbáltam a Mignonból. Azt
hiszem, elég jól ment. Ma kivételesen meg
voltam elégedve magammal.
ANNY: Lehetsz is. Ma olyan szép vagy,
olyan viruló, olyan
fiatal...
(óvatosan).
Mind mindig...
OLIVIA: Aranyos vagy. Hát igazán
utazol ?
ANNY: Igen. Utazom.
OLIVIA: Igazán? (Egy pillanatig gondolkozik, azután Péter elé ugrik):
Gazember! És maga tényleg engedi, hogy ez a
lány elmenjen így innen.
PÉTER: Kérem művésznő...
OLIVIA: Elég! Ne énekeljen itt, mert
énekelni csak én tudok. Ide hallgasson. Ez
a lány ez nekem minden. (Jobbra néz,
amerre Milán elment.) Mert ez a l á n y . . .
ANNY: Olivér, vigyázz!
OLIVIA: Hallgass! Nincs többé titok!
Valakié, aki rám bízta, akinek én felelek
érte és akinek én soha életemben nem tudnék a szeme elé kerülni, ha engedném,
hogy maga őt elhagyja... Gyertek ide.
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Meg fogtok esküdni. De borzasztó titokban.
PÉTER: Igen.
OLIVIA: Mert Anny édesanyjának halálos érdeke, hogy ne tudják meg, hogy
neki már férjes lánya van.
PÉTER: Értem kérem.
OLIVIA: Dehogyis érti. Maga nem ért
semmit. És magának nem is szabad semmit sem értenie.
PÉTER: Ezt is értem.
OLIVIA: Anny édesanyja, akit magának sosem szabad megismernie, még a nevét sem szabad megtudnia...
PÉTER: I g e n . . .
OLIVIA: Ez a nemesszívű úrihölgy
gondoskodni fog magukról. Elutaznak Rómába. Ott megesküsznek. Anny továbbra
is az egyetemre fog járni, magának pedig
az a nagylelkű úrinő berendez ugyancsak
Rómában egy vegyészeti laboratóriumot,
ahol annyi festéket keverhet, amennyi csak
kitelik magából.
PÉTER: Igenis művésznő.
OLIVIA: A pénzt minden elsején folyósítani fogjst az illető úrinő bankária. D*
vigyázzon! Én az őszkor kint Amerikában
találkozni fogok Anny édesanyjával és
szeretném, ha azt tudnám neki jelenteni,
hogy maga ezt a gyereket nagyon-nagyon
boldoggá tette. Olyan boldoggá, amilyen
boldog most én vagyok.
PÉTER: Művésznő, én nem tudom, hogy
Ón ebben a pillanatban milyen boldog, de
azt vállalom, hogy anyósom . . .
OLIVIA: Mi! Megőrült? Maga nem
tudja, hogy az a nemeslelkű úrihölgy meghal ettől a szótól?
PÉTER: Sosem fogja megbánni, hogy
Annyt nekem adta. És én most szeretném
megcsókolni annak a nemesszívű úrhölgynek a kezét. Azt a szép fehér kezét. Azt
a legszebb kezét. (Olivia kezéhez nyúl.)
OLIVIA (elkapja): Honnan tudja, hogy
(kezét nézi) annak a hölgynek a keze szép
és fehér és legszebb?
PÉTER: Tudom. Valami seités mondatja velem. De mert tudom, hogy ez lehetetlen, engedje meg, hogy helyette a
magáét. És talán el tud neki vinni valamit abból a hálából és abból a szeretetből,
amit én most belecsókolok ebbe a szép, fehér legszebb kézbe. (Megcsókolja
Olivia
kezét.)
OLIVIA (Annyhoz):
Üzensz valamit
édesanyádnak?
ANNY : Én azt üzenem . . . Én azt kívánom az édesanyámnak, hogy . . . Hogy nagyon tudjon örülni, nagyon tudjon megelégedve lenni a Metropolitainben a te
sikerednek. Nagyon tudjon örülni.
OLIVIA: Nagyon fog örülni.
MILÁN (jön): Légy nyugodt, meg lesz
elégedve.
FÜGGÖNY.
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RADOCA (toprongyos alak, aki éppen
jó étvággyal fogyasztja gyér ebédjét. Hangosan csámcsog.)
KLAPÁCS (jon a színre. Letört
alak,

RADOCA: Fogvájót ne adjak?
(Észbekap.) Hallja, maga megzabálta az egész
ebédemet.
KLAPÁCS: Biztosítom, uram, hogy csak
az ön érdekében tettem . . .
RADOCA: Hogyan?
KLAPÁCS: Most legalább látta, hogy
eszik egy úr. Az ember sohasem tudhatja...
Meghívják ebédre az angol királyhoz és ha
o t t úgy eszi a szafaládét, mint itt az előbb,
a kkor sohasem kaphat pour le merité-t.
RADOCA: Nem is akarom megkapni azt
a betegséget I

Î i Â t o Â B i ' Â Â
napokat is látott. Leül Radoca mellé és sóV
gyokatnyeL)

KLAPÁCS (keresgél);
Figyelmeztetem,
.
angol udvarnál cigarettázni is kel
tudAi. A m i s megtanítom

^RADOCA (indignálódva):
Uram, ön kinézi a falatot a számból..'
_, .
„
,
,
KLAPÁCS: Bocsánat uram, én nem né, , .
,
RADOCA (végigméri):
Ahogy maga kiné
! • '•
_
KLAPÁCS: Jól nézek k i . . . De azért
kegyed sem dicsekedhet. (Végigméri.)
Fogadni mernék, hogy ön nem a velszi hercegRADOCA (sértődve) : Csak nem a ruhám után ítél?
KLAPÁCS: Ö nem. A csámcsogása
után...
RADOCA: Miért? Hogy eszik egy herceg? Az nem rág?'Az nem nyel? Az nem
emészt?
KLAPÁCS: Ne f o l y t a s s a . . .
RADOCA: Hát hogyan eszik a velszi?
KLAPACS (hirtelen elveszi Radocától a
szafaládét, villámgyorsan bekapja,
egyetkettőt rág, azután lenyeli. Szemtelenül):
így eszik. (Parancsolva.) Kenyeret!
RADOCA (odaadja.)
KLAPACS (gyorsan eszi a kenyeret):
Uborkát!
RADOCA (odaadja.)
KLAPÁCS: Látja? így eszik egy Klapács . . . (keresgél.)
RADOCA: Mit keres?
KLAPÁCS: Szódabikarbóna nincs?

VLïïSiïïf**
cigarettát.
Átnyújtja.)
KLAPÁCS (megnézi a cigaretta márkáfitymálva):
Leventel
Jobb
nincs?
ját>
RADOCA: Miért? Ez nem elég jó? A
p e tőfi rosszabb.
KLAPÁCS: A Petőfi rossz? Amennyivel
a Kassák rosszabb...
RADOCA: Mibe kerül egy olyan nikotexes Kassák?
KLAPÁCS: A Kassák nem kerül semmibe...
RADOCA: Ingyen adják?
KLAPÁCS: Mondja, miről beszél maga?
RADOCA: A cigarettáról.
KLAPÁCS (végigszivta
a cigarettát,
a
csutkáját eldobja): Ki beszél már a cigarettáról?
RADOCA (észbekap): Most már értem.
Megette az ebédemet, elszívta a cigarettám a t . . . A legnagyobb szemtelenség! Itt
potyázik és én éhesen maradok.
KLAPÁCS: Ne haragudjon rám, uram,
de már két napja nem ettem, nem cigarettártam. A gyomrom ú^y kong az ürességtői, mint a Feld-színhaz, ha tele van. Azt
eszem ebédre, ami vacsoráról megmaradt.
RADOCA: És mit vacsorázik?
KLAPÁCS: Amt ebédről megmaradt,
RADOCA: Nincsen pénze?
KLAPÁCS: Nincs egy megveszekedett
huncut büdös vasam sem.
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RADOCA (dühösen felel) : Megyek.
KLAPACS: Hova siet? Uram, ne hagyjon el.
RADOCA: Megyek, mert még megmutatja, hogyan kell a pénzt a kézben tartani. Jó napot. (El.)
KLAPACS (utánaszól):
Dögölj meg!
(Belebámul a levegőbe.)
(Közeledő hangok. Mintha nyolc-tíz ember
közeledne. Klapács felfigyel.
Kisvártatva
különböző embertípusok jönnek a színre.
Angolos kinézésű, pipás urak,
amerikai
flapperek, német turisták. Velük jön egy
soffőr is, aki szörnyen mentegetőzik.)
SOFFŐR (rossz kiejtéssel):
Lédiz end
uraságoksz! Majne dámén und Herren.
Exkjuz, aber lemaradt az idegenvezető, er
iszt lekésni, Slag zoll im trefn.
I. HÖLGY: Skandál! Skandál!
I. ÚR: Máj geld zuruck...
II. úR: Tejm iz m o n i . . . (Fenyegetően
körülveszik a soffőrt.)
KLAPÁCS (odamegy a soff őrhöz): Bocsánat uram, úgy látom, baj van. Talán
segíthetek...
SOFFŐR (kétségbeesetten):
Az idegenvezető eltévedt az Oktogonon, mert nem
ösmeri ki magát. Nem találjuk sehol sem...
Mit csináljak?
KLAPÁCS : Semmit. Csak bízza rám, majd
én beszélek az idegenvezető helyett. Azelőtt úgyis csak idegeneket vezettem...
SOFFŐR (hálásan) : Jaj, köszönöm, uram.
•íegmentette az állásomat, önre bízom az
idegeneimet... (El.)
KLAPÁCS (széle« mozdulattal az idegenek felé. Szörnyen rossz kiejtéssel beszél):
T.édiz és zsentlemanok. Tyukeszek és manuszok. Áj ám zö ibusz. Icsh werde magyarésen ző látványosságokszfor BjudaTDÉGENEK : All r i g h t . . . bjutiful...
KLAPÁCS: Budapest, Magyarország fővárosa, a Duna két balpartján terül el.
Dáz iszt dl reckte zájte of Budapeszt.
fPestre mutat.) Tát iszt Peszt. Itt találták fel a pestist. Budapest bővelkedik a
szebbnél-szebb, a wnnderschőne kilátásoktól. Szép kilátásaink vannak. Például ott,
azon a Gellérthegyen volt a mohácsi vész.
Telefon 15—26.
I. ÚR: Jőzef?
KLAPÁCS: Nem, Lajos. Második Lajcsi. Ugyancsak onnan esett a vízbe első
királyunk, I. Gellért, aki a Gellért-szállót
építette. Itt fulladt bele a Csele patakba.
A Duna azelőtt ugyanis Csele volt. Magyarosította magát. Duna, geborene Csele.
IDEGENEK: Áh, oh (álmélkodnak).
KLAPÁCS (folytatva) : De ez még mind
semmi. Hölgyeim és uraim, itt látható egy
épület, amely hisztorise dolog. (Az Országházra mutat.)
A parlament, mely most
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jobbrament, azelőtt balrament. A kupolt
alatt látható the hült hely of kaunt Beth
len, akinek hült helyét most Gömbös Gyuls
melengeti. Az a pici göndör fekete poní
Adalbert Fábián.
I. ÚR: Kauntf
KLAPÁCS: Jid!
I. HÖLGY: Pompőz...
KLAPÁCS: Arra valamivel lejjebb, aj
Országház-téren, dort iszt gevézn a szatmári béke. Pár száz évvel későbben tartották meg az ónodi gyűlést.
TURISTA: Hol tartották megl
KLAPÁCS: Szondy ucca 42., második
emelet négy. Főlépcsőházi bejárat...
IDEGENEK: Wonderful... bjutiful...
KLAPÁCS (a Halászbástyára
mutat):
Az ott a Halászbástya. Ott kapni a legjobb halászlét. Egy adag két pengő. Hisztorisch. Antik halászlé. A Halászbástya
azelőt strandfürdő volt, de a restauráció
alatt restaurálták. És most ladik és zsentlemanok, lordok és grófok, most jön a legszebb, the hungarian metro, budapesti
földalatti villamos vasút, amely további
intézkedésig a föld felett jár, mert itt tilos
minden földalatti mozgalom. (A
királyi
várra mutat.)
Az a nagy palota, paléz,
pala cco, tet iszt la bazilika della grandlno
fi no. Templom!
II. ÚR (hamisítatlan
pestiességgel) :
Nyavalyát!!
KLAPÁCS: Tessék!
I. HÖLGY: Frászt a hasába!
KLAPÁCS (megijed): Moszjő és mademojzellesz...
I. HÖLGY: Hagyja abba, maga pancser. Az ott a királyi vár!
KLAPÁCS (csodálkozva):
A királyi
vári Tényleg? Nagyon szép! Gyönyörű
épület. Itt lakott a Ferenc Józsefi
T. ÚR: Itt.
KLAPÁCS :
Bocsánat,
hölgyeim és
uraim, önök tudnak magyarul!
I. HÖLGY: Ne strapálja magát. Mi magyarok vagyunk.
KLAPÁCS: Pestiek!
MIND: N o n á . . .
KLAPÁCS: És miért vezetik önöket!
MIND: Mi az Ibùsz alkalmazottai vagyunk. Mi vagyunk a reklám. Napi öt
pengő...
KLAPÁCS: Hát akkor tessék csak megmondani, hogy mi az a magastornyú épület!
I. ÚR: Mátyás-templom.
KLAPÁCS (tátott szájjal
csodálkozik):
Gyönyörű . . . Régi!
II. ÚR: Májusban lesz huszonöt é v e s . . .
I. HÖLGY; Hát ön nem pesti!
KLAPACS: Nem én. Ma vagyok először
Pesten . . . Amerikai vagyok.
I. HÖLGY: És honnan tud magyarul!
KLAPÁCS : Ott voltam idegenvezető . . .
FÜGGÖNY.
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Találós kérdések
Irta: Ernőd Tamás
Igazában «kitalálni való kérdés» vagy legalább is «kitalálós kérdés» volna a
helyes neve, de a népnyelv sűrítő formulázása Találós Kérdés-nek nevezte eL A
fejtörők, rejtvények, logogriph, charade, chronodistichon, calembourg-jáfcékok közül
a Találós Kérdés az a tréfás fejtorna, amely kimondottan a néptől ered, ugyanabból a forrásból, ahonnan a paraszti nóta ötletes rímel és eleven szóképei. Az
ogyszerü földműves ember természetes szellemessége játszadozik benne. Semmi
könyveken és kultúrán köszörűit elméskedés. Többnyire valami furcsa hasonlat
tosság, két különböző fogalomnak megtévesztő találkozása a magva. Es minthogy
a nép játékos kedvéből született, kincsét leginkább a természetből vagy a parasztház körül felbukkanó használati tárgyakból és teendőkből ötletezi elő.
Érdekes, hogy a Találós Kérdés-ben Is vannak minőségi fokozatok. Weber «Nevető
Demokritos»-át lapozgatom. Oldalszámra mulatozik a német nép találgatás kérdésein, felsorol vagy százat, de csupa ilyeneket:
«Warum backen die Bauern grösser Brot als die Bäckerl — Weil Sie mc£ir Mehl
dazu nehmen!» — *Wo fliegen einem die gebratenen Tauben ins Mault — Nirgends!»
— «Wie nennt man Isacks Kinderl — Ibeutelohen! (Sack-Beutel).» — «Warum sind
alle Flöhe schwärzt — Weil sie stets Familientrauer haben.»
Milyen nejhézkes és lapos szellemeskedés. Germán dolog. Hol van ettől az
alfödií vagy a székely paraszt szemléltető, fordulatos és erőteljes Találós Kérdése!
Mennyivel fürgébb, mókásabb észjárásra vall. Es mennyivel vizuálisabb.
Bemutatok egy kis sorozatot Olyan frissek, kedvesek, mosolyogtatók, mint a
mezei bokréta.

Szalonta-vidékiek :
Ninosen anyám, az uram az apám! — Eva.
Hová sütött egyszer a nap, ahová aztán sohase sütött! — A Vöröstengemek arra
a földrészére, ahol a zsidók átkeltek.
Hol ordított a szamár akkorát, hogy az egész világ meghallotta! — A Noé
bárkájában.
Mikor volt egy testbe íkét lélek! — Mikor Jónás a cethalban volt.
Ipadnak, napadnak, három papnak, hat kappannak hány körme van! — Száznegyvennyolc.
Egy cica, két cica, száz cica, mondd meg hamar, hány cica? — Százhárom.
Vásárra ment a pap lányostól, a kántor is feleségestől; vettek három almát,
aztán mégis mindegyiknek egy egész jutott; hogy lehet az! — Mert a kántor felesége a pap leánya volt.
Hol kaszálják a szénát! — Sehol, mert csak a füvet kaszálják.
Hova teszi le a kőmíves a téglát legelébb, mikor épít! — Maga elébe.

Háromszék-vidékiek :
Lelkes alul, lelkes felül, közepén lelketlen! — A lo-vasember és a ló közt a
nyereg.
Nekem nincaen, nem is kívánom, de jha volna, oda nem adnám a világ kincséért
sem! — Félszem.
Elől olyan mint egy aima» a dereka gombócforma, hátul hosszú hegyes nyárs,
négy kis bunkósboton mász! — Macska.
Kétszer születik, de csak egyszer hal meg! — Madár.
Nyúl volna: farka volna, vidia volna: vére volna, farka nincs, vére sinos,
mégis állat a világon! — Lepke.
Hosszú botja, kis kalapja, ezren ia ülnek alatta — Mák.
Fót hátán fót. tű benne sose vót! — Káposzta.
Kívül piros, belül sárg% qlyajj mint a pap sipkája! — Csipkebogyó.
Télen virágzik, nyáron elszárad! — Jégvirág az ablakon.
Mindig nyílik, sose virágzik! — Ajtó.
,1
1J$

Földön fa, fán via, vízen kő, kövön vas, vason (hús! — Köszörűkő.
Se nem ehetnék, se neon haragszok, mégis mindig harapok! — Harapofogó.

Somogy-vidékiek :
Melyik töknek nincs indája mög magja! — A csütörtöknek, meg a péntöknek.
Ki megy be feje tetején a templomba! — A csizmaszeg.
Mit nem tud az Isiten teremteni! — Hegyei völgy nélkül.
Mondja meg nekem édes, kedves barátom, hogy máma reggel mikor fölkelt
hogyan vette magára a kabátját! — Elevenen.

Heves-vidékiek:
Ut-fut, minden házba befut! — Napsugár.
Töve tengerbe, levele Lengyelbe, ágaboga Jeruzsálembe! — Nap.
Vékonyabb a nádszálnál, magasabb a toronynál! — Eső.
Kinek a fia egyidős az anyjával! — A ládafia.
Melyik hajat nem lehet megfésülni! — A kenyérhajat.
Me'yik rózsán nincs tövla! — A szélrózsán.
Melyik a legrosszabb vallás! — A kárvaUás.
Melyik ág törik el leghamarabb! — ^A házasság.

Hajdúságiak:
Mit mondott a kötegyáni vasúti bakter a gyúlod török basának! — Semmit
se mondhatott, mert akkor még nem volt vasút.
Mér' nem nő az asszonyoknak is szakálluk! — Mert nem tudnának addig hallgatni, amíg megborotválnák őket.
Mi a legnagyobb igazságtalanság a bibliában! — Hogy a kafarnaumi százados
máig se leüt ezredes.
Melyik szükségesebb: a nap vagy a hold! — Hát a hold, mert nappal úgyis
világos van!
Mért «szalad» a disznó (haza a mezőről! — Hogy hamarabb hazaérjen.

Dunántúliak:
Egy nagy ceoda vagyon e széles világon,
Nincs égien se földön, sem Magyarországon,
Van minden városiban, de nincsen Egerben,
Van minden kis vízben, de nincs a tengerben,
Elfér egy vederben, de nem a cseberben ;
A pap se tudja ezt, csak a nyelvén hányja,
A mester se tudja, csak a tanítványa,
Tudja minden varga, csizmadia egy aem,
Elbírja egy veréb, de ló, ökör egy sem.
Nem volt ez Ádámnak, annak nem is kellett.
De Eva anyánknak a szívébe' rejlett...! — A «?» betű.
Meddig van a patkó a lovon! — Amíg a kovács fel nem veri, mert aztán a ló
van a patkón.
Láttál-e már fából vaskarikát! — Bújj be egy faládába és nézz ki, amikor egy
szekér arra megy, a kerekére...
Melyik állat bírja legjobban a hideget! — A bolha, mert az télen i» ingbe megy
sétálni.
'
" '
Hogy -tudnál egy óra alatt Kaposvárra gyalogolni! — Hát ha a fejedre egy
órát kötnél.
Aki szombaton szapul, mikor mos! — Az üst oldala kormos. (Mi kormos!)
Két tyúk |hány pár!
se, mert csak a kokas meg a tyúk egy pár.
Hol a legdrágább a víz! — A korcsmában, mert a borban mérik ki.
Miért harapott Ádám az almába! — Mert nem volt bicskája.
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Megfejtésül

(BOBOS FERENC. Budapest.)
beküldendők: vizs.-.tntes l, 34, 60 «a függőleges ÎO, » . }!,

VÍZSZINTES:
1. Vörösmarty drámai költeményének oime
12. Mondai alak
13. Király — más nyelven
14. Rím — más nyelven
15. Csont — latinul
16. Az arzén vegyjele
18. . . . kéta
19. Tojás — más nyelven
20. Hiteget Egér — máj nyelven
24. . . eytag (német iró)
25. 1910-ig önálló császárság volt
27. Fólkezfi zongoraművész
monogr. (1849—1824)
29. Csodálatos történet
31. Dolog — latinul
32. Idegen pénx
34. A XVI. ssázad vallásügyi reformgyûlése
35. Mutatószó
38. M-mel, a szőlőknek kisajtolt
leve
37. Vissza: valódi — m i s nyelven
38. Francia kettőshangzé
39. Aggastyán — más nyelven

41.
43.
45.
48.
oO.
52.
53.
54.
55.
' 58.
60.

A. É.
Fürdőhely Belgiumban
A pinty-félékhez tartozik
Vissza: olasz személyes névmás
Német személyes névmás
Egymásután kővetkező betűk
Betű (ton.)
Vissza: a legyőzött fizeti
Spion
Pestmegyei nagyközség
Operett

FOGGÖI.EOE8
1. Freud sokat foglalkozik vele
2. Dolog — más nyelven
3. . . . lermo
4. Ilyen erősség is van
5. Vízfolyás
6. Ital
7. . . . chellan
8. A Dráva német neve
9. Béres magánhangzói
10. Német személyes névmás
11. Arab fejedelem
17. Lírai költő, Irodalomtörténész

18. Vissza: sas — németül
20. XVI. századbeli széphlsi
alakja
21. Kínzás, kínvallatás
22. Keverék faj
23. Hazája a régi GőrőgorszJ
24. Vas — olaszul
26. Utazás — más nyelven
28. Báj, kegy — frauciául
29- Vissza: francia segédige (I
30. Azonos betűk
32. Agy — más nyelven
33. Vissza: női név
39. . . . da (külföldi tó)
40. Azonos be'.ük
42. Nobel-díjas német orvos
44. A spanyol-amerikai álla
pénzogysége
46. Szomjat olt
47. Számnév
49. írni Ige egyik alakja
51. Szin
53. Hires énekes keresztneve
55. Terüleimérték
58. Kicsinyítő képző
57. Személyes névmás
59. Látvány kezdete
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40. Klkötfiváros Szicília keleti
partján
43. A német «tolvaj» mássalhangzói
44. Rivó — szinonimája
46. Nemzetközi nyelv
47. Zs dó király
49. Angol s ir
50. New-Zealand fislakója
52. Sip bettti keverve
53. Vissza: iolyé
55. Tengerbe nyúlé gát
57. Ismort Szabolcska-vers
kezdete. Mint népdal is ismert
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
I,
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VÍZSZINTES;
P o m « király
Shakespoare irt róla
Vissza: Ismert opera
Ha ók veszedelme (ékezettel)
Tásár — más nyelven
Idegen férfinév
Srarvasfajtfl
Vissza: aa — cigányosan
Rovarszerv
Római 11-es.
Káposztalevélben van (nívelBvel)
27. Mutatószó.
28. Határozószó
3D. Francia csillagász é l fizikus
32. Gyűjtéseknél használják
33. Vissza: rádióleadó van e hegyen
34- Vissza: tinta
más nyelven
37. M-mel Octavius győzelmének
színhelye Kr. s. 31-ben
39. Tiltószó

1.
11.
12.
13.
IS.
17.
19.
21.
22.
23.
24.

Budapest.)

16

32.

au 35
39 £ w
hh ( N5

•
57

Kl.AKI.

l i u k U l d o n d ő k : v í z s z i n t e s 1, 40, 67 é s l U g g í i l e g e s 1, 1«,

FÜGGŐLEGES:
Ismert filmszínész
Nöi név
Német igekató
Vissza: német ifjúsági Író
Ez alatt fészkel a fecske
Ilyen nap is van
Határozószó
Kínai név

»T

\

o

•
O

9. Francia folyó
10. Római hadvezér,
Hannibál
legyőzője
14. Nagy té
16. Kerek szám
11. Lobog
20. Verdi-opera főszereplője
22. Délamerikai főváros
25. A «Bolygó hollandi» nfialakja
25. Költő és zsurnaliszta
20. Német szócska
31. Női hang
35. Rész — más nyelven
36. Népszerű rádióbemondó
38. Rómaiaknál a 15-ike
41. Pápai korona
42. Belllni-opera
45. Iskola
48. Erdélyi Író (1670-1752)
50. 1004 — római számmal
51. Kevort ivó
,
54. De — franciául (fon.)
50. P-vel: mocsár
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(ÁCS KÁROLY, Budapest)
Megfejtésül beküldendők: vízszintes 1, 221 í s függőleges 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1Ï, 17, 10
VÍZSZINTES
1. Kitűnő rfe'.eklivregények írója volt,
20. RiadA.
21. Görög szóösszetételekben tőidet jelent.
22. Nemei prepozíció.
23. Csak az tud, akinek lába
ÍD.

biy.

28. Forditva: sokáig; — latin
nyelven.
;0. ösi bor mássalhangzói.
34. Testrész.
36. Román pónz.
37. Forditva: németországi varos.
38. Latin kötőszó.
39. Dán kevert betűi.
41. B i k a lesz beiőls.
42. Lóverseny rnüszo.
43. L-lel jól ismerjük a kereszt'
rejtvényekből.
44. O.asz birtokosnóvmás.
45. Ucca — franciául.
46. «. . . Rita» (filmcím volt).
47. Vakondok te zl.
49. Király más nyelven (fonetikusan).
52. Angol ital.
54. Kukucskál'.
56. Óbudai sportegylet.
57. Argumentum kezdete.
58. Izé — da nagyon finoman.
60. Az idő fizikai rövidítése.
62. Igakötő.
63. Visszafelé: ócska ho'.mi.
64. . . . dn (bires zeneszerző).
65. 0-val férfinév.
67. Filmiszinósznő keresztneve.
69. Forditva: fehérnemű.
71. Tagadószó.
73. Argus nagy része.
75. Életlen kéut az ember.
77. Államvasutak.
78. L-lel: lyuk — németül.
79. Személyes névmás.
80. Névelő.
81. Kiélt.
82. Szarvasfajta.
84. Mesterember.
86. Mutatószócska.
87. Vajat az ember.
90. Fordítva: évszak.
92. Az elemista első betűje.
93. Sekszpir hőse.
95. Angolna más nyelven.
97. Fordítva: Férfi sorsa.
98. Óra kevert betűi.
t«0. Táplálék.
102. Veszek — latin nyelven.
104. Vissza: Bécs része.
105. Község.
106. Mentsétek meg lelkeiteket.
107. Hőemelkedés.
108. Kertész teszi.
109. « . . . Lucia.»
110/a Sanzonénekesnő.
112. Forditva = 22 vízszintes.
114. Vissza: jassz muri.
116. ~ 57 vizsz.
117. Másolá.
118. « . . . a» (ara).
12». Névelő.
121. Jugoszláv város.
123. Felkiáltó szócska.

124. « . . . orn» (Bajorország német
neve).
125. Szűk német nyelven.
127. Fejünket fedi.
129. Római ölszáz.
130. G-vel zene.
132. = 102 vízszintes.
133
(újévi aktualitás).
134. Országos Központi Hitelszövetkezet.
137. Társadalombiztosító.
139. Vissza: a. 67. vizsz.
színművésznő másik neve.
141. Egyiptomi folyó német neve.
143. Dallam — más nyelven.
145, Szeretek latinul (fon.).
147. Tanító teszi.
149, Viasza: Lei — másképpan151. 6 . V. M.
153. Mozdulatok.
156. Meghűléses betegség.
(Ady).
160. Európai főváros.
165. Menyasszony.
168, Angol fiúnév.
167. Hárfa.
168. Kötőszó.
170. Lazac része.
173. Község,
melyet versenyek
tettek híressé.
175. 4-vel pestmegyei község.
178. Latin ellentétes kötőszó.
180. Ékezettel: testrész.
181. R-rel: énekes madár.
183. Indok szinonimja.
185. Vissza: ásitás kezdete.
187
skodás.»
188. Mindennek van.
189. Viti sporteszköz.
191. Forditva: r-rel «telitalálat» a
pesti «német» nyelven.
193. Embert munkát helyettesit.
194. C-vel lop enyhébb szóval.
195. Francia férfinév.
197. Földmives-szerszám.
198. Vissza: kor — más nyelven.
200. Ige és számnév.
201. Lóversenymüszó.
20.1. Óbudai Torna Club.
2itö. Kötőszó.
206. Folyó.
206. Felhatalmaz.
214. Gyorsan megy.
217. Országgyűlés jelzője.
219. Szesztartalmú.
220. Magyaros ruhadarab.
221. Az óceán amerikai hősének
nagy gyásza (márc. 1.).
FÜGGŐLEGES:
1. Amerika szeptember elejei
szenzációja (szept. 2).
2. Rangjelző szócska.
3. Nagy színházunknak ú
azdája lett (febr. 6).
lasz pénz mássalhangzói.
5. A Vígszínházban Bús Fekete László darab ának bemutatója Varsányi Irén utolsó szerepével (mára. 19).
7. Az Operaház Strauss Richárd
premiórje (oki. 31).
8. Azonos .magánhangzók.

S

9. Ez történt (gyilkosság) Franciaországban (máj. 6).
11. Szeptemberben leplezték le a
Hadtörténelmi Múzeum előtti
sétányon (szept. 2).
12. Király más nyelven.
13. Jelentés a Szépségkirálynőfrontról (Jan. 24).
15. Horvay János a nyertese
(szept. 15).
16. Hidegvérű
állat
nevének
mássalhangzói.
17. Nagy feltűnést keltett magyar-német művészházasság
Berlinben (ápr. 5).
(Az
egyiknek a keresztneve kezdőbetűjével).
IS. Hasznos növény mássalhangzói.
19. A tenniszsport nagy eseménye (okt. 3).
27. Leu-nak is mondják.
29. l»4nynév.
31. Német prepozíció.
35. «B . . . ts.»
40. N. ü . I.
48. Ütról való.
50. « . . . et labora.»
55. IgekUtő.
59. Azonos betűk.
68. Allati hang.
70. Nizza másik nevének mássalhangzói.
74. G-vel a futballista.
76. E. E.
88. Spanyol királyné volt.
94. Mutatószócska.
96. Lánynév.
92. Mosónő magánhangzói.
ICI. «Lenéz-e» szinonimájának
magánhangzói.
110. Trombita hangja.
1U. Másolna.
138. Megkettőzve bányájáról hires.
148. A-val szeretek
klasszikus
nyelven.
148. H-val: hiú.
154. Forditva: menni angolul.
157. Nem paraszt.
159. Fűszer.
IBI. Görög betű.
171. Svájci folyó.
179. Állatka.
182. Olasz kikötőváros.
186. Síppal ad hangot.
190. Idegen prepozíció.
192. A német: kk.
196. Darab Ikerszava.
el hadd.»
201. A legnagyobb magyar futballista nevének kevert betűi.
202. Sütemény (ékezethibával).
204. Fondorlat.
207. «M . . . mum.»
208. Francia birtokos névmás.
210. «R . . . lka.»
211. Bő.
212. Állati eledel.
213. «Hamis i.»
215. Figyelmeztet.
216. Lánynév.
218: Forditva: görög szóösszetételekben kettőt Jelent.
220. Visszafelé: autómárka.
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MEGFEJTÉSEK:

Egy nagy doboz VALERY ponder:
SC llO V h"ELD MARGIT.

az 1433 3 as számból :

KISKERESZTRKJTVÉNYEK
r a d ó s A n d o r

v a d n a y l A s z l ó
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B i t
MARION
LOM
RL
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MARSALA
RAB
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TOM
ÁFONYA
ÓH AMA
GIGÁSZOK
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OEL
RN ER
ET
D I N E
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D U S E T A N C B E
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AARGAU
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K A I AK
PE
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A
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V I V
L
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Klskeresztrejtvény :
Betli- é s képrejtvények

L
2.
„
la
e am L I T
3.
S R t 2 8 m o o s H r T 8
4
'
Ï
^
S
k
l
5.
Á K O S
8
T E K E R
a z a l a m é a i b i r ó
fi.„
V A D N A V L Á S Z L Ó
e s
á r s a c e s
v a
A B U j d o s ó b u v i k

h u s i á h a l a d á r
A Y A R R Ó L E ÁNYOK

Kaviár.
Irigy.
Fűszeres.
Szénbánya.
Bandika.
,,
,
,,
Menthetetlen.
Sivatag.
8. Hatvany Lili:
Varázsige.
7

n a p

I

ANGINA

i,EzAR

DÈLESC

Hol az: olló ? : Villanylámpa.

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK:
postán

küldjük

ti.)

Egy doboz GERBEAUD:
DEMETER

LICl,

Kecskemét,

Részuinynyomda

Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme:
SZŐKE
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IBOLYA,

Hajdúnánás

ű r . LEN KEY

m.)

DEZSŐN

F, Ózd t Bon od m.)

KRISTÓF penzióban (Kristóf tér 3.) egy nap:
RITTER

S A VDO/i, Debrecen,

Ferenc József-U.

43.

VIRÁNYI (Ferenciek tere 3) női sapkája:
PO^GER

ULI,

Bp'st,

Csengeni.;.

7«. 111.

2 üveg Grauer-féle GRAPID toalett-ecet:
ECKSTEIN

SZIDÓNIA,

Bpesl,

Vig-u.

28.

III.

GEVA (Irányi u. 21.) gyógypuder:
JASS1NGER

MARGIT.

Bpist,

NeleMts-u.

54. / . 1.

Nagy üveg SANALBIN szájvíz és fogkrém:
EIIMAN

LAJOS.

Székesfehérvár,

RendirkapMnrsit

1 üveg LYSOFORM, 1 fodormenta szájvíz,
1 LYSOFORM pipereszappan:
DAÁ

V MI KLÓSNÉ,

Somogy-Kéthely

FOTO SEBES (Erzsébet körút 28.) portréja:
KÖNIGSBERGER

MAGDA,

Bpesl. Csáky-u.

16.

3 tubus ERAFIT cipőápoló-különlegesség és
3 ER AD A IM antílop-cipótisztitó:
Dr. DÓZSA

ÖDÖNNÉ.

Bpesl,

Kato<'n J.-n.

Hl.

1 doboz világhírű KLEIN ORIENT rózsaszappan, AIDA szőkítő shampoon-szappan:
GAÁL

KAROLA,

Kecskéméi,

Kt'llúra-könyvkeresk.

RADIUS-METRO filmszinliázba 2 - 2 Jegy:
Dr. BARIN KAY
FERENC,
Bpesl, Havas-u.
TAUB
IMRE,
Bpesl, Izabella-u. 80. II. 19.

28.

ETERNIT tálaló (Stelner, Nagydiófa u. 17):
L. FRANCISCY

MAGDA.

Bo.. Benezur-U. 1. IV.38

GE-VI la azsúros selyemharisnya:
ARNSTEIN

ÁRPÁDNP,

Bp.. Szinttel,

M.-u.

11.

UFA FILMSZÍNHÁZBA 2—2 Jegy:
CSILLAG
LÁSZLÓ.
HERMANN
EDIT,
1

Bpesl, Csáky-u. 16. I. 7.
Bpesl. Bérkoesis-u.
19. I. 8.

lt kg világhírű coffeinmentes HAG kávé:

Wm.F

FM IL,

Felsőmindszent

DREHER-MAUL luxuskeverék, diszdoboz:
FR\S'COSO

RITA.

Btest,

Nt'nqsznmhol-u.

3.

BEER drogéria (Berlini tér 3.) 100 gramm
Marvel-Chlpre, 1 Tuft-puder:
FÜRS7.T

AVTAL.

Rnest,

Király-tt.

7f.

Dr. NOSED A 3 fürdőszappan fogassal:
SZABÓ

IRÉV

KE,

Kispest.

Zrinu'-u.

137.

BOON'S kakaókülönlegesség, fél kg:
T<*ERITSCH

A VfíELA.

Bp., Bvltonszky-u.il.

IV. 7

Zwack: IINICUM. nagy üveg gyomorerősítő:

RIFF

MARGIT,

Bnest.

Garam-n.

SS. II.

29.

MEISTER szappangyár mintakollekciója:
KERTfiS7.

PAL,

Bn..

Ilunqária-körúl

88.

III.

Dr. NOSED A 3 fürdőszappan fogassal:
FELEKY

J E \ ö \ f i , Bnest,

Naanszombat-ii.

IS.

2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém:
KALLÓS

Cserebere : Ezüst-érem. Cipő-sarok. Csirke-zúza.
Öröm-apa. Vadász-kutya. Látó-Ideg. Kémí ny-seprő.
Munka-adó. Cukor-répa. Malom-kerék — É.zabl
sark.
Brldzsemeufejtés a 2-os számból : Észak indul
a kör bubhal, ezt i)ét lopja a káró ásszal. Dél lehívja a pikk biihut és erre Észak dobja a kör dámát.
Dél hívja a káró 7-t és N y u g a t felé megadja az
impasst. A második iiduliu Dél bedobja a treff ászt.
Észak hívja a kör ászt, ebbe Dél bedobja a treff
királyt. Észak lejátszhatja a maradék 3 magas
treffjét.
(A jutalmakat

Kapuvá<• (Sopron

Nagy üveg ALTVATER-GESSLER Itkör:

:

GÁBOR.

Hatvan

2 nagy doboz SULFAMYL kénpuder:
SELLINGER

ERZSÉBET,

Kecskemét.

Arany

J.-u.

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK:
ROHR EMILNÉ,
Karlooác
GIERCH
FRIDA,
Brassó. Porond-u.
1.
HOLZNER
LÁSZLÓNÊ,
Luga), Str. Buztás 47.
BLAU
B. JÓZSEF,
Vrsac
KAUFMANN
VILMOS,
Baia Mare, Str. Podotulni 5.
LEFKOVICS
REZSÓNÉ.
Miskolc, Sziehenyi-tt.
22.
KNÖPFLER
ALFRÉDDÉ,
Kassa
FODOR MÁRTA
KLÁRA,
Horgos
MINGESZ
ARANKA,
Temesvár, Str. Remus 2.
CZERE LEOPOLD,
Odorhein.
M e g f e j t é s i h a t á r i d ő i 1933 j a n u á r 31. A pontfca
beküldött levelezőlapokra ráírandó : „FEJTORNA"
Személyesen is bevihetők a ezerkesztSnégbe v a g y a
S z í n h á z i E l e t Boltba ( E r z s é b e t - k o r ú t 7).

