Jer,

v^LtVtltZES«!
V a s á r n a p d é l u t á n az Ostenitc
k á v é h á z b a n l á t o t t fess b a r n a
hölgyet, aki a «Színházi É l e t e t »
a n n y i s z o r r e k l a m á l t a az ú j s á g o s
firtnál s végre m e g k a p t a t ő l e m ,
de n e m a k a r t a m t o l a k o d ó lenni,
ezért ezt a f o r m á t v á l a s z t o m ,
hogy k o m o l y célból m e g i s m e r k e d h e s s e m . K é r e m , h a lehetséges, ú g y «télen is lehet boldogságot találni« jeligére a hirdetési osztály h i v a t a l b a k é r e m .
Szórakozó p a r t n e r t keresek, a k i vel az esti s z a b a d időmet 6 órától k e z d v e e g y ü t t t ö l t h e t n é m ,
k é s ő b b esetleg kölcsönös megfelelés esetén h á z a s s á g sincs kizárva.
Lehetőleg fényképpel
e l l á t o t t v á l a s z o k a t «Szőke k a r csú» jeligére a hirdetési o s z t á l y b a
kérem küldeni.
Csinos mozi- és s z i n h á z p a r t n e r t
keres külföldi újságíró. Jelige
«Csak n r l l e í n y » .
S ur esperantislojl Juna, 20 jara,
privátoticistino
volas kun serioxaj frauloj korespondi.
Esperante
ke Ma lingvo ne nur la landojn,
sed Onkau la koronj
kunigas.
Clujn
leterojn
mi
respondos.
Ml pelas ke bonvolu la leterojn
sub moto: i Esperanto korot en
la administrejo
de
iSzinhdzi
Élet» sendl.

Egy n a g y o n k e d v e s , szőke b a r á t n ő m e t s z e r e t n é m e z ú t o n jól
f é r j h e z a d n i . (36 éves, m o l e t t ,
róm. kath.) Saját I em. házáb a n , 3 szobás jól b e r e n d e z e t t
l a k á s a v a n . G y ö n y ö r ű kelengyéje. Nincs ismeretsége s a z é r t
p r ó b á l j u k m e g ezen az u t o n .
Aki egy igaz&n jó o t t h o n r a
v á g y i k , kedves egyszerű
jó
feleséget a k a r , aki n a g y s z e r ű e n
főz, házias, a z Írjon Tavnszl
szerelem cimre e lap hirdetési
o s z t á l y á b a . Csak b u d a p e s t i e k
Í r j a n a k , m e r t v i d é k r e n e m megy
férjhez.

HciiPilUsiié »Házassá gközvetítíi
.Szalon .-Jának üzenetei :
52 éves ev. ref. n a g y i p a r o s .
70.000 P e n g ő v a g y o n n a l ,
a m i t felerészben feleségére
i r a t , 35—40 év körüli reform á t u s u r i n ö t feleségül venne, lehetőleg 15.000 P e n g ő
hozománnyal.
F é r j h e z m e n n e 20 éves,
szép f i a t a l izr. u r i l e á n y ,
10.000 P e n g ő h o z o m á n n y a l .
K o m o l y , állásban lévő és
n e m csak a h o z o m á n y r a
r e f l e k t á l ó ú r i e m b e r e k Írjanak.
30 éves f r a n c i a és angol női
e m b e r ügyes
szakmabeli
fiatal r.őt feleségül v e n n e
csekély h o z o m á n n y a l .
26 éves elegáns megjelenésű izr. ú r i l á n y 35.000
Pengő készpénzhozományn y a l feleségül m e n n e diplom á s úrhoz.
40 éves, r o m . k a t h . g y á r o s ,
előkelő vállalkozó, kinek
n a g y b é r h a z a v a n , legfelj e b b 35 éves keresztény
n r i n ő t feleségül v e n n e .
F é r j h e z m e n n e 5 4 éves
gyermektelen úrinő nyugd í j j a l es külón j ö v e d e l m e z ő
állassal, lettet oleg szintén
n y u g d i j a s a d á s b a n lévő
úriemberhez.

Izr. úricsalád ezúton keresi olyan üzleti érzékkel
rendelkező, becsületes izr.
fiatalember
ismeretségét,
aki szép, fiatal, zeneértő,
házimunkától nem irtózó
lányuknak gyengéd férje
a hozományképpen átadoti
30 évo fennálló textilüzletnek pedig hivatott vezetője lenne. Leveleket komolyan
gondolkozóktól:
«Jövőjie leszi jeligére kérünk a kiadóba.

3/é

F i a t a l v a g y o k , intelligens, zeneértő, jó megjelenésű, gazdag,
jó családból származó, biztos
állásom v a n . E z ú t o n keresek
m a g a m h o z való f e l e s é g i t . L'ril á n y o k f é n y k é p e s leveleit Kérem
• N e m k í v á n o k sokat» jeligére
hirdetési
osztályba.
Teljes
diszkréció b i z t o s í t v a . Ü g y n ö k ö k
kizárva.

sih^t
JÓ CSALÁDBÓL való

IN-

T E L L I G E N S , JÓ M E G J E L E N É C KÖZÉPKORÚ
URIL A N Y AKI A FŐZÉSEN
KÍVÜL MINDENHEZ ÉRT,
MÉG
BARMILV
MESSZE
K Ü L F Ö L D Ö N IS ÉLŐ Ú R I CSALÁDNÁL
MINT
CSALÁDTAG
ELHELVEZKEDNE. ANVAHELVETTESNEK
IS V Á L L A L K O Z I K . SZÍVES
MEGKERESÉSEKET
«OTTHON ÉS SZERETET» J E L I G E
ALATT K É R A H I R D E T É S I
OSZTÁLVBA.
REVÜHÖZ
JÓL TÁNCOLÓ
LEÁNVOK
FELVÉTETNEK
FILM I S K O L Á B A N .
VASÁRNAP
10—12.
ANDRÁSSY
U T 25

om/im

S o r b o n n e - o n j á r t d i p l o m á s gimn á z i u m i t a n á r n ő n é m e t és f r a n cia ó r á k a t a d . C s o p o r t t a n í t á s is.
Rendkívül
mérsékelt
árakon
vállal. Ú j s z e r ű módszer melletti t a n i t á s . É r d e k l ő d é s Telef . n 182—94.

*\ii[Hi/ir>,
NEMES
HARZI
KANARI
kapható,
több aranyéremmel
és ezüst koszorúval
kitüntetett
tenyésztőnél.
HORN
ELEK, VI., Dob-utca 82. II.
em. 19.
Érdekes a u t n g r a m
gyűjtemén y e m elcserélném m á s érdekes
g y ű j t e m é n n y e l , régi
színházi
fényképekkel vagy m á s h a s ú u l »
színházi relikviákkal. Cini a
kiadóban.

G a á l J ú l i a , M i s s M a g y a r o r s z á g 1933n a k és első udvarhölgyének, Q à b o r Zsazsának gyönyörű frizuráját a választásra

l/á#4 \Jiktúc
speo. h ö l g y f o d r á s z (VIII., R á k ó c z i út 57. T e l e f o n : 4 4 - 1 - 7 8 ) k é s z í t e t t e

Megismételjük nagysikerű egyptomi

FÉLÁRU
UTAZÁSUNKAT
liübonlú menetrenddel és árakkal

április 4-tSI 23-lg

óceánjáró luxushajón

Hnsvét
a Szentföldön

Könyvtárt sorozatos m u n k á k a t és egyes könyveket megbízúsbó veszünk. Itővebbet it Színházi
Élet ltoltjnbuji, Erzsébet-körűt 7.
Használt, }6 állsipotbnii levő gramofonlemezt
vennék. Itővebbet n Színházi filet lioltJAban,
Erzsébet-kőrút 7.
J ó állapotban levő \ Mustra» plmilno olesón
eladó. Itővebbet a Színházi Élet boltjában, E r zsébet-kőrút 7.

Budapesten előkelő penzióm van. Szeretném feleséfiemet és gyermekemet a Tátrába magaslati helyre
egy hónapra (elküldeni és szívesen adnék csereképen Pesten gyönyörű szobát, kompiét ellátást,
fürdőszobával. Válaszokat «Kitűnő ellátást jeligére
a Hirdetési Osztályba kérek.
F A L U S I U R I CSALÁD E L F O G A D I D Ő S E B B
U R I NŐT, U R A K A T E S E T L E G H Á Z A S P Á R T .
N'API E L L Á T Á S N É G V S Z E R I É T K E Z É S S E L
Ü.50P. ŐZV. M I H A L Y I N É T1SZANAGVFALU

i/m/in'iiii^
ITri berendezés két szoba hallos lakás minden
mellékhelyiséggel, etagc fűtéssel m á j u s l - i g azonnal kiadó. 695—21 délután 4—5.
Pincehelyiség raktárnak, műhelynek azonnnl kiadó. Tágas, száraz, tiszta, villany, viz. Románutca 8 .
Jelentkezés február hó 11-ig Uuüa|JC>li irodáinkban

COSULICH LINE
ThökSIy

út 3

L G ® KINCS
Szemfclszedés gyorsan,
jól, olcsón. — «Szemfelszedő »-üzem, Akácfa-utca
61. (Király-utcánál.)

VAcI uccs 17

Komfortos egy szobás (alkooosj lakást
keresek.
Előszoba fürdő szobával olcsó bérrel.
Nemzeti
Színházhoz közel. Pontos fizető. Leveleket »Művész eaiber*.

Modern kozmetikára
gyors kiképzés mérsékelt tandíj. BANYÁZZ
MARTA, Veres Pálnéutca 16.

0

István Király Szálló
Budapest, VI., l'odinanlezky-u. 8.
Távirati cím : Hotelist, B u d a pest, Teleion : 20-2-43, 29-4-34.
Hónapos szobák
80.—, 80.—,
1 0 0 — P.
Lakatos GynlAné
Sátoraljaújhely
Meghívjuk
előfizetőnket
három n a p r a
Budapestre és
felkérjük, hogy
megérkezésének
l>ontos idejét a
szálló igazgatóságával
közölni
szíveskedjék.

Irimelek
drólszörű
kutyákat
háznál is. Tanítást vállalok.
Különböző f a j k u t y á k a t eladok
és
veszek.
KUTYAFÜRDÖ,
Phönix ucca 2. Telefón: 103-55.

Aki szépségét, üdeségét állandósítani akarja, keresse fel ZALAN
KATINKA kozmetikai
műtermét, IV., Károlykürút 4. I. em. Telefón:
893—72.

*

Világmárkás
zongorák
hatszáz pengőtől

tisztvilelöknek a legcsekélyebb
részletre is. Opera Zongoraterein, Klauzál-utca 34

Tehetséges, 158—162 cm
mayas, muzikális,
zongorázni tudó, 25 évesnél nem
idősebb, nagyon csinos, lehetőleg szőke urileány, nagy
külföldi számhoz leszerződhet. Cím a Színházi Élet
(Erzsébe' körút 7.) szerkesztőségében.

Havi 50 fillérért
béreljen VOGEL-cslIIárt. Vétel
esetén a fizetett bérleti d í j a t a
vételárba beszámítjuk. Modern csillárok,
A llólámpák, falikarok
nagy vAlasztékban !
VI 11., Mária Teréziatér 3. Tel. : 30-1-23

Előző nagysikerű Rejtett Hirdetésünk után e héten ismét egy oda
i való dolgot bujtatunk egy hirdetésbe. A helyes megfejtők közül
ak értékes dijat tűztünk ki. Az előző szám Rejtett Hirdetése a
PILAVIN hirdetés jobboldalán elhelyezett antenna volt.

XXII». évfolyam

Budapest, 1933 lanuár 29—február 4 -lg

6. szám

SZÍNHÁZI ÉLET
SZÍNHÁZI, FILM. IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP

SZERKESZTI j INCZE SÁNDOR

MISS MAGYARORSZÁG 1933 ES K É T UDVARHÖLGYE
Középen G i l Juliik«, Ule jobbra Gábor Z « a u a , balra R a d i U U

Hlits

HUtytyacacszáfr

OU
J a n u á r 22-én délelőtt tíz órakor, a
hagyományos formák között megkezdődött a Miss Magyarország 19X1 választás a Royal Szálló Fehér-termében. A
választás külsőségeihez tartozik, hogy a
város fölött sűrű pelyhekben hullt a hó.
igazi táti hangulatot adva annak a felvonulásnak, amelv a Royal Szálló
Hársfa-utcai kapuján féltíztől féMizenkettőig szakadatlanul tartott. Jöttek kipirult képű fiatal lányok — igazán nehéz volit megállapítani, hogy ehhez a

1933

:

IáJUa
pirossághoz milyen mértékben járult a
hideg, ax izgalom és a rúzs, — jöttek
mamák és más kísérők, akiket a rendezőség könyörtelenül elszakított pártfo"goltjaiktól, földirigálván őket a kísérők
számára fenntartott emeleti különterembe. Ennek a helyes intézkedésnek
meg is volt a hatása: a választás simán,
gyorsan, izgalommentesen zajlott le, ami
az elfogult kísérők jelenlétében aligha
történhetett volna meg.
Maguk a Miss-jelöltek a Fehér-teremínel szomszédos Magyarteremiben várták a választás megkezdését, mialatt
percenként a tükör elé
sietlek,
hogy
egy-egy
utolsó ecsetvonással javítsanak az esélyeiken.
Ezalatt benn a Fehérteremben a Magyar Film
Iroda operatőrje valóságos fényzuhatagekat bocsa! ott a perzsa-szőnyegekkel letakart pódiumra,
amelyen a Miss-jelölteknek később egyenként végig kellett vonulniok. A
fényfőpróba alatt gyülekezni kezdtek a foitoriporterek i.s. Ha a filmkülönitményt nehéz tüzérségnek
lehet minősíteni, akkor ők
voltak a gépfegyverosztag. Jöttek a fővárosi és
külföldi sajtók képviselői,
akiket a rendezőség a terem három oldalán helyezett el, míg a negyedik
fal részt és az előtte lévő
térséget a pódium és a
zsűri asztala foglalta el.
Tizenegy órára már teljes számmal egybegyűlt
a Miss Hungária-választás ismert zsűrije is. Nagy
szeretettel köszöntötték a
férjével
érkező
Simon
Böskét, aki ma is olvan
friss és elegáns, mintha
nem is a zsűri asztalánál,
de a pódiumon volna a
helye, a többi Miss között. Ugyanilyen
sikere
volt Hatvany Lili bárónőnek, aki a zsűri elnökének, Harsányi Zsoltnak,
jobbján iilt. A zsűri harmadik
nőtagja,
Góthné
Kertész Ella a férje melRt Us-jelöltek

a

tükör előtt
(Qyenes felv.)

EGY JELÖLT A ZSŰRI ELŐTT
Hatvány Lili bárónő, HarsányI Zsolt, Simon Böske. Brammer Pál.
Pólya Tibor, Ix-iiffvel .Menyhért, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Horvaj
János, Magvar Miklós, Ivánvi-Grünwalrt Béla, Góth Sándorné, Got!
Sándor
(Seidner felv.J

Kisfaludy
Stróbl
Zsigmond,
Herman
Lipót
és
IványlGrünwald
Béla
egy
MissJelölttel
(Gyenes falv.)

lett foglalt helyet. Meg lehetett figyelni, hogy a
művészházaspár Ízlését és
Ítéletét mennyire
eggyé
tette a lelki harmónia,
mindig egyszerre emelték a
karjukat. Lengyel Menyhért viszont az idén jobban fukarkodott a vokssal, mint a korábbi években. Herman Lipót és Pólya Tibor egymás mellett
iilve figyelték a pódium
aseményeit.
Keéri-Szántó
vidám bon-mot-kal traktálta szomszédait. Iványi
Griinwald Béla érdekes,
ősz
feje
hallgatagon
figyelt. Kisfaludy Stróbl
szarkasztikusan,
Porzsolt
Kálmán jóindulatúan mosolygott.
Az első jelölt 85-ös számot tartott a kezében. A rávetődő fényzuhatagban egy
pillanatig
tanácstalanul
állt a pódium szólén, de a
főrendező kézenfogta, elvezette az emelvény közepéig és tovább adta a következő rendezőnek. A rögtönítélő zsűri úgy döntött,
hogy a további küzdelemben részt vehet. Kevesebb
szerencséje volt a 86-osAkik

az

első

rostán átestek
(Fail felv.j

nak, 23-asnak. 132-esnek. akik soron kö
vették.
Az első tapsot a 87-es számot viselő
kislány kapta és mint látni fogjuk, nem
érdemetlenül, mert, mint egy órával ké
sőbb kiderült, a zsűri neki ítélte a Miss
Magyarország 1933 eimet,. Egyelőre azonban csak annyi történt, hogy a zsűri ne
vében Pólya Tibor csendre intette a lel
kesedő sajtót, kijelentvén, hogy a »bírálóbizottság ítéletét semmitéle hangulatkeltéssel nem lehet befolyásolni».

R ADO L I U

II.

UDVARHÖLGY
(Angolo folol

Később mégis megismétlődött a tups
a 141-es és a 127-es számot tartó leányok
belépésénél. Es igazolást nyert ebben a
két esetben i.s, bogy a közönségsiker vu
lóban a legérdemesebbeknek szólt. Az
GABOR ZSAZSA I. UDVARHÖLGY
(Angalo folol

r.l.sii rosta után harmincöt leány maradi
a versenyben,
amelynek különben egy
mulatságos incidense is volt. Az első
percek izgalmában véletlenségből egy
mama is besodródott a Miss-jelöltek közé.
Később hiába próbált tiltakozni, neki is
végig kellett vonulnia a zsűri «lőtt. Végtére még "a 4-es számot kapta. Kisfaludy
Stróbl, aki természetesen nem tudhatott,
a véletlenről amikor a pódiumon a
nagypirosan elsiető idősebb hölgy kezében. meglátta a négyest, félhangosan ezt
dörmögte maga elé;
— Megérdemelte az osztályzatát!
Az újabb rosta után már csak tizennégy jelölt maradt a porondon, majd
megint csak öt. Az öt lány aztán bevonult. a szomszédos Magyar-terembe és közülük jelölte ki a zsűri félórás tanácskozás után azt a hármat, akik közül n
Miss és két udvarhölgye kikerült. Ez a
három kislány a 87-es számú Gál Júlia,
a 141-es számot viselő Gábor Zsazsa és a
127-es Radó Lili volt. Két pesti és egy
győri. Hármuk életkora összesen nem
tett ki többet ötven évnél.
I t t már aztán a tanácskozást titkos
szavazás váltotta föl. Harsányi Zsolt, a
zsűri elnöke összegyűjtötte a szavazócédulákat, amelyeknek eredményéből kiderült, hogy a zsűri Gál Júlia
budapesti

kislánynak
ítélte a Miss Magyarország
1933 cítnet. Miss Magyarország
udvarhölgyei Gábor Zsazsa és Radó Lili lettekEgy perc múlva már a Fehérterem közönsége is tudta az eredményt és amikor Harsányi Zsolt elnök a három kipirult arcú leánnyal a pódiumra lépet.1,
minden oldalról zúgó taps kíséretében éltették Gál Júliát, az 1933. évi Miss Ma
gyarországot.
A fotografálógépek kattogtak, a filmfelvevőkésziilék megint munkába lépett,
égett, szikrázott az egész terem. Harsányi Zsolt feltűzte a megválasztottak vállára a nemzetiszínű szalagot, rövid üdvözlőbeszédet tartott, aztán felborult,
minden rend, hozzátartozók és újságírók
rohama kezdődött. A Miss, a tizenhétéves
Gál Júlia, életének első i n t e r v j ú j á t adta.
Egyszerre tíz embernek felelt, egyszerre
tízfelé küldött mosolyt és közben a szemével a nagynénjét kereste, akinek lelkendező h a n g j a áttörte a zsivajt.
Lent az utcán pedig órák óta fagyoskodó lelkes pestiek várták és éljenezték
az ú j királynőt. Es bár vasárnap volt és
az újságok nem dolgoztak, délután két
órakor már egész Budapest tndta, hogy
Miss Magyarország 1933-at Gál Júliának
hívják.

Gál Julia 0« Gábor Zsazsa

KÁLMÁN

a tükör

előtt

JENŐ

( P a í l felv.)

n

Alius Magyarország és udvarhölgyei a/, eredmény kihirdetése után in tervjut adnak
ftz újságíróknak

(Seidner felv.l

Hangosfilm készül Miss Magyarország 1933-ról, Gál Júliáról
(Seidner felv.)

Egy pesti lány
főnyereményt csinált...
Csokonay-utca 12. I t t lakik Gál Júlia, az ú j Miss
Magyarország.
összesen
négyen laknak a szerény,
kispolgári
lakásban.
A
papa műszerész, a m a m a a
háztartást vezeti, az idö
»ebb lány, Anci, tizenkilencéves és üzjetbe jár. A
negyedik lakó, Juliska, a
kis család szemefénye. A
négy közül e pillanatban
ketten betegek: a mama és
az idösebbik Gál kisaszszony. Juliska Is gyöngén
köhécselt, de azért elment
a Mis«-választásra, m e r t . . .
— . . . mert nagyon
izgatta fantáziámat az egész
dolog — mondja. — Tessék

és

m

édesanyja
(Sa'dnar ialv.l

Kiképzelni, tizenhétéves vagyok és az idén
nyáron
voltam először Pest határán túl. •. Csengeren nyaraltam a
nagypapáméknál.
Csenger jelentette nekem
az utazást, a külföldet, az
egész világot. Ës nemrég
olvastam, hogy Miss Magyarország
a
tavasszal
Madridba fog utazni, Madridba, amit csak az iskoláskönyvből tanultam, aztán, hogy később kimegy
Amerikába is . . .
olyan
csodálatos volt elképzelni,
hogy mindez megtörténhetik valakivel. H á t h a éppen én leszek ez a valaki..
Számítottam, hogy leszünk
ott kétszázan, háromszázan. H a elmegyek, még
mindig
ezerszer akkora
esélyem van főnyereményt
csinálni, mint ha osztálysorsjegyet veszek. H á t elmentem és megnyertem a
főnyereményt.
Miss Magyarország
nagynénjével, 'aki Madridba
fogja kísérni.
(Seidner ieiv.)

Mindezt
nem odahaza
mondja el,
hanem nagynénjének, Deutsch Károlynénnk dohány utcai lakásán, mert otthon most a betegek miatt rendetlenség
van és különben itt Is otthon érzi magát.
Kértük, hogy meséljen valamit az életéről.
— Abból, amit idáig elmondtam, mindenki láthatja, hogy a sors nem nagyon
kényeztetett. Persze, nem panaszkodom,
hiszen csak tizenhétéves vagyok és most
egyszerre ilyen nagy boldogság szakadt
rám. Azt sem tudom, hol kezdjem. Ma is
abban a házban lakom, ahol születtem,
tizenhét évi változatlanság után furcsa
lesz az a nagy út, nem Ls tudom, hogy
tudok maid aludni addig. Polgári iskolát és egy kereskedelmit végeztem, az
Idén már úgy voltaim, hogy hivatalba fogo^ jámi.
— Hogy mi a legközelebbi oélomt Az
újságíróknak azt mondtam, hogy színésznő vagy
filmszínésznő szeretnék
lenni. De megmondom őszintén, szombaton olvastam, hogy Tasnády Fekete Mária férjhezment Boriinben egy filmpro-

ducerhez. Azelőtt egy félórával még nem
voltam benne biztos, hogy elmegyek a
választásra, de amikor a házassági hirt
olvastam, elhatároztam, hogy most már
biztosan ott leszek. Hátha megduplázom
a főnyereményt: Miss Magyarország leszek és — boldog felesége egy derék emiberneik. Különben elmondok mindent, amit
még tudni akarnak: 167 cm magas vagyok és 50 kiló. Szeretek olvasni, színházba járni.

*
Es most még egy expressz beszámoló
H Miss két. udvarhölgyéről.
Gábor Zsazsa, 16 éves, Lilian Harveytípus. Apja belvárosi ékszerész. Svájcban
nevelkedett, perfekt francia, angol, német. Egy héttel ezelőtt Eichberg német
rendezd látta és inost az ő kívánságára
táncolni és énekelni tanul. Nyáron már
az Ufa neuibabelsbergi műtermében - fog
filmezni.
Radó Lili, 18 éves, győri kislány. Bécsben végzett, kereskedelmi érettségibe van.
Édesapja nem él, édesanyjának üzlete
van Győrött.

Uál J u l i a a nővérével, Ancival
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(Saidnar falv.)

Mult héten egyetlen színházi esemény: A Kadettszerelem
átvonult
a Fővárosiból a Király
Színházba.
(Kis
rosszakarattal
nevezhetnénk
éhségátvonulásnak.)
A
Királyban
mindenesetre lelkesen fogadták
a
vendégeket és ellátták őket minden
jóval. Kacsalábon forgó {kis rosszakarattal mondhatnánk
lúdtalpon
forgó) intézet helyett gyönyörű új
díszletek, kosztümök, girlök, katonazene. Szóval nagy siker. A Belvárosi Színházban
vasárnap
délelőtt

matiné keretében táncolt egy zseniális kislány: Meiler Susy. Tizenötéves, Párizsban tanult, ő -maga állítja, össze táncait és gyönyörű kosztűmjeit. A Holdfény tánc, meg a
Tűztánc egészen különösen és fantasztikusan szépek.
Párizsban
és
Münchenben is fellépett nagy sikerrel, de ő mindenáron Pestet szeretné
•meghódítani. Hát Istenem...
tizeniitéves — mit tudja ő, hogy mi az:
Pest! A vasárnapi matiné mindenesetre nagy siker jegyében
zajlott
le — és szeretnénk az
úgynevezett

«Őnagysága nem akar gyereket!» Liane Haid hipermodern filmje,
amely
Clement
Vautel
regényéből készült. Lia no IHaid partnerei a filmben Georg Alexander és Ottó Walburg
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«illetékesek» figyelmjét felhívni erre
a különös és •érdekes kis művésznőre,
No, most két jót mondtunk, —
szabad egy kicsit rosszat
mondanunk1 Csevegjünk a heti filmeseményekről. Mindenekelőtt haragba vagyunk a közönséggel. A Fórum bemutatta A becsületes
megtalálót,
melynél jobb film 'évek óta nem
pergett vásznon.
Bemutatta
és a
héten már le kellett vennie és áttennie a sokkal kisebb Palaceba. Mint
Cassandra állunk itt és
ismételjük:
Nézz\ék meg ezt a filmet, amíg nem
késő, mert ilyen jó rég nem volt
és soká nem is lesz. Es ezt, esküszünk, érdek nlélkül mondjuk. László
Aladár urat, a film íróját, még csak

látásból sem ismerjük. Lubitsch úr,
a film rendezője, ugyan
egyszer
mellettünk ült egy ebéden, de nem
beszélt hozzánk, mert félt (nem alaptalanul), hogy filmet akarunk a nyakába akasztani.
Egyszóval
csak
azért ágaskodunk a Becsületes megtaláló mellett, mert
nem
bírunk
belenyugodni, hogy Mátyás
királylyal sírba szállt az igazság. Lehet,
hogy naivak vagyunk, de nem tehetünk róla.
Es most térjünk át sóhajtva
a
látottakra.
Pincér fizetünk!
Volt
egy «Kémnőnk». Nem ízlett. Miért
öntik le mindig ugyanazzal a szószszal? X. 23. és U. 9. és E. 76. keresztnevű egyének, hegedűtokba és púderdobozba rejtik a
tengeralattjá-

Az .Elve hozzátok őket vissza» két legszebb Körije
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— Ez mind a magae?
Willy Fritsch és Nagy Kató: «Éjjol én — nappal te»

rók haditerveit. Csak ők nem tudnák-,
hogy minden finánc első markolása
a púderdoboznak
és a táska vagy
toktíélésnek szól? Sajnos! Az ember
már azt se tudja hova... I)e hagyjuk ezt — gyorsan vissza a filmhez ... Es a fuldokló
hajótöröttek
sem kedvenc csemegénk. Es a London elleni légitámadással
se kell
olyan nagyon hencegni. Sőt, mi
hallgatnánk róla és nem incselkednlénk az
angolokkal — pláne az
ilyen nehéz időkben. Egyszóval, mikor az utolsó
kaszárnyarobbantásnál egy jókora darab
lőporraktár
kémnőnk fejének repült és a hölgy
összeesett, mi nem sirattuk.
lgazr
hogy az utolsó képben újra felnyitotta szemeit, de csak
bágyadtan.
Reméljük, hogy a jövőben már csak
háztartáshoz és gyermekek
világra-

hozatalához marad ereje.
Viszont,
hogy az igazságnál maradjunk,
a
«K\é,mnök» nagyon tetszett a közönségnek. Es ugyancsak sikere volt —
a közönségnél, de nem nálunk —
Nagy Kató és Willy F ritsch «Nappal én, éjjel tei> című énekes játékának. Szól a mese egy édes kis
maniküröslányról
1és' egy cukros éjjeli
pincérről, akik ugyanazt az^
ágyat bérlik. Természetesen
nem
egyszerre, mert akkor nem lehetne
fiatal lányt a filmbe vinni, hanem
éjjel a kisasszony pihen benne és
amikor
reggel
8-kor
munkájára
megy, hazajön a pincér tës lefekszik.
Fiú és lány sohasem
találkozhatnak, még a lépcsőn sem, különben
nem volna mese. Egy nap az utcán
szembekerülnek. A fiú megszólítja a
lányt és elkíséri és különböző okok19

but. mindegyik azt hiszi a másikról, hogy milliomos. (Ma t. i. olyan
világot élünk, hogy az utcán csupa
milliomos szaladgál.) Elkezdődik a
tévedések
( mondjuk)
vígjátéka,
mely happy enddel, azaz
véletlen
találkozással, a sokat szenvedett és
tisztességben megőszült ágyban iMgződik. Nem győzzük
ismételni, —
mert igazságosak vagyunk — hogy
a film nagyon tetszik.

Szerkesztőnk megengedte,
hogy a
harmadik filmünket magunk válaszszuk ki. Futott egy Magda Schneider
és egy Brigitte Helm, de mi az «Elve
hozzátok őket
haza
vadászfilmet
választottuk.
Gondoltuk az oktalan
állatok legalább nem tudnak németül
beszélni és nem táncolnak tangót. Tévedtünk. Az állatok ugyan megtették
a magukét és hallgattak, de a vászon
mögött egy porosz orrhag
szolgált
magyarázattal mindahhoz, amit nem
kellett magyarázni és sokat dicsérte
saját iügyességét és egyáltalán nagyon hencegett.
Az
állatfelvételek
válóban gyönyörűek voltak, de a tigris párviadalai, párduccal,
krokodillal, óriáskígyóval
kissé
gyanúsak.
Nagy krakéler lehetett az a tigris,
hogy egy óra leforgása alatt annyi
kötött
bele.
békés > állattársába
Eszünkbe jut Molnár Ferenc egy régi
kis története
az állatkertről,
mely
úgy végződik, hogy esie az őr odalép
az oroszlán ketrecéhez és így
szól:
Hazamehet Krawsz». Nem mondjuk,
hogy ezt a tigrist éppen
Krausznak
hívták — agresszív porosz tigris lévén — valami nyugalmazott
Oberleutnant von Litzewitz lehetett, aki
mikor hosszú rágódás után leharapta
az óriáskígyó fejét, «Heil Hittlert»
kiáltott.
El kell még mondanunk, hogy a
Monte Cristó grófnő című filmről kiküldött kémeink csak a. legjobbakat
jelentik, de bizalmunk
megingott...
Pár napig nem nézünk
cizgalmas»
filmet. Itthon ülünk és az «En Újságom» régi köteteit forgatjuk.
Isten
bizony, felnőttebbeknek
való,
mint
a hőt
filmeseményei.

Karl Ludwig
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Dlahl, mint angol
«Kémnők» b r a

tiszt

a

lludayné Tasnády

Fekete Mária
(Foto Schneider. Berlin)

Tasnády Fekete Mária
regényes házasságának történere
Berlin, január.
Mise Magyarország 1931, Tasnády Fekete Mária körülbelül egy évvel ezelőtt
kiment Berlinibe, hogy az ott élő irodalmi, színházi és filmszemélyiségek életéről érdekes riportokban számoljon b,e.
Tasnády Mária riportjai sűrű egymásutánban ineg is jelentek a Színházi Életben, míg azután a szép fiatal Miss Írásai egyszer csak elmaradtak s azt jelen-

tették a berlini hírek, hogy — Tasnády
Fekete Mária filmszínésznő lett.
Kisebb
szerepeket játszott először különböző
filmgyáraknál, mig azután Kurt Gerron,
az Ufa rendezője szerződtette
Bársony
Rózsi első filmjében párszavas, kedves
szerepre.
Ein toller Einfall
volt a film cime,
amelynek rendezésére Bruno Duday, az
Ufa produkcióigazgatója, Kurt Gerront,
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az ismert és népszerű kö
vér színészt szemelte, ki.
Bruno Duday mindig lelke
sen támogatta az ú j tehet
ségeket s ez a filmje há
rom névnek jelentett de
bűt: Gerronnaíc, mint ren
íiezőnek,
Bársony
Rózsinak, mint filmsztárnak és
Tasnády Fekete
Máriának.
mint. ..
Itt álljunk meg egy pil
la.natra. Tasnády Fekete
Mária számára a Bársony
film sokkal többet jelen
tett, mint a St. Moritz-i kiA St. Moritz-1 «filmkirándulás»,
ahol Duday és T a s n á d y Mária
szerelme kezdődött. (Az auto
a b l a k á b a n Bruno Duday produkcióigazEató)

rándulási (itt készültek u
külső felvételek) és mint
a filmkarrier első komoly
állomását.
Itt, a St. Moritz-i filmfelvételek
közben
kérte
meg Bruno Duday, a vezetőállásban
lévő tekintélyes filmproducer
a volt
Miss Magyarország
kezét.
S amint most az ismerősöknek, barátoknak szétküldött házassági kártyák
jelentik: Bruno Duday, az
Ufa
produkcióigazgatója
a napokban feleségül vette
Tasnády Fekete Máriát.
St. Moritzban, a Bársony-film felvételeinél kezdődött a szerelem, amelynek folytatását és happy
é r d j é t Tasnády Mária így
mondja el a Színházi Életnek:
— A regény St. Moritzban indult n karácsony
előtt
Berlinben
jutott
döntő fejezetéhez.
Karácsony estéjén tartottuk férjemmel szűk baráti körben
eljegyzésünket.
Három héttel az eljegyzés után már
az esküvő is lezajlott: a
Genthiener-strassei
Standesamt anyakönyvvezetője
«lőtt kimondtam a boldogító igent. Kik voltak a
«Ein toller Einlall»
(Középen T a s n á d y F e k e t e
Mária)

Űjra Tasnády Fekete Mária veszi át a
szót- - Természetesen az Ufa helyett inkább
az Ufa produkcióigazgatójával kötöttem
szerződést, mint «jó üzletember», mert
hiszen ez a szerződés nem egy évre, hanem egész életre szól.
Bruno Duday boldogan öleli magához
fiatal feleségét s n y á r i utazásukról kezd
beszélni.
— Nagyon jó ismerem Magyarországot,
feleségem szülőföldjét, mert szenvedélyes
vadász vagyok és sokszor vettem részt
magyarországi vadászatokon. A háború
alatt, is jártam az önök országában, mint
a 14-ik ulánusezred és mint a 15-ik dragonyoaezred tisztje. A nyár elején feleségemmel ellátogatunk Budapestre:
szeretném, ha pár boldog hetet
tölthetnénk
a szép magyar fővárosban. Remélem, budapesti utam alkalmával alkalmam lesz
megköszönni
a Színházi Életnek is azt,
hogy közvetve hozzájárult
boldogságunkhoz. Ha a Színházi Elet szépségkirálynőválasztásán feleségem nem vesz részt s
később mint a Színházi Elet tudósítója
nem kerül Berlinbe, akkor talán sohasem ismerhettem volna meg és nem lettem volna olyan boldog, mint m o s t . . .

Tasnády Fekete Mária, mint Miss Magyarország 1931
(Foto Angelol

tanukt Egy eleven, herceg, Prinz
von
Reuss és Ilse von Collnni.
A férj, Bruno Duday, folytatja az in
t e r j ú t feleségre helyett:
~ Feleségemnek nagy
sikere volt
utolsó filmjében. A film levetitése
után
rut Ufa nevében egyéves szerződéssel kínáltam meg. Amikor eléje tettem a szerződést,, hogy aláírja, tréfás hangsúllyal,
de mégis nagyon komolyan megjegyeztem : kaphat hosszabb szerződést is — nálam. mint a feleségem.

Bruno Duday, az UFA produkcióigazgatója,
Tasnády Mária férje

23

Ês még azt mondják, hogy nincs
színházi konjunktura Pesten, amikor eWben a szezonban már a második darab érte meg és hagyta el
a századik előadás jubileumát. Az
egyik volt az írja hadnagy, a második a Zsákbamacska. A második
jubileum impozáns statisztikai adataihoz hozzátartozik, hogy a tizenkettedik
előadástól
a
századikig
minden este kint volt a tábla a
pénztár előtt.

gott ki, hanem primadonnát is, aki
fiatalságával, szépségével, temperamentumával
megbolondította
egész Budapestet. Ilyen két akvizició egy csapásra megfordította
Bródy István renoméját. Es mindenképpen ő csinálta a nagyobb coup-t.
Mert könnyebb kifogni a konjunktúrában egy dekonjunktúrát,
mint a
dekonjunktúrában
egy
konjunktúrát. Ma úgy nevezik Bródyt: a szerencse fia.

*

*

Bródy Istvánt, a Pesti Színház direktorát, valamikor úgy emlegették
Pesten, mint a világ legpechesebb
színigazgatóját. Egyszer a pesti humoristák egy egész nyáron át belőle
élteik. Az emberek már nem a meteorológiai jelentéseket olvasták, hanem azt nézték, hogy játszik-e ma
Bródy Margitszigeti Színháza, mert
ha ki volt tűzve az előadás, okvetlenül felhőszakadás paskolta vég i c a várost.
Ugy látszik, hogy Bródy István
egyszer és mindenkorra kipechelte
magát, mert egy nem túlságosan sikerült kísérlet után rögtön megfogta
azt a darabot, amellyel, mint egy újkori Mózes, vizet tudott facsarni a
kősziklából. És nemcsak darabot fo-

Kökk Marika leszerződtetésének
hiteles története különben a következő:
Bródy István már a színháznyításnál szerette volna szerződtetni,
a primadonna azonban húzódőzott.
Egyszer mégis megnézte az előbbi
operett egyik előadását. Előadás
közben három frakkos úr toppant
a páholyába. Se szó, se beszéd karonragadták, autóba ültették és elvitták Eisemann Mihály lakására,
ahol a zeneszerző lezongorázta neki
a Zsákbamacskát.
Rökk Marika el
volt ragadtatva a muzsikától és másnap délelőtt aláírta a szerződést,
amely esti nyolcvan pengőről szólt.
Az ötvenedik előadás után az
igazgatóság önként felemelte a pri-

U

bitsch Ernő, Gilbert Miller, Hubert
Marischka, Herczeg Ferenc,
Miklós
Kinszky
Andor, Gombaszögi Frida,
hercegnő, Széchenyi
grófnő
és a
pesti társadalmi élet minden számottevő tagja.

*
Rátkay Márton, akinek szintén
jelentős része van ebben a nem mindennapi sikerben, ezt mondja a jubileum estéjén:
— Az öltözőkben és a színfalak
mögöjtt már az első perctől kezdve
rendkívüli jókedv uralkodott. Ez a
jókedv áramlik ki a színpadra, amikor játszani kezidünk. I t t mindenki
szereti és becsüli egymást, intrikának nyoma sincs. Azt mondhatnám,
hogy ez egy ármány és szerelem
nélküli operett.

*

Hökk M a r i k a és Hátkay Márton a 100-ik előadáson f r a n c i a pezsgővel j u b i l á l n a k

Rökk Marika viszont
Szabolcs
Ernőre fogja a maga egyéni sikerét. Azt mondja, hogy most találkozott először az igazi rendezőjével, amiről írást is adott ki. Az írás
egy gyönyörű ezüst cigarettatárca
belső falán ékeskedik és szórói-szóra
ezt mondja:
«Első rendezőmnek, Szabolcs Ernőnek,
Rökk Marika»

*

madonna gázsiját esti százhúsz pengőre.

*
A Pesti Szíúház
statisztikája
közli, hogy az eddigi előadásokat
eddig hányszor tízezer ember nézte
végig. De ennél is büszkébb a színiház statisztikusa arra, hogy
volt
egy vidéki
úr, aki a
premiertől
kezdve tizenhétszer rendelte meg a jegyét interurbán telefonon
és
mindannyiszor
pontosan mesr is jelent a helyén. Újévkor nem jöhetett, de
engesztelésül
malacot, nyulat
és fácánt küldött
ajnndékba
a társulat
tagjainak.
A Zsákbamacska előkelő verdégei közül ezeket említi meg a színház statisztikusa. Megnézte Fedák Sári, LuBisemann
a zeneszerző
egy
igazi százassal, Szilágyi a szövegíró egy «százas plakáttal»
lepték
meg
a
primadonnát,
R ö k k Marikát

A darab pedig megy tovább változatlan kedvvel és változatlan érdeklődés mellett. Kétségtelen, hogy
az impozáns 100-as szám is * elszégyenli majd magát néhány hónap
múlva, amikor újabb és újabb jubileumok fogják igazolni, hogy az
igazán jót még ebben a nehéz világban is megbecsüli a közönség.

Amerikai izü, érdekes, kül nös miniatűr .lexikont» adunk
itt az olvasónak. Arra való a lexikon, hogy, ha az
olvasónak hirtelen nem jut eszébe valami a filmsztárokról, ez a kis lexikon eszébe juttassa.

rinru ll"i>
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nemcsak ábécé aizerint érdemli az első helyet ebben a rögtönzött kis «botránylexikonban». A vörös filmdémon, Amerika első sex appeal-királynője volt az, akiről pár évvel ezelőtt többet írtak
ós többet beszéltek, mint a leghíresebb politikusokról. Két legemlékezetesebb botránya közül az
egyik a Broadway előkelő bárjában játszódott le.
A bár tulajdonosa eljegyezte Ólaira. Bowt s ez az
eljegyzési ünnepély olyan kitűnően sikerült, hogy
a rendőrségnek kellett közbelépnie. A mulatót
két hétre bezárták s egy hajszálon múlott, hogy
Clara Bow szabadlábon megúsizhatta az ügyet. A
másik híres Bow-botrány az ismert játékkaszinóügy. A California határán levő mexikói játékbanknak Clara Bow óriási veszteségeit fedezetlen csekkel fizette ki. Enneik az ügynek következményeképpen bontotta fel Clara Bow szerződését filmgyára. A hosszú és kínos boitirányper
bírósági tárgyalása, Clara titkárnőjének leleplező vallomásai térítették végre józan észre a vödémon*. A démon megtért. Férjhezment.

a», újonnan feltűnt gyönyörű filmdémon életéről
mindent lehet, mondani, csak azt nem, |hogy bot•xáiíyos. Szerelemből ment férjhez Douglas Fairbanks fiához, Fairbanks jr.-hoz s amilyen nagy
sikereket a r a t filmjeivel, olyan keveset hallani
magánéletéről.
Körülbelül egy évvel ezelőtt
mégis sokat foglalkozott az amerikai közvélemény Joan Crawford személyével, karcsú alakjával és legbensőbb szerelmi életével. Filmgyára
ugyanis olyan szerződést Íratott alá a sztárral,
hogy abban az esetben, ha gyermeket szül: öt
évre szóló szerződését minden további indokolás
nélkül azonnal felbonthatják. Az amerikai Woman Clubbak ekkor erélyesen védelmébe vették
Joan Crawfordot s éles támadást intéztek a filmgyár ellon, amelynek — a Clubbok véleménye
szerint — nines joga a$ anya és a születendő
gyermek életébe ilyen drasztikus módon beleszólni. A botrányt .akkor m a g a Joan Crawford
sietett elsimítani azzal, hogy a közönségért még
az élet legszebb és legszentebb öröméről is lemond.

Htodé**

Marlene ltlrtrleh
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ugyancsak a félelmetes! amerikai Woman ClubI)okkal kapcsolatban került a nyilvánosság kereszttüzébe. ö t azonban a Clubok már nem védték, hanem támadták. Josef von Sternberg ren-

lező felesége ugyanis azzal vádolta Dietrichet,
íogy elidegenítette tőle férjét. Ezért félmillió
lolláros kártérítésre perelte. Az asszony ki ubbok
ermésaetesen az állítólag kijátszott Stenibergné
nellé állottak . . . zúgott a harc New Yorktól—
Hollywoodig; naponta jelentek meg a cikkek
Marlene Dietrdchről és Sternbexgnéről. A támalások tüze akkor csendesedett el, amikor Marlene
Dietrich áthozatta Európából Hollywoodba férét, Rudolf Sieber rendezőt és kisleányát, Heidelet s kijelentette, hogy férjén kívül más férfi
íem érdekli. Sternberg csupán a rendezője, semmi
nás, is a világ minden kincsénél jobban szereti
ryönyörü kékszemű kislányát. Az amerikai lajokban megjelent Marlene képe Heidedevel: gyöíyörködve iiézték a tegnap még ellenséges aszizonyol vasók .anya és gyermeke képét s a nagy
langoeisággal indáit botrány a lehető legrövilebb idő a l a t t elhalt.
fircln fâiirlM»

fyceia fyac&oíeve mindenki másénál érdekesebb e különös kis
lexikon írója s a közönség számára s mégis . - •
Garbo körül b a j van. Róla talán még többet írtak
a lapok, animt más szülésznőről, az ő személye
mindig jobban izgatta a közönség fantáziáját,
mint akárki másié s természetes, hogy merész
fantázájú amerikai és európai riporterek nein
egyszer fűztek neve köré kalandos történeteket,
ezekről azonban utólag majdnem mindig kiderült,
(hogy semmi alapjuk nincs. Greta Garbo nem
cáfolt és nem tiltakozott s ezzel el is hallgattatta
a hangoskodókat, a rágalmazókat. A legemlékezetesebb botráriycikk, amely Garbóról megjelent,
Sigrid svéd herceggel való eljegyzését közölte.
A «közvélemény» rögtön elhallgatott, amint a svéd
királyi herceg megerősítette, hogy tényleg megkérte a világhírű filmszínésznő kezét.

BúyitU
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egyetlen emlékezetes botránya abban az időben
játszódott le, amikor még nem volt világhírű.
A karcsú, fiatal szőke lányt szépségkirálynőnek
választották meg Berlinben.. A verseny második
helyezettje elkeseredésében megpeticionálta a választást s különböző vádakkal illette Helm kisasszonyt A fiatal lány arcképét ebből az alkalomból meglehetősen sűrűn közölték a lapok s
így lett rá figyelmes Fritz Lang filmrendező is,
aki éppen ekkor kereseti hősnőt Metropolis című
filmje számára. Azonnal szerződtetés) ajánlattal
kereste fel Helm kisasszonyt, aki a film kedvéé''
természetesen boldogan engedte át konkurrensének a szépségverseny első helyét.

líttúau*

ICriff il It- Helm

Hopkins

újonnan feltűnt sztár, akit a pesti közönség Az
ember vagy szörnyeteg és A becsületes
megtaláló
című filmekben ismert meg. Az érzéki szépségű,
szőke filmcsillag botránynak köszönheti feltűn '

P f V
Miriam Hopkins
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sét. Ez a különben .nagyon tehetséges színésznő
jól tudja: Amerikában ugyanúgy, mint másutt
elsősorban az szükséges, az érvényesüléshez, hogy
sokat irjanaik valakiről. 'Beperelt egy gazdag milliomost házassági ígéret megszegése miatt. A per
annakidején általános feltűnést keltett, a lapok
kezelték a hírt s mimint front page-szenzációt
kor megjelent a vásznon az első Miriam Hopkinsfilm, a közönségnek az a része, amely mindig
éhes a szenzációra, a ibotrányper hősnőjét akarta
látni. Csak amiikor kijöttek a moziból, állapították meg elégedetten, (hogy Hopkins kisasszony
nemcsak érdekes, veszélyes nő, hanem kitűnő színésznő is.

Tola Nfgrl

Vola
hcfyd
már Európában úgynevezett «veszélyos nőnek»
számított a magánéletben, sokat írtak, sokat beszéltek róla s az érdekes fekete színésznő nagyon
jól értett ahhoz, hogy ezt az érdeklődésit újabb
nyilvános szerepléseivel lehetőleg fokozza. Amerikában még nagyobb hasznát vette a «szerelmi
publicity»-nak amit különösen szegény megboldogult Rodolph Valentinoval
kapcsolatban használt ki, sokszor inem is éppen a legízlésesebb
módon. Valentino halála után férjet vásárolt magának: Mdivani herceget, akiről annakidején egész
nyíltan megírták az amerikai lapok, mennyi hozományt és apanázst kapott azért, hogy Pol a neve
fölé odavarázsolta a hercegi koronát.

fyxia
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egyetlen számottevő amerikai botránya abba az
időbe nyúlik vissza, amikor a csodálatos alakú,
szőke svéd sztár több svéd szinészkollégájával
együtt áthajózott Amerikába. A botrány Hollywood egyik divatos éttermében, a Henry-ben játszódott le. Greta* Nissen revolverrel támadt rá
egy Bebe H'Piite nevű görlre, aki állítólag «vampolta» (elcsábította) tőle .azt a svéd színészt, akivel együtt jött át Európából Amerikába és akihez évek óta gyengéd szerelem szálai fűzték.
Sebesülés nem t ö r t é n t . . . Az ügyet rendőri kihallgatás és egy sereg újságcikk fejezte be.
Auua
Ste*i
amilyen ellenállhatatlan démon a filmen, olyan
szerény és egyszerű a magánéletben. Olyan hirtelen csinált karriert, s tekintve, hogy egyetlen
szót sem tudott másként, m i n t oroszul, amikor
Berlinbe került, annyira elfoglalta idejét a német
tanulás, majd most legutóbb Amerikában az angol, hogy nem is igen lehetett alkalma hírhedt
botrányesetekre. Az egyetlen szomorú szenzáció,
amellyel kapcsolatban neve az újságokba került:
egy tragikus öngyilkosság volt. Walter
Hiesch,
tizennyolcéveis német diák szívenlőtte magát
miatta. A szerencsétlen fiatalember így kezdte
búcsúlevelét: „Boldog vagyok, hogy
meghalhatok Anna
Stenért...»

Anna Sien

VÁRÖ ANDOR
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INTIM PISTA, hogy mit keresett
Darvas Lili Budapesten?
— Minden kombináció és találgatás megdőlt. Nem tárgyalt senkivel
budapesti
vendégszerepléséről,
hanem kizárólag azért rándult le két
napra, hogy az édesanyjat
meglátogassa.
— Miért jött ilyen rövid időre?
— Nem kapott szabadságot.
Igazán csak átutazóban járt
Budapesten, még a kutyáit sem hozta magával, ami nála nagyszó, mert nem szeret kedvencei nélkül utazni.
— Szóval maga azt állítja,
hogy
látogatása magánjellegű
volt, nem

pedig . .. egyik előkelő drámai színházzal kapcsolatos
vendégszereplés?
— Állítom és bizonyítom. Darvas
Lili valóban megjelent a Nemzeti
Színházban,
de nem az irodában,
hanem egy földszinti
páholyban és
végignézte a „Mindig lesznek Júliák"
előadását. Elragadtatással
nyilatkozott Bajor Gizi játékáról és a darabról. Nincs kizárva, hogy német nyelven eljátssza az angol újdonságot.
— Molnárról mit mesél?
— A költő Cannes-ban, vagy mint
ö magyarosan
írja
„Kányesz^-ben
tartózkodik. Most érkezett meg első
levele feleségéhez. Örömmel regisztrálja benne, hogy a régi hotelben a
régi személyzetet találta, jól érzi magát és néhány hetet szándékozik ott
tölteni.
— Darvas nem megy Cannes-ba?
— Burgszínházi
szerződése
egyelőre Bécsbe köti. Nemsokára megkezdi a próbákat a Burgbau.

EÏ a felvétel nem filmjolenettaöl való, hanem ej>y házi mulatságról,
amely Ábrahám Pálok
berlini lakásán zajlott le. És Szenes Ernő sem féltékenységből aka ja leszúrni a Bársony Rózsit, ölelő Petrovics Szvetit, hanem ezért, mert elette előle az ünnepi tortát
(Palásti felvétele)
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«Brauxellesi hid»
Lajos festménye a Fészek

— No úgye hogy mégis szó volt
valami állami
színházról...!
— Maguknak mindig igazuk van.
— Térjünk át egy kicsit a filmreGaál Franciska mit csinál?
— Elutazott Berlinbe.
Ennek a
távozásnak már állandóbb jellege van
és éppen ezért a lelkiismeretes
és
rendszerető művésznő (mint a hires
író elnevette: Dr. Gaál Ferenc közés váltóügyvédj
elkészítette a végrendeletét.
— Az ő korában ez egy kicsit túlzás!
— Ezt mondta a kitűnő újságíró
is, majd csendesen
megjegyezte:
„Azoknak kellett volna végrendeletet
csinálni, akikhez megy".
— Folyton viccelnek Franciskáról,
holott az a hír járja, hogy a fűmfelvételnél mindig ő a legpontosabb.
— Bizony, nemcsak tudásból és
tehetségből,
de
szorgalomból
és
magaviseletből» is jelest kapott.
— Ábrahám megérkezett már?
— Útban van Budapest felé.
A
Bal in Savoy premierje után mesélte
el életének egyik érdekes
epizódját.
Az édesapja, akivel egy kis magán30

kiállításán

bankot vezettek, élesen tiltakozott az
ellen, hogy bohémpályára menjen és
muzsikát komponáljon.
„Tessék
a
bankszakmában maradni!" — mondta az öreg úr. A tévedt gyermek
azonban a, bankjegyek helyett
jobban kedvelte a hangjegyeket és felcsapott muzsikusnak.
Bohémpályán
működik és abból a pénzből, amit zenével szerzett, nemrégiben
kifizette
a bankadósságait.
— Szóval ma már jobb üzlet muzsikát komponálni, mint bankot igazgatni?
— Ezt nem merem nagyon hangoztatni, mert még Weiss Fülöp otthagyja az íróasztalát és felcsap slágerkomponistának.
. — Maga pedig csapjon fel indiszkrét lovagnak és mesélje el a hét
pletykáit.
— Miről beszéljek?
Válásokról
vagy új házasságról?
— Szeretnők már tisztán
tudni:
Fejes Teri válik vagy sem?
— Erre nem olyan egyszerű felelni. őmaga mindennap mást mond.
Az egyik lapban, megjelenik,
hogy
kölcsönös beleegyezéssel
beadták * a

válópert, másnap aztán a művésznő
'nyilatkozik,
hogy nagyon is szereti
Békássy Istvánt és szó sincs a válásról, csupán pillanatnyi
félreértések
merülitek fel.
— Maga mondja meg az igazat!
— Helyzetjelentés csütörtökön délelőtt tíz órakor: a legjobb barátságban vannak, de válnak.
Prognózis:
Már egy óra múlva éppen az ellenkezője lehet igaz.
— Üj válóperek?
— A külföldön tartózkodó
magyar
művésznő, aki szépségével két metropolis férfilakosságát
ámulatba ejtette, válik a férjétől és nemsokára
ismét az
anyakönyvvezető elé lép. A vőlegényjelölt ismert
budapesti
"nagyiparos
külföldön
élő fia.
— Meséljen
tovább!
— Azt a hírt is portálják, hogy a színészpár, aki már hosszabb
ideje él együtt, a legnagyobb szeretetben, válni
készül. A szép asszony
állítólag megneheztelt a
férjére, • mert az túlságosan intenzíven foglalkozott
egyik
tanítványával ..,
— A jövő héten meséljen róla újabb
részleteket.
—A jelek szerint, a
jövő héten csak cáfolat
érkezhetik.
— Valami jó házassági pletyka?
— Sőt házasság utáni.
A kedvelt ifjú színésznő, aki nemrégen meni
térjhez, nemsokára pár
hátes szabadságot . fog
kérni színházától.
Az
élet, úgy látszik — anyaszerepet osztott rá.
— Gratulálunk!
Szóval érdekes
hymenhíreket e héten nem kapunk.
— Dehogyisnem.
Az
operettszínházak
környékén jól ismert budaAx a p a c s . . .
(Angolo magazinja)

pesti úriember sokáig udvarolt
az
egyik görlicének.
Amikor
szakított
vele, húszezer pengős
végkielégítést
nyújtott át.
— Készpénzbeni
— Hol vagyunk?
Váltóban!
A
váltó lejárt, mint ahogy általában
a váltóknak
megvan az a rossz
szokásuk,
hogy lejárnak
— és
őnagysága
pert indított.
Hősünk
nem várta meg a per lefolyását,
kiegyezett a szép hölggyel:
elvette
feleségül. Jó partit csinált. Ki kap
manapság
húszezer
pengő
hozományt ?
— Milyen viccet hallott a Fészekben?

— Hiteles történetet hallottam. A
torockói menyasszony Amerikában is
színre kerül, mégpedig némi változtatással. Gilbert Miller az amerikai
közönség ízlésének megfelelően bizonyos korrektúrát akart végeztetni a
darabon.
Megkérte
Indig
Ottót,
hogy végezze el ezt a munkát. A
szerző azonban éppen új darabjával
van elfoglalva és ezért
kijelentette,
hogy csak később láthat hozzá A torockói menyasszony
átdolgozásához.
Miller mindenáron
magyar
íróval
szerette
volna elvégeztetni a munkát, valakivel, aki jól ismeri a darab
levegőjét és figuráit. Hosszas tanakodás után Hunyady Sándor mellett
döntött, aki a Tátrában két nap alatt
nyélbe is ütötte a kívánt változ'

sokat, amit az amerikai kiadó természetesen fényesen honorált is.
— Bizonyára az amerikai közönség is honorálni fogja a darabot.
— Nem úgy, ahogy a közgazdasági fejedelem honorálta kitűnő kollégájának
zongorajátékát.
Előkelő
társaságban történt. A neves bankdirektor leült a zongora mellé és
pompás játékával szórakoztatta
a
hölgyeket. Ugy látszik, hogy a gazdasági élet másik jelenlévő faktora
megirigyelte
ezeket a
babérokat,
mert a zongorára mutatva így szólt:
„Szeretném kicserélni egy rádióra!"
„Miért?" — kérdezték
csodálkozva.
„Azért, — hangzott a válasz — mert
a rádiót bármikor le lehet csavarni."
zeihet csókolom!

A mull héten mutatta be a Színházi Élet a pesti jeckirálynöket. Ügylátszik, az egész világon a szép, fiatal lányok sportja a korcsolyázás, legalább is ezt mutatja a bécsi jég primadonnáiról szóló felvétel. Olly Holzmann, Ed.th Michaelis, Karl Schafter, az olimpiai bajnok és
Uly Holzmann
(Telepbot felv.)
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Zolly és Roily t.nudonból kül
denek üdvözletet
Komjáthy Károly és felesége,
Kondor Ibi Hamburgban

\ Csorba Gézának Körösi Csorna
i Sándorról készült szobrát a ja' pán császári múzeumban helyezték el

Gabos Ilus Nápolyban táncol
(Foto Sompal

Emil Sauer, a világ minden hangversenypódiumának áhítatos örömmel üdvözölt vendége búcsúkörutat
tart. Az ősz mester, Liszt Ferenc
konzseniális tanítványa azzal a szomorú elhatározással
foglalkozik,
hogy visszalép a nyilvános szerepléstől és életének hátralevő részét a
jól megérdemelt pihenésnek fogja
szentelni.
í g y búcsúzott el a mult héten Budapest meghatott közönségétől is. De
a zsúfolt terem szeretettelejes ün-

neplésével még nem zárult le Sauer
búcsúztatója. A mester, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola tiszteletbeli tanára, másnap délelőtt kedves látogatókat kapott. A Zeneakadémia bájos, fiatal
leánynövendékei keresték föl, hogy
az intézet tanulóinak hódolatát és
szeretetét tolmácsolják Liszt Ferenc
egyik legnagyobb tanítványának.
Sauer Emil könnyekig meghatva
fogadta a tavasz tisztelgését az ő
téli ünnepe előtt. Rögtön elmondta
látogatóinak, hogy nemcsak az a tiszteletbeli
tanári állás köti őt Liszt
Ferenc emlékéhez, hanem a tanítványi hála
és csodálat is.
— A nagy nevek egész
sora került ki Liszt Ferenc kezei alól. Hogy
magamat utolsó sorban
említsem, az ő tanítványa volt Eugen d'Albert, Richard Burmeister, Vladimir Pachmann, Marta Remmer,
Martin Krause, Pilatii
Friedberg, Bendel, Bülow, Taussig, gr. Zichy
Géza, Szendy Árpád,
Thomán István és még
egy sereg nagy muzsikus, akiknek neve e
pillanatban nem jut az
eszembe. Mi mindanynyián az ő zsenialitását közvetítjük tovább
a mai kornak és ha én
most el is hallgatok,
vannak még egypáran,
— így az önök Thománja is, — akik tanítványaikon át tovább is
ébrentartják Liszt halhatatlan szellemét«Csak agy kislány van a világon . . .1 hegedülte két pc»ti
kislány, Székely Lilly és 81monyi
Marietta
a
búcsúzé
Sauer Emil iiilébe
(László few.)

Elhallgatott és gyönyörködve nézett végig a megjelent növendékeken.
— Azt hittem, hogy a tegnap esti
csodálatosan szép búcsúztató végleges volt. Nem hittem volna, hogy
ilyen elragadó folytatása lesz. Enynyi szép, fiatal lány, ennyi bimbózó reménység! Remélem, hogy ennek
a kedves találkozásnak emlékét ti
is olyan boldogan fogjátok megőrizni, mint én.
Hogy a maga részéről viszonozza
a figyelmet, a zongorához ült. A
hét lány boldog örömmel helyezkedett el a Bösendorfer körül, hogy
meghallgassa ezt a fejedelmi koncertet, amelyért Budapest zenerajongói bizonyára minden pénzt
megadtak volna. A mester még a szokottnál is
szebben játszott, a szívét hagyta itt ezeknek
a kis pesti leányoknak,
akik ezt a délelőttöt
kétségtelenül a legszebb
zenei élményeik közé
fogják sorolni.
Amikor vége volt a
rögtönzött koncertnek,
Sauer felállt a zongorától és így s.'ólt:
— No most halljuk,
kislányaim, mit tudtok ti?
A lányok nem kérlelték magukat. Hegedültek, zongoráztak, énekeltek Sauer Emil tiszletére. A mester vidáman
hallgatta
őket,
majd egyszer csak így
szólt:
— Hát egy szép magyar nótát ki tudna közületek eljátszani?
Sauer Emil rögtönzött h a n i versennyel búcsúzik el a budapesti Zeneakadémia tisztelgő
növendékeitől.
Székely Lilly. Tamás I'onka,
Hitter Irén. Simonyi Mariet a,
Vasváry Nóra, Meszlényi Eda,
Erdössy Bözsi
(László íelv.)

Egyezerre ketten is ugrottak a
mester mellé és jobbról-balról fölzendült a két kis rögtönzött prímás
vonója alól a «Csak egy kislány»
klasszikussá vált melódiája. Sauer
meghatottan bólongatott A szíve
mélyéig megindította a gyönyöírű
melódia, nagy élvezettel gyönyörködött a két nagyon tehetséges hegedűs művészi játékában, a tökéletes
interpretációban. Amikor az utolsó
taktus is elhalt, megindultan mondotta:
— Ninos is ennél szebb a világon...
Így búcsúzott el Sauer Emil a
Zeneakadémia tiszteletbeli tanára
az intézet növendékeitől.

Intervjú Gauthier Margittal
Irta: Zsolt Béla
Február másodikán lesz nyolcvanegy éve, hogy Gauthier Margit és
Duval Armand esete először kezdte
foglalkoztatni a világ közvéleményét. Az ügy azóta sem ikerült le a
napirendről s e közel századnyi idő
alatt alig akadt a föld kerekségén
olyan kisváros, ahol e megrendítő
szerelem intimitásait minden nyelven ki ne teregették volna s rejtélyeit meg ne kísérelték volna kibogozni. Gauthier Margit egyezerre
két alakban is élt ez évszázad alatt:
Valéry
Violetta
néven
bizonyos
Verdi úr halhatatlan kolorat.úráiban
folytatta halhatatlan életét, amelyet
a fiatal Dumas
szerenesés költői
ihlete örökbe adott neki. A nyolcvanegyéves demimonde, aki százezer estén meghalt ia baldachin
alatt, utolsó, megtört tekintetét! imádott Armandjára vetve, változatlanul dacol a testi mulandósággal és
a halállal, amelyeknek az örök emberi érzéseket, relációkat megőrző
remekmű nines' alávetve. A XIX.
században különben is gyakori az
asszonyi halhatatlanság: Bovaryné,
vagy Karenin Anna például ma is
fiatalabbak, bús haláluk ellenére is
élőbbek, mint a flapper, vagy a garçonne, akit tegnap láttunk a színpadon, vagy tegnap felejtettünk a
vasúti fülke díványán egy kolportázsregépyben. Giauthier Margiton
nem fog az idő, a költészet kozmetikája örök időkre konzerválta S ha
levetkőzzük előítéletünket, amelyet
csillogóan szomorú társadalmi helyzetével i-zemben táplálunk, meggyőződhetünk róla, hogy e «tévedt nősben nemcsak ritka szív virágzik, de
szelleme is rendkívüli. Ha beszélünk
vele a Duval-afférről, nemcsak arról győződhetünk meg, hogy őszintén és az önzetlen lemondás emberi
nagyvonalúságával
szerette
Armandját, de mindvégig tudatos volt,
tisztában helyzetével, szerepével s
a hatással, amelyet kora közérzésére gyakorolt. •
Most, hogy egy másik tiszta és ne36

mes drámiai költő, Hajó
Sándor
bársonnyal szegett frakkot ölt s
karját nyújtja a sokat ezenvedett
nagyszivű, bűnös asszonynak, hogy
örök alakját korszerűbb köntösben,
korszerűbb ritmusban vezesse elénk,
alkalmat találtunk arra, hogy néhány percig beszélgessünk vele, míg
koc:ija, amely majd az olasz operába röpíti, előáll. A kor romantikus, Musset-ktől
és Chopinektől
megszentelt betegségeinek, a hektikának rózsáit még a fiatalság és a
kedély pírjának vélnéd az arcán —
de, akinek finomabb füle van, megérzi, hogy okosságában és jóságában benne remeg a rezignáció, a
mártíri tudatosság, a boldogság végességének mélabújai.
— Azt kérdezi, — válaszolt halkan,
miközben csipkezsebkendőjével elfojtott egy halk köhögést — hogyan
találkoztam össze ifjabb Dumas úrral? Nos, az ő esete sok tekintetben
rokon az enyémmel. Korom szigorú
polgári erkölcse szerint ő ás társadalmonkívüli lény volt, mert törvénytelen házasságból született. Az
öreg Dumas csak akkor legalizálta
szerelmének e gyümölcsét, amikor
már az ifjú Alexandre anyja oldalán végigélt egy gyerekkort és
ifjúkort, amelyben közvetlen közelből látta és a saját bőrén szenvedte
végig azoknak sorsát, akik a szív
éü a természet törvényeinek a társadalmi törvények és konvenciók ellenére is engedelmeskednek. Dumas
anyja is tévedt nő volt, ezért tudta
elválasztani bennem a sarat az
aranytól, a szívet a testtől, sőt e
test iga® és nagy szenvedélyeit a démon hideg lobogásától. Tulajdonképpen az anyja erkölc-'i rehabilitálásáért szállt síkra: meg akarta
mutatni, hogy aki a felületesen
általánosító, formák alapján ítélő
közfelfogás szerint
alacsony és
rossz, milyen nagy és jó tud lenni!
ö n nem tudja, milyen lázadó ellenkezéssel fogadta a vagyonosodásával és társadalmi
beérkezésével

arányban egyre álszentebb, egyre
vakabban ítélkező francia burzsoá
a számára rendkívüli gondolatot,,
hogy a nagy lélek és a tiszta szerelem nem mindig az általa megszentesített, formák között jelentkezik! Csak az érzelmes, gyászos vég
engesztelte ki őket, csak akkor békültek ki, amikor Armand anyámtól visszatért családjához, a polgári
erkölcs szilárd platformjára
Ki
tudja végül talán ő alapította a
prózai és margarinszájú Duvaléttermeket,
amelyekben olcsó és
rossz ko-ztot mérnek vagy a Duval
könyvkiadó céget, amely a legsilányabb könvveket adja a francia
árusítólányok kezébe. Armand beleszürkült a maga világába én változatlanul csillogok szépségemtől, melyet azért szeretek, mert örömet
jelentett annak, akit szerettem s a
könnyeimtől, — ami természetesen
nem igazi vigasz — mert szívesebben lettem volna Armand oldalán
kispolgári feleség, mint a bűnben fogant tisztaság örök példája, az önmaga felett ítélkező önfeláldozás és
lemondás heroinája. Szívesebben esküdtem volna örök hűséget Arcnandomnak a Madeleine-templomban.
mintsem, hogy nagy bibliai példámnak, Marie Madeleine-nek travesztiájában játse®am az örök főszerepet.
_— Az én esetem volt az, amely a
XIX. század íróiban felébresztette
a megértést a magamfajta sorsok
iránt — s hogy ez a megértéi később romantikus túlzásokba és hazug vizenyősségbe tévedt is a perditából szentet csinált, erről sem én,
sem ifjabb Dumas úr nem tehetünk.
En ismerem ezeket a sorsokat s tudom, hogy laizért az ártatlan hajadonok és a törvényes hitvesek között
is vannak nagy iszívek és igaz szerelmesek, amit egy időben az irodalom már-már kétségbe vont! Nem
az úgynevezett bűn teszi széppé és
naggyá a szerelmet, de a szép és
nagy érzés meg tudja nemesíteni a
bűnt, meg tudja engesztelni az erkölcs jóhiszemű bajnokait s meg
tudja szégyenítem az erkölcs álszenteskedőit!
A lakáj jelentette a korabeli drá-

mai dikció nyelvén, hogy a kocsi
előállott. Lekísértem a traviiatát a
kapuig s megvártam, amíg hintója
elindult s elkeveredett; az autók tömegében.
Valahogy igazán nem éreztem
anakronizmusnak a díszes hintót a
modern járművek közt, ahogy nem
éreztem időszerűtlennek
egyetlen
szavát sem. Ecete, problémája ma
is eleven: a szerelem elemi indulatának örök szabadságharca, melyben ma is el lehet bukni, amelybe
miai is bele lehet halni. Az örök
konfliktus a természet é3 a szenvedély s a társadalom és az erkölcs
között.
Ki tud itt igazságot tenni?
Egy kaméliát találtam a lábam
előtt, ő hullatta el, mikor belibbent
a kocsijába A gomblyukambu: tűztem, rövidesen ismét nagyon divatos virág lesz Budapesten.

(Ucruely rajzú)
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Akinek péntek és 13-11ta a
Az elmúlt esték agyikén ßötet tónusú, magas drámai szoprán zendült
föl a rádión. A műsor így jelezte:
«IVeile Bárkány Irma
hangversenye.
Nyolc nemzet népdala.» Az énekesnő,
akiről a műsor aemmi mást nem
mondott, magyar, német, francia,
angol, olasz, spanyol, (holland ós svéd
népdalokat adott elő olyan megkapó
drámaisággal, hölgy aki hallotta, sokáig nem tudott megszabadulni a
varázsától.
Hol élt eddig ez az éhekosnő, akit
most hallottunk előisizölr a pesti rádióban? Nevének egyik fele azt mutaitja, hogy magyar származás. A
művészettörténelem legalább is följegyzett
egy magyar Bárkányi.
Bárkány Máriát, aki a nyolcvanas
és kilencvenes évek világhírű tragika-triójából volt. Európa, drámai

kabalája

színpadjainak élén ez a hároon név
iiaigyogott: Eleonóra Duse,
Sarah
Bernhard és Maria Bárkány.
A rádióelőadás után felkerestük a
művíáteznőt
és megkérdeztük, rokona-e Bárkány Máriának,
akiről
St. Moritzban utcát neveztek el és
aki a nyolcvanas évek végén .a nacionalista Párizsban elsőinek merte
németül előiaidni Goethét. A művésznőnek láthatólag jól esik, hogy ezzel
a kérdéssel kopogtattunk be hozzá.
— Bárkány Mária az édesanyám
huga volt, tehát a nagynéném. És ha
az én életem történetét meghallgatja, meg fogja érteni, hogy miért
tűztem műsoromra nyolo nemzet
népdalait, mert kicsiny koromtól
kezdve vándorlok a világban és így
mindenütt otthon vagyok. Az édesanyám Kassáról Dániába ment férjhez, laiz egyik legelőkelőbb dán patrícius család leszármazottjához. Én azouban
már Páduában születtem, ahol az apám archeológiát adott elő az
egyetemen. Figyeli a
hatásokat!
Magyar,
dán, olasz...
Furcsán, akadozva beszél magyarul. Látszik,
hogy amióta elkerült a
szülői háztól, nem gyakorolta az anyanyelvét.
A hangsúlyozása azonban hibátlan.
— Négyéves koromban Berlinbe kerültem,
íme, a negyedik hatás.
Itt nagynéném, Bárkány Mária házában éltem, amikor egyszer nevezetes vendégünk volt:
Puccini jött el, aki akkor készült a Butterfly
berlini bemutatójára. A
mester beszélgetés közben szórakozottan névlláffhirü ma-

Báfkáüy MArla, a Münchcnér Schauspielhau«
gyar tragikája Garhad Hauptmann «D o versunkene Olocko.
otmii darabjának p r e m l a r á n .
|

ták. Ezek a sötét tónusú kompozíciók különösképpen fekszenek nekem. Már úgy volt, hogy világéletemben alt-énekesnő maradok, amikoiT a sors összehozott Pietro Jenivel a milánói Scala tenoriatájával.
ö felfedezte, hogy a hangom nem
alt, hanemi a legmagaeaaibh fekvésű
szoprán. Pár hónapi korrepetálás,
új fellépés Berliniben. Megint pénteken és tizenharmadikán.
A siker
még az elsőnél is nagyobb.

Weils Bárkány Irma Rómában.

A legutolsó péntek és 13.-a az idén
volt, januárban. A milanói Scala
Kodály Székely fonójára készült.
Tizenharmadikán előkelő művésztársaság jött össze Reiner Frigyesnél, a Scala magyar karmesterénél. Kodály a vendégek szórakoztatására eljátszotta néhány dalát. En vele énekeltem. Erre a
Scala-vezérkari (azonnal szerződéssel
kínált meg. Mondtam, hogy egyáltalán nincs opera-repertoárom. Felszólítottak, hogy a legrövidebb idő
alatt tanuljak be néíhány operaszerepet és jelentkezzek.
Kedves mosollyal fejezi be regényes élettörténetét:
— Lehet, hogy jelentkezni is fogok, die cstak pénteken és 13.-án.

hány futamot játszott el az új operából. Eltoltam a zongora mellől és
ahogy tudt/atm, hallás után eljátszottam a futamokat négyéves fejjel.
Puccini el volt ragadtatva. Az ő kívánságára azonnal zongorázni taníttlattak. Szóval Puccini volt a felfedezőm.
— Később Krause Martin profeszszor, majd Arthur Nikisch, a világhírű karmester vették kezükbe zenei
nevelésemet Nikisch jött rá, hogy
énekhangom van, tanítani kezdett és egy napon, — pénteken, tizenharmadikán,
— megvolt Berlinben az első
hangversenyem.
Mint
alt-énekesnő miutatkoztam he, teljes sikerrel.
A karriéremben azonban továbbra is nevezetes szerepet
játszott
péntek és 13.-a.
— Bejártam Németországot. Franciaországot, Belgiumot, Olaszországot.
Csehszlovákiát, Lengyelországot.
Műsorom gerincét minMilánói lelvótel
dig Kodály dalai alkot-

SZÁSZ

WaiU Bárkány Irmáról,
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Hippi Bénul József.
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Szerénytelen
leszek.
Mert avval kezdem, hdaykét^helyes
bakfis rám ismert a járdán.
Azaz, hogy az egyik. Szembe jöttek az az egyik meglöki a másikat, a
kezét is felkapta a szájához, úgy szólt sürgősen a másikhoz:
— Te, itt
jön...
Es hallottam, hallottam a becses nevemet. Mert csak két lépésnyire
voltam.
Az a másik bakfis odapillant a képemre, hihihi! elvihogja
magát.
Elhagytak, utánuk fordulok, mind a ketten vihognak már, összeütődik
az a két kis kalap, egyesült erővel vihognak.
A Vilmos császár-út és Podmaniczky—utca sarkán történt ez az országos
botrány, tegnap, január huszonnegyedikén
délután, négy óra tizenkilenc
perckor, az órám a rádióidőhöz van igazítva.
Kinevettek,
Se a cipőzsinórom nem lógott, se a kalapom szalagjában nem felejtődött ott a ruhatári szám, se korom nem volt az orromon, se nem ásítottam, se nem• tüsszentettem éppen, se tic-em nincs, se nem csináltam vélet42

lenül valami bohócgrimaszt, át pláne, hogy észrevettem, hogy
fölismertek,
ilyenkor szinte ünnepélyesen
szenvtelen
ábrázatot rögtönözök,
tekintély
okából.
Es, barátom, ez a két taknyos
kiröhög.
Ja, hozzá kell tennem, ha netán kétségeik maradtak volna:
egyáltalán
nem gusztáltam meg őket, mikor ott szembe jöttek. Az tudniillik
rendes
dolog, hogy a süldő lány elneveti magát, ha az ábrándos urak
rámeresztik
az utcán a szemüket. De, mondom, erről az esetről szó sincs, véletlenül az
adósságaimra gondoltam, nem a szerelemre.
Kaptam is egy kis színszúrást, gondolhatod, mikor arra kellett eszmélnem, hogy a két édes bakfis részéről ki vagyok
röhögve.
Az álom az, hogy ha fölfedeznek, hogy ott jövök
tulajdon
ünnepelt
személyemben, a rajongó szüzecskék lerogynak elébem az aszfaltra, s összecsókolják a kezemet, amelyikkel a halhatatlan verseket
írtam.
Az élet az, hogy
röhögnek...
Mi az isten csudáját
nevethettek.
Talán épp azon, hogy mennyire nem ünnepélyes, mennyire nem csodás
és rendkívüli az ilyen nagyságnak az utcán váló megjelenése, a lépéseit
nem kíséri zene, a keménykalapja
körül nem ragyog a glória, semmi dísztoll nem lóg rajta, nincs aranykardja, tündöklő mellszalagja, mint a diplomaiáknak, semmi, semmi. Olyan jeltelen, olyan szimpla, olyan
észrevétlen,
mint akármelyik olvasó. A lábára lehet lépni, elég volna kicsit
meglökni,
lebotlana a járdáról, villamos rögtön levághatná a lábát. Hát ennyi az egész.
Várj, kérlek. Következőt tapasztaltam az életben. Az ember közli valakivel, hogy: meghalt X. Y. (valami jóismerős), hirtelen meghalt ma hajnalban, hallottad? A másik rábámul, a Hálál éje sötétlik pár pillanatig a két
szempár közt... és akkor az a másik hirtelen elneveti magát. Velem is
megesett már.
Valami komikuma van a túlkomoly
pillanatnak.
Az eszmélet nem tudja méltó mód azonnal feldolgozni a nagy benyomást.
A zavart lélek ilyen extrême hangon reagál.
Kedvem volna megírni Bergsonnak ezt a tünetet is, a kislányok nevetését, felhasználhatja,
ha megint a Nevetésről
filozofál.
Látod, igyekszem menteni a becsületet.
Te jó Isten, ezek a kislányok...
mennyit röhögtünk mink is, mikor
nebulók voltunk, mindig, mindenen, legjobban akkor, ha nem volt szabad
röhögni, meg ha semmi értelme nem volt, hogy most
röhögjünk.
Drága pofák. Hihihi.,. nem jó ez a hihihi, vak ez, süket ez, nem adja
vissza azt a csókolni való bakfisvihogást
A cinke szavát kéne ide kottáznom, aki az ág hegyén vihog magának. Gramofonra kellett vóna kapnom
azt az illanó tündértaktust, a szobában hallgatnom míg élek, hogy mindig
boldogítson.
De kedves volt!
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íKiszabadult az idegenlégióból és eljegyezte azt
a leányt, akivel a „^Rejtett kincs" útján levelezett...
Is' nt it romantic? — énekli Maurice
Chevalier A hercegnő szabója: című
íilmben. «Hát nem romantikus ez?» Mi
is ezzel a refrénnel kezdjük el a riportot, amely arról sízól, hogy egy, az idegenlégióból
hazatért
szabadkai
fiatalember a múlt héten tartotta
eljegyzéséi
a Színházi Élet útján szerzett
levelezőpartnernőjével,
egy kassai iparművésznővel.
Kezdődött a regény 1931 augusztus
2-án, amikor a Színházi Élet
«Bejtett
kincs» rovatában a következő hirdetés
jelént meg.
«Több Afrika szivébe rejtett kincs, vagyis
olyan m a g y a r fiúk, akik az idegenlégióban
szenvedik át ezeket az otthon is nebéz és
kegyetlen éveket, e rovatban keresnek ismeretséget egyelőre levelezés célj&ból, magyarul érző, kedves és csinos leánykákkal,
akik a nagy távolságon át is jó levelezöpajtásalk lennének. Leveleket Caporal Fischer
Árpád 1-er rgt Etr. Hôpital Mre Sidi bel Abbos (Oran) Algerie — Afrique du Nord.

A többit az a levél mondja el, amely
ezen a héten futott ba a Színházi Élet.
szerkesztőségébe :
«.Igen tisztelt Főszerkesztő Űr, — írja
Sebők Boriska kassai iparmüvésznö
—
hálásan
emlékszem
meg a
Színházi
Élet-röl, a sok-sok kedves óráról, amit
nekem idáig is szerzett.
Levelem megírásának azonban ezúttal
egészen különös oka van.
Nyilvános-

ságra akarom hozni, hogy
boldogságomat a Színházi Élet «Rejtett kincs» rovatában találtam meg. Ott olvastam az
1931. évfolyam 32 számában, hogy egy
magyar fiú, aki a francia
gyarmatokon
teljesít
szolgálatot,
magyar
lánnyal
óhajt
levelezni.
Nagyon át
tudtam
érezni a sorok között azt, ami mögötte
volt. Én is elkerültem három év előtt az
enyéim köréből, ha nem is olyan meszszire, de mindenesetre
elég messze ahhoz, hogy az egyedüllét
keserűségei'
megismerjem.
Írtam és
repülőpostával
kaptam
választ.
Így indült regényünk 1931 szeptember
elején.
Elmondtuk
egymásnak
írásban
élíiünk történetét és a leveleken
keresztül igen jól megértettük egymást. Képeket is küldtünk. Óvatos voltam,
mindig
a kevésbé sikerült képeimből
küldtem,
hogy ha egyszer szemtől szembe találko
zunk, ne érje csalódás. Ügy látom, nem
is érte. Pajtásom karácsony előtt megvált afrikai szolgálatától
és
végérvényesen hazajött Szabadkára. Otthon sürgősen mindent elmondott és a fiú szülei meghívtak
magukhoz.
A szabadkai feledhetetlen napok azzal
az eredménnyel
végződtek,
hogy eljegyeztük
egymást.
Kellemes
kötelességemnek tartom, hogy ezt a körülményt
b. lapjukkal közöljem. Kívánom, hogy a
Rejtett kincsD rovat minden olvasója
olyan
kedves, derék, megértő vőlegényt
találjon,
mint
én...»

*
Eddig
tart
a
levél,
amelynek adatait a menyasszony budapesti rokonai
szintén megerősítették. A
«Bejtett
kincs» világrészek között közvetítette a
boldogságot. Is' nt it romanticí
A légionista Fischer Árpád és
menyasszonya, Sebtik Boriska
iparmüvésznö
(Fotó Reményi)

KÍNOM EMBEIt

— Mielőtt rágyújtott, igazán megkérdezhette volna, hogy nem zavar-e a füst?
— En jól nevelt ember vagyok, nagysád.
Nem szoktam ilyen ósdi kifogásokkal ismeretséget kötni.
(Rie et Rae)

MÓRICKA
Móricka, te a kutyáról szóló
házidolgozatot
szóról szóra lemásoltad
a Pistáéról!
— Tanító bácsi kérem, egy hfízban lakunk
és ugyanarról a kutyáról írtunk min'J a ketten.
PRAKTIKUS

— Miért bőgszf
— Tegnap leestem és
megütöttem magam.
— Miért nem sírtál
tegnap?
— Tegnap nem voltál
itthon.
(Candide)

EGYSZERŰ MEGOLDÁS
A Fészekben ezen a
viccen mulatnak mostanában. Az iparművészeti
iskolában
az
egyik tanár a következő feladatot adja a
növendékeknek: rajzoljanak egy házfalat különböző
plakátokkal.
Egy óra múlva végigsétál a rajzasztalok között, hogy
megnézze,
mit végeztek a fiúk.
Az egyik már karbatett kézzel ül a munkája előtt. A tanár
megnézi a rajzot, amelyen egy házfal látható a következő fölirattal:
PLAKATRAGASZTAS TILOS!

S7,ARAT,YOS SI-REGÉNY

vagy, akik a hidegben összemelegedtek.

(La Vie Parisiene)

KI AZ ISMERTEBB
SZEMÉLYISÉG?
A napokban
egy úr
járt fönn a
Színházi
Élet
szerkesztőségében.
Ahogy
a
titkárnővel
diskurál, megpillant egy
kis selyemszőrű
pincsit
az asztalok közt
mászkálni.
— Ügy-e, ez a Kálmán Jenő kutyája? —
kérdi.
— Igen.
Később Kálmán Jenő
is keresztülmegy
a szobán. Az idegen megint
a titkárnőhöz
fordul:
— Ez az úr kicsoda?

AZ ÁRNYÉK

OetS^
Leon nem sejt semmit?
Vigyázz, véletlenül hátra talál fordulni.
(Marianne)

SZÁMTAN
— Tehát ide figyeljetek. Van egy hatszáz
kilométeres
országút,
amelynek
két végén
egyszerre startol két
motorbieiklista.
Az
egyik óránkint 125, a
másik 100 kilométeres
sebességgel halad. Ho!
találkoznak?
— A kórházban.

ESKÜVŐ

AJÁNDÉK

— Nagyon sajnálom, de a saját
gyerekeiket
nem hozhatják házassági tanúnak. A törvény
csak nagykorú tanút fogad el.
— Akkor várunk még húsz esztendeig.
(Lustige)
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— Nagymama, a születésnapodra kapsz tőlem egy szép piros vázát.
— Miért éppen pirosat? Már van egy piros
vázám!
— Csak volt!
Az
előbb eltörtem.

DRAMA A CIRKUSZBAN

Az állatszelídítő megpillantotta a közön
ség soraiban a s z a b ó j á t . . .
(Cyrano)

JELLEM

GYENGÉD
APAI TANACS
Kabos Pista a papájával sétál az
utcán.
Egyszerre
ezzel a váratlan kéréssel
fordul
az apjához:
— Apuka,
engedd,
hogy bokszolni
tanuljak.
— Miért akarsz
te
bokszolniî
— Ott megy egy gyerek, akivel már egy fél
év óta leszámolni
valóm van.
Kabos jól megnézi az
izmos srácot.
— Ezzel akarsz
te
bokszolniÎ Inkább iratkozz be egy
sportegyletbe és tanulj
meg
futni.

A JEGPALOTABAN

ou

— Nincs
erkölcstelenebb dolog, mint névtelen levelet Írni.
— Az már igaz. En
sohasem írok
névtelen
levelet. Mindig aláírom
egy barátnőm
nevét.
(Rie et Rat)

- GEORGE, HOL TANULT MEG ILYEN POM
PASÁN KÖRÖZNI!
- CIVILBEN DETEKTIV VAGYOK.
(La Vie Parisienne)
47

HELYTELEN ŐRIENTÁCIÓ
— Ma reggel megcsíptem Marit, amint a
tejesemberrel
csókolódzott.
— Micsoda ostoba teremtés! A tejesemberre
vesztegeti
az
idejét,
amikor a fűszeresnek
tartozunk.

A BAL UTAN

VALASZ

— Mit mondana az apád,
ha látna cigarettázni?
— És a nagysád férje
mit szólna, ha látná, hogy
ilyesmiért megszólít idegen férfiakat?
(Marianne)

— Biztos úr, engedjen ki az Isten szerelméért! Napi öt márka kölcsöndíjat kell fizetnem a frakkért.
(Kölnische III. Ztg.)

MAGYAROK DREZDABAN

A professziomsta
válogatottaknak
a középnémetekkel
való drezdai
meccsén megjelent a berlini magyar művészkülönítmény
is. Tizenötfokos
hidegben drukkolták végig a mérkőzést,
amely tudvalevően a magyarok
3:0 arányú impozáns győzelmével végződött. Azóta már Drezdában is tudják, hogy miért félnek Berlinben a magyaroktól. A megjelent
húsztagú
magyar kolónia ugyanis túlkiabálta a tizenhatezer drezdai
drukkert.
(Az első sorban: Kolozs Pál, Székely István, Pásztor Béla, Munkácsi
Márton, Kluger, Bakonyi, előttük Fényes Szabolcs.)
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A m i k o r a z újságíró:
tüzérségi megfigyelő...
A háborús irodalom erdejében
valóságos szálfa
Lévai Jenő «Éhség, árulás, Prsemysl» című könyve. amely a világháború egyik
legmegrázóbb, tragikus epizódját,
Prsemysl elestét mondja el.
(Lévai Jenő újságírói hivatásának
megfelelő beosztást kapott annakidején a várban: tüzérségi megfigyelő volt az egyik legtöbbet támadott erőd előretolt vonalán. De
megfigyelései túlterjedtek megbízásának szűk körén. Látó és éber
szemmel,
vérző
szívvel
nézte,
figyelte és jegyezte a körülötte zajló
héroszi tragédiát, amelynek szervi
okokból el kellett következnie. Nem
tudunk hamarjában olyan izgalmas
olvasmányt, amely lépten-nyomon
ennyire szíven ütné az embert, mint
Lévai Jenő könyve. Az általa közölt leleplező adatok birtokában
szinte dermedten várjuk a vár vég-

zetének beteljesülését. Ott vagyunk
a gigantikus birkózás minden fázisánál. Az író érdeklődési köre végig pásztázza Prsemysl életének
minden vonatkozását. Nemcsak a
vár körül duló harcok megrázó erejű
leírását találjuk meg benne, hanem
az ostromlott vár és város lakóinak
életét, kulturális megmozdulásait,
hírszolgálatának kialakulását, kémrendszerének fonákságait, az egész
pokoli koncertet, amelynek fájdalmas végakkordjaival ott bent már
hónapokkal a tragikus kifejlés előtt
minden látó ember tisztában voltEs éppen ez avatja hőssé és mártírrá a vár védőseregét.
A könyv szuggesztív ereje olyan
erős, hogy viszi, hajtja, ragadja
magával az alvasót. Ebben benne
van Lévai Jenő markáns írói és
újságírói kvalitásainak legteljesebb
dicsérete is- Kétségtelen, hogy Lévai
Jenő nagyértékü írói, újságírói és
történészi munkát végzett «Éhség,
árulás, Prsemyisl» című megrázó hatású könyvével.

Színi Sebő Zoltán bárom szobra a
nagyváradi
kiállításán

Szépművészeti

Társaság

nôyal
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Az elegáns szálló forgóajtaján két jólöltözött úr
lépett be. A portás szolgálatikészen ugrott eléjük.
— Várnak bennünket. — Jelentette ki fölényesen a
magasabbik.
— Oh, Mister Mellyhez van szerencsém?
— Igen.
A portás alázatos hajlongások közepette vezette
fel a két urat a szálloda igazgatói irodájába.
— All right, — jelentette ki Mr. Melly rövid tárgyalás után. — A szállót megveszem egy millióért
De fenntartom magamnak a jogot, hogy négy napon
belül visszaléphessek az üzlettől. Addig tanulmányozni akarom a szálló forgalmát, hogy meggyőződjem róla, megéri-e ezt az összeget. A milliót
deponálom az önök bankjában, ahol, h a négy napig
nem lépek vissza az üzlettől, minden további nélkül
felvehetik.
A szálló tulajdonosa sugárzott a boldogságtól.
Mr. Melly pedig elfoglalta a helyét a szálló igazgatói székében.
1
A szálloda rendjében, semmi változás sem állott be. A vendégek csendiben tudomásul vették, hogy Mr. Melly tölti be az igazgatói tisztet.
Harmadik nap reggelén azonban kellemetlen meglepetésre ébredtek. Az éjszakai
portás reggel halálravált képpel jelentette, hogy a szálloda safe-jeit az éjszaka
folyamán ismeretlen tettesek tökéletesen kifosztották.
Mr. Melly összehívta a vendégeket, hogy közölje velük a kellemetlen hírt.
A házi vizsgálat megindult, de egyelőre semmi pozitív nyomot nem sikerült
felfedezni. A páncélterem a j t a j a teljesen érintetlen volt. A másik b e j á r a t a pedig
az igazgatói irodán keresztül vezetett, itt sem hatolhatott be senki a safe-ekhez.
A legnagyobb kétségbeesés közepette előállott a Mr. Melly. kíséretében levő úr.
— Hölgyeim és uraim! A lopásról eddig r a j t u n k kívül senkinek nincs tudomása, Nekem volna egy mentőötletem. Egy hatalmas amerikai biztosítótársaság
képviselője vagyok és hajlandó vagyok az önök safe-jeit betörés ellen két héttel
ezelőtti dátumra bebiztosítani, önök valamennyien kiállítják a nyilatkozatot, kifizetik az első évre járó biztosítási d í j a t és a k á r u k a t csak akkor jelentjük be, ha a
kötvények m á r megérkeztek a biztosítótársasághoz.
A vendégek megdöbbenve néztek össze. Az ötlet az első percben megzavarta
őket, de aztán kivétel nélkül nagy lelkesedéssel hozzájárultak.
— De ihogy fogja ön valószínűsíteni, hogy a biztosítást m á r két héttel ezelőtt
megkötöttük és ön csak most küldi ibe őketl — kérdezte egy skrupulózus öreg úr.
— Azt csak bízzák rám. Sohasem szoktam naponta elszámolni az üzleteimmel,
í g y hát nem fog feltűnni a biztosítónak, h a két hét múlva k a p j a meg a kötéseket
Az üzletet megkötötték. Természetesen most m á r mindenki keresni is a k a r t az
üzleten és a lehető legmagasabb összegre biztosította be a safe-jét.
• A mentőangyal kiállította a nyilatkozatot, beszedte a d í j a k a t és a vendégek
megnyugodva távoztak.
Másnap reggel a Riviera-expresszen két elegáns ú r megelégedetten f ú j t a m a g a
elé a cigarettafüstöt.
— Mennyi a tiszta haszoní
— Háromszázezer.
— Ez nem volt rossz üzlet.
— Es a mellett becsületes. A safe-ekbe mindent visszaloptam. Senkit nem ért
károsodás. Csak a biztosítási d í j a k a t fizették ki hiába. De nem hiszem, hogy ezért
valaki feljelentést tegyen, mert akkor be kellene vallaniok, hogy ők maguk is
biztosítási csalást akartak elkövetni.
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— a scd!
KOBURG LUJZA., egy szerelem
története 3 felvonásban, írta Felix
Saltern, bemutatta
a Deutsches
Volkstheater Bécsben.
Koburg Lujza és Mattachich Géza szerelmi regénye a kilencvenes évek végefelé és azután még hosszú éveken át
nemcsak a volt monarchia országait, hanem egész Európát izgalomban t a r t o t t a
A megrázó és részleteiben még mindig
nem egészen
felderített
tragédiának
egyik szereplője volt Felix Saiten, a kiváló osztrák író és kritikus, aki Mattachich Géza rehabilitálása érdekében az
akkori időkben nagyon veszélyes sajtókampányt kezdett ós akinek Mattachich
tulajdonképpen rehabilitálását köszönheti. Felix Saiten Koburg Lujza és Mattachich Géza tragédiáját most dramatizálta. Tizenöt színes képben vonul el
előttünk a történet.
A bécsi Burg egyik szobájában Koburg Fülöp herceg bosszút forral Mattachich Géza ellen, akivel felesége megszökött. Brennhof gróf gárdakapitány,
a herceg meghitt barálja, azt a ta-

náesot adja neki, hogy Kiiiburg Lujzát zárassa tébolydába, ezzel az egész
botránynak véget vetne. A
bécsi Wienerwaldban van
egy kis eldugott vendégfogadó, ahol szerelmespárok jó búvóhelyet találnak. Ennél a Steinriegel
vendéglősnél rejtőzik Mattaahich Koburg Lujzával.
Itt fogja el őket Koburg
herceg parancsára egy járőr. Koburg
Lujza egy szászországi magánszanatóriumba keriil mint őrült, Mattachichot
azzal vádolják, hogy váltót hamisított
Koburg Lujza aláírásával. Tanuk és tárgyalás nélkül hat évre fegyházba küldik.
A két szerelmes szenved és tűr, de nem
felejtik egymást. Mattachichot' negye- '
dik évben akarata ellenére szabadlábra
helyezik. Ettől a perctől kezdve csak egy
gondolata van, Koburg Lujzát megszabadítani az őrültek házából. Ebben a
tervében segítségére van Iffinger újságíró (akinek személyében Saiten magát
rajzolja). Mattachichnak sikerül megszöktetni őrei közül Koburg Lujzát. A párizsi hotelszobában beszélik meg Iffingerrel a további teendőket. Iffinger cikkeinek is megvan a hatása. Ferenc József megtud mindent.
Mattachichot erre rehabilitálják, Koburg Lujza visszanyeri teljes szabadságát. A bécsi udvar megbízottat küld Párizsiba Koburg Lujzához azzal az üzenettel, hogy visszakaphatja rangját, vagyonát. Mattachich kéri Koburg Lujzát, hogy
ne legyen rá tekintettel, de a sokat szen-

Zilahy Irén legújabb bécsi sikere a .Sissy» a Theater an der Wienben
(Foto Willinger)
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— Majd én rendbehozok
mindent.
Ezt azonban oly vésztjósló hangon mondja, hogy
Florence megdöbbenve kérdezi, mit akar tenni t Beszélni akar azzal az emberrel, aki mindhármukat
boldogtalanná tette.
A
harmadik
felvonás
egyetlen izgalmas jelenet
Lucie
első és második
férje között. Berillois végül ki a k a r j a dobatni Florence apját, amikor az
megakadályozza
abban,
hogy inasáért csengessen,
revolvert vesz elő íróasztalából. Az öreg kicsavarja
kezéből a fegyvert
és
agyonlövi vele.
A Koburg Lujza' d r á m a íőszernplrii: Schmölln
(Koburg herceg), Loibner (a vendéglős), Rohman
(Mattachich) ég K ä t h e Dorsch (Koburg Lujza)
(Foto Willinger)

(A d a r a b mély hatást tett a
közönségre. Föerögségét irodalmi k v a l i t á s a i b a n l á t j a «

Jho Ougm to ut'

vedett asszony elutasítja a bécsi udvar
ajánlatát és a főhadnagy mellett marad.
(A Deutsches Volkstheater előadásában a
darab
rendkívüli
sikert aratott. K ä t h e
Dorsch
játszotta
Koburg Lujza, H a n s
R e h m a n n Mattachlch szerepét.)

A papa rendbe hoz mindent!
LUCIE ÉS A LÁNYA, dráma 3
felvonasban, í r t a Charles Méré,
bemutatta a Théâtre de la Renaissance Párizsban.
Lucie féltékeny a lányára, akit magával hozott második férje házához. Florence apjától azért vált el, mert szegény
ember volt s mert nem tudott ellentállui
mostani férje, a gazdag gyáros csábításának.
A feszült
helyzetben természetest a
történik aztán valami, ami kirobbantja
a krízist. Florence kezét megkéri egy
fiatalember, a lány a leghatározottab
ban visszautasítja. Anyjával szemben,
aki hiába kérdezi vonakodása okál.
pártjára áll mostohaapja, aki éppúgy
meg van rémülve ennek a házasságim le
a gondolatától, mint maga Florence. Az
anya eddigi gyanúja most már bizonysággá válik és kiutasítja a házból. A.
lány elhatározza, hogy visszamegy az
édesapjához.
Milyen csalódás vár azonban a szerencsétlenre! Hosszú keresés után külvárosi
csapszékben akad rá a vén alkoholistára.
Florence nem titkol el előtte semmit. Az
öreg némán hallgatja végig, csak amiko^
befejezte, szól ennyit:
Paul Whiteman, a jazzkirály lefogyott. Itt van
a régi és az ú j W h i t e m a n . A régi most próbálja
leszaxofonozni a differenciát, a m e n n y i v e l az ú j
csinosabb

Pmil U ]|ürni.n (Ii. f*..|,„lar HrrliHri I rm W. Before and After
Tehlnv Ili* Rednef Ion I>;,-• and üifrrii«,; No* Appwrentl} in the
Beut il I Health. IWtnr,. Are Vit I crtelti ||e «ill \..i Suffer III Effert*
lütter un Krimi Hí* Dr».tir flninriii<
by actresse* In the
'lure oept»'

FARSANG

!

Conchita Montenegro egy hollywoodi farsangi bálon
(Foto M. a . M.)

Magyar egzotikus film
Párizsi jelentések szerint Fejős Pál
«Marie» című filmje a legnagyobb siker.
A mozi előtt sorbanállnak n jegyekért,
a közönség tapsol, elragadtatással jön
ki a moziból és a sajtó lelkes hangon
számol be a film rendkívüli értékeiről
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«egzotikus érdekességeiről».
A
Marie
című film azonos a Tavaszi
záporral,
azzal a filmmel, amelyeit Ossóék Budapesten készítettek magyar, német,
francia, angol változatban, s amely nálunk köztudomás szerint —
megbukott.
A pesti közönség túl naivnak találta a
filmet, a filmben felvetett problémát
nevetségesnek és túlhaladottnak. TJavan-

az a Fejös-f.lm, amely Pesten üres házakkal
meni
alig egy hétig,
Párizsban
rekordbevételeket
ér el.
Egyszerűen magyarázhatjuk meg, hogy mi ennek
az oka. A Matin a filmről
irott kritikájában meg is
mondja az okot. «A közönség csodálattal tapsol a
Fejős-film egzotikus érdekességeinek.D
Egzotikus
filmnek kezelik Párizsban
a Tavaszi záport, amelynek
előadására a francia fővárosban ugyanúgy özönlik
a közönség, mint amikor
nálunk valami jó dzsungelfilmet mutatnak be.

*
AZ AVE
CAESART,
a Paramount három és félmillió dolláros
hangosfilmjét a Royal Apolló mut a t j a be legközelebbi műsorában.

*

Mi történt
a Lubitsch-filmmel ?
Talán évek óta nem láttunk jobb, szeJlemestlbb filmet, mint
A
becsületes
megtalálót. Élvezettel nézte
végig" mindenki ezt a filmet és a szakértők biztosra
vették, hogy a Lubitsehfilmet
legalább
háromnégy hétig fogja játszani
a Forum. A legnagyobb
meglepetésre hat nap után
levették a filmet a műsorról. Miértf
Érthetetlenül
állt a közönség a hirtelen
műsorváltozás előtt, s hozzánk is levelek, telefonérdeklődések érkeztek: írjuk
meg, mi az oka
annak,
hogy már nem játsszák A
becsületes
megtalálót.
Tudni kell, hogy a pesti
filmszínházak legnagyobb
része bevételi

köti műsorait.
Aszerint
prolongálják a filmet, hogy
az első hét péntek, szombat, vasárnapján elér-e «
bevétel bizonyos összeget.
A becsületes
megtalálónak
peche volt. Párszáz pengővel kevesebb bevételt csinált a hét utolsó három
napján, mint a kikötött
garanciaösszeg. A közönség körében csak hétfőn
terjedt el. hogy milyen remek a film, úgy, hogy a
hétfői bevétel például meszsze felülhaladta
a szombatit. Kedden ismét emelkedett a bevétel — és szerdán mégis más filmet játszott a Forum. Párszáz
pengő «buktatta meg» a
Lubitsch-filmet, amely dacára annak, hogy hat nap
után levették a műsorról.
i más moziba vitték át. a
legjobb, a legszellemesebb
film marad . ..

SZËKELY ISTVÁN csak
februárban kezdi meg Nóti
Károly
katonafilmjének
felvételeit
a
budapesti
Hunnia-filmgyárban

VtCKI BAUM
ú j iilmje szcenáriumát beszéli
meg Hans Krälyvol, Edmound
Gouildinggel és F r a n k Pártossal, a Metro magyar szcenáriumfőnökével
(Frank Pártos
Vickl Baum mellett áll)

Clive, BCÚÓU
az- u{sáqícá
Hollywood,
január. —
Clive Brook, aki ma Amerika legnépszerűbb filmamorózója, megírta emlékiratait. Talán ez az első
könyv, amelyet segítség és
munkatárs nélkül írt filmszínész az életéről és kar-

,.TE BESTIA!"
Az igazi
iilmbestia:
Theo,
Cecil B. de Mille párduca felvétel közben

UfMGOS

tot írjak. Dolgom végeztével átrándultam
Hollywoodba, a filmvárosba, s
a Paramount műtermében
néhány filmszínész társaságában lefotografáltak a
rierjéről. Könyve előszavá- híradó
számára.
Bövid
ban
mondja ezt Clive filmszereplésemmel oly siBrook, s bevallja, hogy kert arattam, hogy követ«Könnyű volt könyvet ír- kező
nap
szerződtetési
nom magamról, hiszen mi- ajánlatot kaptam. Ott maelőtt filmszínész
lettem, a radtam Hollywoodban, búChicago Tribunc-nál
dol- csút mondtam
az újsággoztam mint első riporter. írásnak és filmszínész
letLos Angelesben rejtélyes tem.»
gyilkosság történt, s lapom engem küldött ki,
hogy az eseményről ripor-

M HITI /

HlRflDO

DOLLY HAAS legújabb
filmje
A csúnya
lány.
(Nem tudjuk, azonos-e a
film Vadnai László hasonló című darabjával!)
Dolly partnere, a «szép
fiú» a filmben Max Hansen.
JEANETTE
MACDONALD tiszteletére
a
cannesi kaszinó gálaestélyt
adott, amelyen többek között Aga kán is megjelent
feleségével.

Ulti sor: Gogolák Edith, Algya Papp Marianno, Wein Klári, W a n k e Klári, T e r e b í l y Eszter, Zay
Ilona grófnő, Bezegh-Huszágh Eva és Hoinár Calma. Alló sor: Pétery László, Fináczy Ernfi
dr., Kaáli Nagy György, i f j . Wahlkampf Henrik. Szily József, Böhm József
dr.,
Zsilinszky
Antal dr. és Pesgenl'ehner Károly
(Foto Stemmer)

ZSERBÓ-BÓ-BAN
— Mit tudtok ti, angyalom, a startoló báli szezón egyik legragyogóbb eseményéről,
a Dunapalotában
lezajlott
• Mintateaestélyrőlt»
— Könnyű így egy mondatba
sűríteni
a kérdést, de annál nehezebb
elmesélni
azt a sok szépet és kedveset,
ami ott
volt. Mindenekelőtt állapodjunk meg abban, hogy évek óta nem láttunk
együtt
annyi szép, előkelő és elegáns
hölgyet,
mint itt. A fővédnökséget Andrássy Géza
gróf vállalta, aki a késő reggeli órákig
jelen volt, a többi védnökökkel,
Csécsy
Nagy Imrével, Frigyessy József profeszszorral, Kertész K. Róberttel
és Szily
Kálmánnal
együtt.
— Állj! Halljuk a megnyitó párok névsodrát!
— Az estélyt csárdással nyitották
meg
és pedig: Wanke Klári i f j . Wahlkampf
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Henrikkel,
Weisz Klári Vaály
Nagy
Györggyel,
Molnár
Dalma
Pessenlehner Károllyal,
Gogolák Edith Péteri
Lászlóval, Bezegh-Huszágh
Eva Zsilinszky Antal doktorral,
Verebély
Eszter
Szily Józseffel, Zay Ilona grófnő Böhm
József doktorral,
Âlgya-Papp
Marianne
Fináczy Ernő doktorral.
Csárdás után
Thegze Gerber Tibor dr. vezetésével bevonult egy sereg gyönyörű fiatal lány: a
valcert nyitó párok.
— Most hamar <egy kis helyszíni tudósítással egybekötött
divatrevűt.
— A védnökök számára fenntartott
pódiumon ott láttuk Frigyessy József professzor feleségét, fekete csipke
toalettben, Verebély Lászlónét szürke
kreppszaten ruhában, Máriássyné Patay Katinkát fekete csipkeruhában,
hermelinkabátban, Antalffy Zsiros Dezsönét feketében, fehér kabátkával. Wanke Gusztávnét fekete csipkeruhában,
dr. Bakody

Aurélnét
barna szaténban,
Algya-Papp
Sándornét fekete csipkében, Bangha Imrénét fekete bársonyban, Lázár Ferencnét fekete szatén
toalettben.
— Most egy kis
szépségversenyjelentést
kérünk.
— A táncoló fiatalasszonyok
között általános feltűnést
keltett szépségével és
eleganciájával
Dusoczky Károly dr. felesége fekete bársony toalettben, Csonka
Lászlóné egy gyönyörű kék, piros húzott
sállal diszített toalettben és Rózsahegyi
Gusztávné fekete bársony, fehér kaméliákkal díszített estélyi ruhában. A leányok közül igazán nehéz lenne megállapítani, hogy melyik volt a legszebb és a
legelegánsabb.
A legtöbb
táncost
a
rózsaszínruhás
Weisz Klári, a lilaruhás
Zay Ilona grófnő, a hófehér
ruhájú
Algya-Papp
Mária, a
kékszatenruhájú
Verebély Eszter,
a lilaruhás
Lencz
Gréti és a fehérruhás
Girády
Éva
körül láttuk.
De általános
feltűnést
keltettek
Szörtsey
Icu
rózsaszínben,

Kovácsién Márti világoskékben,
BezeghHuszágh Morzsa halványlilában,
sötétlila díszítésű
vállrésszel,
Sebők
Baba
sárga-piros
díszes tüllruhában,
FialaDőry Zsuzsa rózsaszíndíszű
kékruhában, Molnár Dalma fehérben,
Szacelláry
Baba
ezüstdíszes
sárga
toalettben,
Uher Zila pirosban,
Krucsay
Bayer Maud, gyönyörű sárga
toalettben,
piros díszítéssel, Ktees Mimi
fehérben,
Debreczeni Babszi fehérben, Kozol Edith
sárga-pirosdíszű ruhában, Thegze Gerber
Marian fehérben, Csilléry Hedda
fehér,
ben, Vikus Lili világoszöldben,
Dallos
Sári piros tüllruhában,
Telbisz Mici rózsaszínű bársonyban, Schreier Vera világoskék szaténban, Ligeti Bébi rózsaszínben, Bendl Duci és Bangha Médi fehérszaténban, Lázár Magdi rózsaszínű georgettsben, Vasváry Eva rózsaszínű szaténban. Nagyon szép volt Szalmássy Magda
kék ruhája, Lengyel Edith fekete toalettje, Antalffy
Zsíros Judit
piros ruhája, Czeke Marian fehér prémmel sze-

A MINTABALON
Zsigmondy Mihályné, dr. Woln Zoltánné, Bangha Imrénó, Álgya App Sándorné, dr. Bakody
Antalné, W a n k s QiuztAvné, Yerebily ItÁszlónó, Antalffy Zsíros Dezsönó és Andrássy Géza gróf
(Foto Stemmer)
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A MINTABALON
(Foto

gett fehér szatenruhája,
Habester Poly
fekete
bársonyruhája.
Tornyay
Zsófi
bárónő zöld ruhája, Meszlényi Pia fehér
georgçtteben,
toalettje, Staub Médi kék
Goloday Ilse pirosban, Kontur Baba fehérben, Weissmahr Nyuszi
világoskék
tüllruhában,
Rapaich Kata
hófehérben,
Doby Klára fehérben, Bogyó Györgyi lila
ruhában jelent meg a bálon.
— No, most a báli teremből
röppenjünk
ki angyalom a háborította hegyekbe. Innen tud-e valami
érdekesetf
— Az ótátrafüredi
sí-versenyek
tiszteletére máris ott tartózkodnak
többek
közt Pálffy Andor gróf és a felesége
Fellner György és a felesége,
Lakatos
Gyula és leánya, Tomcsányi Móric, Görgey István és felesége, Hegedűs
Lóránt
Angyal Pál, Illés József és a felesége,
lord Leonard Ingrams
londoni bankár
ésatöbbi.
— No és
Lillafüredenl
— Néhány napig ott tartózkodott
egy
Pesten is ismert angol úr, aki este úgy
távozott el minden alkalommal a bár-ból,
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Stemmer)

hogy három asztalt állíttatott fel bizonyos távolságra egymástól sorjában a
kijáratig, aztán nekiszaladt
az asztal,
sornak és mindegyik felett szaltót csinált. Az illető angol úrnak ugyanis saját
repülőgépe van s úgy megszokta már Ia
felhők közt a loopingot, hogy a bárban
sem tud meglenni szaltó nélkül.
— Köszönöm és mit köszönjek
mégí
— Mindenekelőtt
az alábbi
eljegyzési
hírt, amely egészen friss sütetű « amely
rózsaszínű derűvel jelenti, hogy BezeghHuszágh Morzsit, a volt főkapitány
leányát eljegyezte
esetei Herczog
István
báró, András báró édes öccse s ennek a
liymen-hírnek kivétel nélkül igen örvendeznek társaságszerte,
különösen a rokonszenves menyasszony személye
miatt.
— No, most még nyilatkozz édesem a
rá'jalmazó névtelen-levelek
ügyéről, hogy
áll a nyomozás, hurokra került--e már a
teilest
— A nyomozás eredménye egyelőre még
nem ismeretes s ez bőséges
alkalmat
szolgáltatott arra, hogy újabb rágalmak

keljenek
szárnyra
a tettest
illetőleg.
Ii gyes hölgyek nyugodtan
kolportálják
legjobb barátnőik neveit,
mint akik a
névtelen levelek írói és szétküldöi
lennének, sőt már egy rágalmazási per is
keletkezett ebből az alkalomból, egy báróné indította
a másik
báróné
ellen,
mert az utóbbi báróné azt
állította,
hogy az előbb'i báróné felelős a kampányért.
— Szóval nem véd meg a báróság
attól, hogy ne jöjjön a bíróság. Ezzel a
versikével
le is zárhatjuk
a rágalmazásfront
hadijelentését
s mehetünk
tovább.
— Ügy van. Ne felejtsük el, hogy farsang idejét éljük, halljunk hát valamit
Karnevál
biroda mából.
— Egyik estély
kergeti
a másikat.
Ezen a héten
a lengyel követség
estélye
a
Chopin - hangverseny
után volt a
legfényesebb.
Rengeteg
francia
pezsgő
és kav ár dombok
fogadiák
u büfében a
vendégeket,
ahol a legnagyobb
udvara
Bethlen Islvánné
grófnénak volt,
aki
rengeteg
bókol
kapott
az
udvar
tagjaitól.
— Érthető.
A
lengyel
követen kívül Mándy Samu adott még nagy estélyt
a Hungáriában,
Münnlch
Aladáréknál,
Kandó Lászlónénál
volt nagytíbb estély.
— És mi a hét legszenzációsabb híref
— Az, hogy a bankvezér
halálosan beleszerétett egy
i f j ú hölgybe
— a nevét
hét lakat alatt őrzöm, angyalom
— és
nemcsak,
hogy
beleszeretett,
poko-

A
dr.

MINTABAI.ON
Dusotzky
Károlyné
(Angolo foto)

lian féltékeny in rá. — Megölök minden
kit, aki rá mer nézni! — mondogatja < *
ez olyan komoly fenyegetés,
hogy «
hölgy férfiismerősei
már sorra biztositolták az életüket. — Még a féltékenységéből is hasznot húz, — dörmögte a
múltkor a bankvezér egyik ismerőse - mikor a napokban a tömeges
biztosítás
miatt emelkedni kezdett a tőzsdén an.
nak a biztosító
intézetnek
a
papírja,
amely éppen a bankvezér bankjával áll
a legközelebbi kapcsolatban.
Adieu/
VMMm

1/Hiudtu (cütäu éd&sUés Uetydt:

Vida Pál és Madeleine von Landau
házasságot kötöttek
A pesti társasági élet egyik idei legnagyobb eseménye volt Vida Pálnak, a
Magyar Általános Kőszénbánya E. T.
cégvezetőjének Madeleine von Landauval
az elmúlt vasárnapon kötött házassága.
A nagy érdeklődést nemcsak a vőlegény
és menyasszony családjának a társadalmi
életben elfoglalt előkelő pozíciója indokolta, hanem az ú j házaspár rendkívül
érdekes személyisége is. Vida Pál, aki
Vida Jenő főrendiházi tagnak, a Magyar
Általános Kőszén bánya R. T. vezérigaz-

gatójának fia, úgy szerepel évek óta a
köztudatban, mint a legelegánsabb pesti
fiatalember, nem a színpad, hanem az
élet bonvivánja. A menyasszony viszont,
a nálunk is f u t t a t ó Horace von Landau
leánya, a bécsi társaság legdédelgetettebb kedvence, a bécsi golfklub egyik
legkitűnőbb golfjátékosa, all round sportlady.
Az egyházi esküvő a vőlegény édesapjának Aréna-úti villájában történt.
A szertartáson a pesti és bécsi társaság
úgyszólván teljes számban
képviselve volt.
Már 11 óra tájban az
autók beláthatatlan hosszú
sora torlódott az Arénaúti Vida-villa előtt. Bont
a lakás gyönyörű termes
szalonjaiban gyülekeztek a
vendégek. Az egyik szalón_ ban. amelyet mirtusz és
' fehér virág arangementeok
díszítettek, foglalt helyet
az ú j pár, a fiatal f é r j
családja Vida Jenő, Vida
Jenőné, dr. Perényi István
és felesége Vida Elly. A
menyasszony részéről csak
az anyja, özv. Landau Horacené és nővére Elly von
Landau jelentek meg. Madaleine von Landau Bécsből hozott
fényes fehér
kreppes selyemből készült
menyasszonyi ruhát, amelynek hosszú uszályát telje
sen eltakarta a régi alençoni csipkéből készült gyönyörű fátyol. A keskeny
mirtuszkoszorúval díszített
négy méter hosszú fátyolt
Róth Margit tűzto.

Vida Janó és neje, az ör-mszüldk, unuká ukkal,
Perényi Edithkével.
(Teres

foto.)

A gratulációé terem mel
Jett lévő hatalmas szalon
ban azokat a nászajándé
kokat állították ki, amelyeket Vida Pál részérő
küldtek a budapesti arlsa
tokrácia és pénzvilág tagjai.
A menyasszony
nász
ajándékai Bécsből a közeli
napokban érkeznek inog a
rózsadombi ideiglenes la
kásba, ahová a fiatal pár
a Beaulieau-i nászút után
költözik.
A menyasszony hófehér
menyasszonyi
ruháját
gyönyörűen
dekorálták

azok az új ékszerek, amelyekkel a fiatal férj kedveskedett feleségének. Közöttük is feltűnt egy ritka
szép gyöngysor. Vida J©nőné ajándéka. Az ú j
asszony az ékszereken kívül egy remekmű, régi
ezüst
toalettkészletei
is
kapott férjétől.
A gratuláción megjelent
társaság a villa egyik büffévé átalakított szalonjában
találkozott A megjelentek
között láttuk: Berzeviczy
Albertet, Scitovszky Tibort
és feleségét, ibáró Herzog
Mórnét, báró Herzog Andrást és feleségét, Korányi
Frigyes bárót leányaival,
báró
Harkányi
Jánost.
Baumgarten Ferdinándot,
Bárczy
Istvánt,
Fenyő
Miksát, dr. Hirsch Albertet és nejét, Tószeghy Richárdot és felségét, Egger
Gyulát, Steffanits Pált és
feleségét
Egger
Lillát,
Steger Qyörgyéket, Wahl
Rudolfékatt, Góth Sándort
és felségét, báró Weiss Jenőéket, B essen y e y Ferencet,
Farkas
Elemért,
báró Dirstay Andorékat,
báró
Dirstay
Gedeont,
Stein Emilt, Kunwald Cézárt, báró Guttmann Henriket,
Paksi
Józsefnét,
báró Ullmann Klárát, báró
Wolfner Andrist, gróf Orsich Nándort, és feleségét,
Halmi Józseféket, Bérezik
L/ászlónét, Delmár Waltert,
Balázs íjászlöt, Kállay Rudolfot, Beck Róbertet, Kovács Géaáékat,
Szurday
Róbertékat, Davidshon Horacet,
Fleissig Sándort,
Sándor Pált, Mandello Viktort és még sokat másokat.
Megjelent természetesen
a Magyar Általános Kőszénbányának teljes igazgatói
ós
főtisztviselői
kara, valamint a bányáik
küldöttsége is.
A rengeteg személyes gratulánson kívül az eskövő nap
ján ezerkétszáz ii<l
vözlő sürgöny
érkezett a fia
tal par sza
mára.

Vida p&i
ón neje.
iVeros loto.)

MAGDA SCHNEIDE«
paradicsommá varázsolja egy fiatalember életét tizenkét órára «Egy éjszaka angyala»
című édes vígjátékban. Partnere Herman Thiiiiig és Szőke Szakáll

Felednélek, tie nem tudlak
LEVÉL.
Egy csalódás kezdete.
VÁLASZ. Itt az a baj, hogy ön nagyon elárulta magát. Elárulta a lelkét, az érzelmeit.
Hogy mit lehetne tenni? v á r n i türelemmel.
Várni szemrehányás nélkül. És várni büszkén.
Ilyenkor állhat még be
fordulat.
Egyébként
pedig — fájdalom, — ha valukl el akar menni
és végül mégis marad, erre esuk egy mód van :
ha magátul akar maradni. Erőltetni nem lehet
senkit.

«Magda. Egy a sok közül.»
LEVÉL.
A válaszára büszke vagyok és teljesen
megnyugtatott.
Érdekes, mintha a beszélfítehetségem is javult volna — mi ez? Köszönetemet nem is
tudom szavakban kifejezni.
A barátnőm is készül
önnek
Imi.
VÁLASZ. Igen örülök, hogy Ját irtom, hogy
olyat Írtam, aminek hasznát vette. Egyáltalán
az ilyen levelek a legkedvesebb örömeim. A barátn ő j e levelét várom. Hogy m j t jelent az, liogy a
beszélőképessége megjavult ? Semmi nz egész
— esak egy kis autoszuggesztló. Csak így tovább
n megkezdett úton. Regényemről irt elismerő
s :u\ ait külön nagyon köszönöm. Eltettem azok
közé az emlékeim közé amelyek e — nekem
igen kedves — m u n k á m r a vonatkoznak.

Ha lehet: privát levélben
LEVÉL.
Huszonnégy
évet megértem, de így
még nem fájt soha semmi. Senki még igy nem
bánt velem, — olssza kell ezt adni valami módon,
fájjon az ö szive is egy kicsit.

Irsay Nóra, Kardos Géza, Halassy Marika
Debreceni Csokfonay Színház: «Erdélyi kastély»

VÁLASZ. Szoktam ugyan privát levelet ls
írni, de Igen kényes esetben. Az öné n e m az.
Hlgyje el, ez még n e m is megbántott szerelem.
Egy kis sértett hiúság. Azt viszont nem állítom,
hogy ez nem (áj annyira. Sőt : akinek tehetsége
vau hozzá, hogy kimélyítse ezt a speciális fájdalm a t — még Jobban, még élesebben, mint az IgazL
ö n IsTneri a körülményeit legjobban, én csak biztathatom : a d j a vissza neki a kölcsönt, minél
előbb.
Meglátja, milyen nyugodtan fog aludni
utánn.

Egy lány, aki elment tőlem
LEVÉL.
Mit lehet ilyenkor tenni 1
VÁLASZ. Uram, az Ilyen kedves, futó dolgok
csak akkor kedvesek, ha minden rendben van.
( M a j d n e m azt m o n d t a m : és ha futó dolgok.)
A kislány habozik a mult és Jelen között —
— ez az egész ! Nein tud dönteni. Ugylátszik
az a genre, akinek emlékei vannak és — az
emlékek mindig veszedelmesek. E pillanatban
úgy áll a dolog, hogy ön Is — hamarosan emlékké
fog válni a szivében. KI kell várni türelemmel,
amíg visszatér az újabb emiékelhez.

«IJíem játék.»
LEVÉL.
Meg lehet kérdezni az illetőtől komoly
formában, én-e, vagy a szüleim?
VÁLASZ. Sőt, ez kötelessége önmagával szemben. Manapság Igen szeretnek urak minden
felelősség nélkül flörtölni, udvarolni és a konzekvenciák elől egyszerűen odébb állni. Ne a
szüleire bizzu, Intézze el s a j á t m a g a ! De ezt
ám ügyesen, a megfelelő Időt, pillanatot, a megfelelő formát eltalálva kell ellntézul. Semmi

(Foto B e r l i k ! )
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esetre se lényen agresszív és — hagyjon nyitva
magu mögött egy njtót.

Az örök nóta
LEVÉL.
« Várjak?
Hiszen mást nem lehelek.
Ugy-e eljön? Ugu-e eljön ön is azt hiszi?
Ugy-e,
végül én kerekedek /elül?*
VÁLASZ. H á t én ezt honnan t u d j u m , kedves?
Mindenesetre szivemből kívánom, hogy maga
murudjon győztesként a porondon. Ez nem
örök nála, örök harc, de viszont olyan különös
örök harc, amelyben néha a gyöngébb léi u
győztes.

Egy szerelem. N. S.

Tanácstalan...
LEVfiL.
tNem akarok annak u lánynak oly
nagy szivjájdalmat okozni, mert el tudom képzelni,
hogy milyen rémes lenne ez az érzés. Éppen azért
elhatároztam, hogy a leghelyesebb lesz, ha kitérek
az útjukból és haguom őket. A fiút sajnálom, mert
szegény most ingadozik jobbról balra és nem tudja,
hogy melyikhez
húzzon. Mutassa
meg
nekem,
szerkesztő úr, a helyes utat, amelyen
haladnom
kell, meri én nem találom meg.»
VÁLASZ. Ou m á r meg is találta. Az elhatározása nobilis és emelkedett érzésekre vall. Azt ls
m u t u t j a , hogy önnek nem száz százalékig fontos
a dolog. Gratulálok u világos gondolkozásmódjához és az éleslátásához, u n n é k nincs tanácsra
szüksége — mindig el fogja intézni n dolgait
magától.

LEVÉL.
Egy érzés leírása.
VÁLASZ. Túlzottság. Nem szabad ezt a szép,
természetes emberi érzést Ilyen traglkusun, Ilyen
vlhuros-lázudozással fölfogni. Örüljön annak,
hogy egymást szeretik — és ha bomlófélben van —
abba ls bele kell nyugodni, 'l'ragédlúk előidézésére
gondolni se m e r j e n . Gondoljon a hozzátartozóira
és gondoljon arra, milyen ftánutot okozna azokn a k , akik szeretettel vannuk ö körülötte, akit
ön szeret !

LEVÉL.
Amerikai
ismerkedés
szempontjából
érdemes-e fényképet
küldeni?
VÁLASZ. Ezt önnek kell luduln. Az egész
dolog oly Jelentéktelen, hogy Igazán zuvurbun
vagyok, mit válaszoljuk erre a kérdésre. Ilogyha
remél valamit ettől az Ismeretségből, akkor ne
sajnáljon egy fényképet.

Ketten a tűz mellett

Murkos

LEVÉL.
Érdemes-e apróságok miatt veszekedni, vitatkozni, a másikat
meggyőzni?
VÁLASZ. Nem érdeme«. \ szavunk erejét és
súlyát tartsuk fönn igazúu nagy dolgokra.

LEVÉL.
«Van egy komoly udvarlóm, ki
engem nagyon, de igen egyszerű családból
Az én családom ellenzi, de én vonzódom hozzá,
azért, meri igen jól bánik az édesanyjával.»
VÁLASZ. Ez a fö ! Intézze a dolgot a
érzése, szive és hite szerint !

L. József

szeret
való.
főleg
saját

Egy házasság kezdete
LEVÉL.
Őszinte írás.
VÁLASZ. U r a m , ön nem írt Jeligét, így remélem, hogy ráismer a válaszra abból a Jeligéből, amit én Irtain e sorok fölébe. Abban nein
látok semmit, ha az Illető habozik, gondolkozik,
az is természetes, liogy ilyenkor különböző befolyások érvényesülnek. Az a fő és az a fontos,
hogy milyen mértékű a szimpátia, amely önök
között vau. Illetőleg, hogy ő milyen mértükig
vonzódik önhöz. Az Idő úgylátszik az ön szövetségese, várjon tehát még egyldelg türelemmel és
öntudattal. Üdvözlet !

Kérek választ
LEVÉL.
Apróhirdetés útján illik-e levelezni?
VÁLASZ.
Sohasem a megismerkedésnek a
módja dönti el az Ismerkedés helyes vagy
tartós módját. Azonban ott, ahol nem tudunk
Informálódni személy szerint arról uz egyénről,
akivel Ismeretséget kötöttünk, ott nugyon elővigyázatosnak kell lenni.

Lukács
LEVÉL.
Hogyan lehetne könnyen
felejteni?
VÁLASZ. Ezt m a g a m ls szeretném tudni.

Gyűrű és csokor
LEVÉL.
lAmikor
éreztem, hogy elveszik őt
tőlem, minden átmenet nélkül szenvedni
kezdtem.
Voltaképpen nagyon untam őt, szabadulni,
menekülni akartam tőle, de a gondolatot, hogy ő adja ki
az utamat, nem birtam elviselni.»
VÁLASZ, <Ez az a régi, régi dal, melybe Heine
Henrik óta annyi ember belehal !> Csak Játszan a k még egy darabig, vagy elszakadnak, vagy
egy életen keresztül fogják egymást unni tovább.
Az u gyanúm, hogy a m o m e n t á n helyzetet megmentette és megoldotta — nz ön helyesen oplikált Jeligéje.

Esti csillag
Heller Susy magyar származásé párizsi táncmüvósznö 22-én a Belvárosi Színházban önálló
táncmatinét adott
(Foto Stiftéi)
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LEVÉL.
Beküldőm a levele másolatát.
Mit
gondol ön, hihetek-e neki.
VÁLASZ. Arra kérem, hogy legyen nagyon
óvatos.

Az Országos Kamara Színház t a g j a i : Dóry Béla igazgató (középen), Nádor Olga, Donáth Káté,
Eöry Pordán Gizi, Hajnal Ibi, Köntös Rózsi, Nemes Jolán, Polgár Margit, Angyal Dezső titkár,
Miskey József főrendező, Deák Ferenc, Erdőssy Lajos, Gál István, Ihász László, Szirmay György

«Margit, puszi.»
LEVÉL.
.Ve tessék megijedni,
nem valódi
puszit kiildök, csak egy kis kóstolót a süteményemből. Ezt tgy csinálom: iTizenkét és fél deka cukor,
egil tojásfehérje, fél citrom leve kell hozzá. Ezeket
jól «kikeverjük» sűrűre, tizenkét és fél deka darált
mogyorót, 1 szelet .'eszelt csokoládét adunk hozzá,
«csókokat formálunk» és lassú tűznél
kisütjük.
VÁLASZ. l'ompás. Remekül van kikeverve
•— mindenkinek ajánlom. Hálás kézcsókokat
formálok.

«Szív küldi szívnek...»
LEVÉL.
Szeretném
visszakérni
szerény
kis
írásaimat, apró ajándékaimat,
melyeket oly hittel
és szeretettel gondoltam ki és küldtem el.
Minek
legyenek ott'.' Tropheáknak?
Szeretnék írni neki,
hogy küldje vissza őket.
VÁLASZ. Me tegye. Ez csak azt jelentené az
illető szemében, hogy ön még foglalkozik a dologgal* Minek ? All értelme volnn ezt tudtára
adni. On távozzon fölemelt fővel és őrizze
meg sértetlenül és épen a büszkeségét. Az önhöz
hasonló lelkeknek m a j d n e m olyan szükségük
van m la long» n büszkeségük épségének a tudatúra, mint a boldogságra.

Lilien
LEVÉL.
« Kérek pár biztató szót szörnyű elhagyatottságomban és megtépettségemben.»
VÁLASZ. Azt a pár szót, melyet megszívlelésre ajánlok és amelyre uz ön helyzetében leginkább eszmélnie kell, Goethe m o n d j a a «Wilhelm
Meisters Lehrjahre) című remekében. így szól
• Semmi sincs a földön küszködés nélkül. Csuk
u belső ösztön, u kedv, a szeretet segit minket
uz akadályok leküzdésére, csapások vágásáru,
cgycngctésérc s arra, hogy a szíik körből, amelyben mások nyomorogva gyötrik m a g u k a t , fölemelkedhessünk !»

Dalol a lelkem
LEVÉL.
Vers arról, hogy a versíró költőnek
a család, a tradíciók, a külsfí körülmények
nem
engedik szárnyalni a múzsáját.

VÁLASZ.
Rendben van. De hogy írta m e g
ugyanezt Ady Endre :
• Egy uram bátyám röpdös körül
Múlt századokból nagy pipa füst-szárnnyal :
Egy ősöm. Tollamra néz, dohog
S kezemre csap a füstös pipaszárral, •

Karamazov-testvér
LEVÉL.
*A baj az, hogy ideges vagyok és
türelmetlen az emberekkel szemben. Ennek sokszor
kárát látom. »
VÁLASZ. H á t biz. ez haj. Fegyelmezze m a g á t ,
ha m á r belátja ezt u hibáját. Heine elég gunyoros
ember volt és elég oka volt fölényesnek lennie
embertársaival, kortársaival szemben, azért mégis
igy ir az • Itália* első o l d a l á n : tAz élctbölcscség
ls azt parancsolja, hogy udvariusak legyünk és
ne hallgnssunk bosszúsan, ha egy spongyatestü
kereskedelmi tanácsos, vagy egy kiaszott sajtkereskedő odaül mellénk és általános — európai
beszélgetésbe fog e szuvakkal : « Ma szép Idő
van !> Nem tudhatja az ember, hogy hol, hogyan
és milyen körülmények között kerül megint
össze uz ilyen filiszterrel s az akkor keservesen
megcmlegettethetl velünk, hogy udvnriasan azt
nem f e l e l t ü k : « Az idő valóban Igen szép.» H a
Ilelne ennyire előrelátó és elővigyázatos lehetett,
lehet ön is egész bátrun.

Tulipán — 23,
LEVÉL. Mi a legártalmatlanabb és a legbiztosabb
fogyókúra ?
VÁLASZ. Nem sok köze vau ugyun a lelkiekhez, de véletlenül tudok önnek választ adni, mert
nemrég olvastam erre vonutkozóun egy kitűnő
kis szakmunkát. E szerint a mű szerint, az egyetlen dolog, uinl eltünteti a fölösleges hízást : a
táplálkozás mérséklése, mégpedig nem koplulás
ú t j á n , hanem főtt krumpliból, vízben főtt zöldségből olyan mennyiséget kell enni, mint pl. a zsíros
húsokból, főtt tésztákból eddig. Szóval : kalóriakérdés az egész. Ajánlatos egyszer egy héten
gyümölcs- és tejnapokut tartani. A vízivástól
való tartózkodás : meghaladott álláspont, vizet
lehet inni, amennyi jólesik.
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A Műkedvelő Olimpiász repülő zsűrije
Eddig körülbelül ötven műkedvelő
egyesület küldte már be nevezését
a Színházi Elet Műkedvelő
Olimpiászára.
Az az érdeklődéi, amely
az ország minden részében megnyilvánul, már biztosítja is az Olimpiász sikerét. A magyarországi műkedvelő társulatok nagy felkészültségét bizonyítja az, hogy a legtöbb
egyesület olyan dara'bot tűzött műsorára, amelynek csaknem minden
szerepe nagy fçladat elé állítja a
műkedvelő színészt. De a drámai
műfajon kívül sok zenés darab, hoszszabb vagy rövidebb lélegzetű bohózat is szerepel a Műkedvelők műsorán. A Színházi Elet repülő zsűrije, amely minden egyes versenyelőadáson megjelenik, élénk érdeklődéssel tekint a műkedvelő előadások
elé.
Már most közöljük a repülő zsűri
névsorát.
Bayer Károly, Csathó Kálmán,
Farkas Imre, dr. Gerarelyffy Gábor,
Harsány! Zsolt, dr. Huszka Jenő,
Hevesi Sándor, Incze Sándor, Kiss
Ferenc, dr. Marton Sándor, Móricz
Zslsrmond,
Márkus László, R átkai

Márton,
Rózsahegyi Kálmán,
dr.
Sándor Jenő, Szieberth Imre, Török
Rezső és Ztlahy Lajos.

Február 1-én zárjuk le Műkedvelő
Olimpiászunk
nevezési
határidejét
és február 2-án már összeül az Olimpiai Bizottság, hogy kisorsolja az
egyes Egyesületek előadásának napját. Benevezési díj nincs.
Ismét hangsúlyozzuk, hogy a Színházi Elet nem szól bele az előadásra
kerülő darabok kiválasztásába, s
minden egyesület a saját ízlésének
és társulatának legjobban megfelelő
egy-, kettő, vagy háromfelvonásos,
bármilyen műfajú darabbal indulhat.
Nagyon sok egyesület benevezésével együtt már előadásának napját
is közölte Olimpiai Bizottságunkkal,
ezért most e helyen is felhívjuk az
Egyesület vezetőségét, hogy a dátum meghatározását bízza Olimpiai
Bizottságunkra, mert a zsűri csak a
Színházi Elet által meghatározott
napokon rendezett előadásokon jelenhet meg és nagy aranyserleg vándordíjunkat is csak olyan egyesület
nyerheti el, amelynek előadását repii lő-zsűrink
megtekintette.

A BSZKRT «Szépilona Sportegylet» műkedvelői szép sikerrel mutatták be Cegl&ty Károly rendezésében Harsányt—Mikszáth -Noszty-fiú eselo Tóth Marival» cimü vígjátékot. A darab szereplői: Bramer
Ágoston, Harlinser Marika, Csatári Péter, Totola Anikó, Gyerák Ferenc,
Gábor l i t v á n , Brámmer
Agostonné, Börbsy Lajos, Johancsik József, Orbán Gizike, Lajtos
Lajos, Szabó Margitka, Balta István, Szabó Lacika is Czeglédy Karcsika
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Úgy ment az utcán, mint egy álomjáró. Sokan megnézték és utána fordultak.
Nem mintha nagyon szép, vagy más okból feltűnő fiú lett volna. Vézna testalkatú
fiatalember volt, kissé félszeg is. Csontos, erős vonású fején is csak a véknyán
rajzolt száj és az erősen boltozatos, magas homlok tűnhetett fel, de ezek sem az
első pillantásra. Közömbös szőke fiatalember lett volna, a járókelők akármilyen
egyike, aki mellett elhaladunk az utcán és nem látjuk. De ezt meg kellett látni,
mert áradt belőle valami, ami körülvette, mint valami rádió-aktív kisugárzás, vagy
valami okkult felleg. Valami homályos érzete annak, hogy ez a fiatalember nem a
földön él. hanem ahogy bandukol a gyalogjárón, különös világot hordoz magával,
hitet, v a g y eszmét, v a g y vértanúságot, v a g y ilyesmit. Ennek fizikai ereje is tud
lenni, másokkal való közölhetősége. Ennek a fiatalembernek tehát utána fordultak,
csodálkozva megnézték és pár pillanatig eltűnődtek rajta: kiféle, miféle lehet?
Valamilyen apostol, v a g y mindenen túljutott öngyilkosjelölt, v a g y esetleg rajongó
futóbolond.
Ilyesmi volt ő csakugyan: meggyőződéses művész. Ahogy mindennapi külseje
mögött egy állandó megdicsőülésben lebegő lélek lakott úgy éltek a semmitmondó
Gergely Jenő név mögött e g y világmindenséget, szellemet, Istent, anyagot átfogó
művészet álmai, festőművészettel foglalkozott, olyannal, amilyet eddig nem
művelt senki.
Gergely Jenőnek
nem
volt senkije, de senkije az
egész világon. Szülei, akiknek egyetlen gyermeke gya.
uánt született annak idején, korán elhaltak. Jegyző
volt az apja egy tiszántúli faluban és annyi vagyonkát hagyott
hátra,
liogy abból az árvaszék,
amely szűkös kamatozású,
de biztos helyen ápolta a
pénzt, havi
száznyolcvan
pengőt tudott biztosítani
az árvának. Az árva most
lett . (nagykorú
és
úgy
hagyta örökségét, ahogy
az
árvaszék
elhelyezte.
Havi száznyolcvan pengőből kitűnően megélt. Semmiféle kávéházba
nem
járt, közlekedési eszközöket ritkán használt, táplálkozásban
igénytelen
volt, sőt aszkétikus. A Sasutcában lakott, egy hatalmas bérház legfelső emeletén, egyetlen, tágas, széles ablakú
szobájában,
ahol mindig napot kapott.
Barátai nem voltak, ismerős családok nem hív-
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ták. Semmit nem csinált, csak festett. Kora reggeltől, ameddig lehetett. A nappal
együtt kelt fel mindennap. Sietve főzött teát magának, az öltözködéssel nein sokat
bíbelődött. Az utolsó korty tea után már szaladt a festőállványhoz. Csak egészségi
okokból ment el sétálni az utcára, ha a nap már leszállt. Több órát gyalogolt Ilyenkor, és este úgy fekiidt le, hogy engedelmesen eleget tegyen az Hívás fizikai parancsának, de már türelmetlenül várta a másnapi napfény v i l á g á t
Újságot csak egyik napilap kirakatában olvasott, de csak futólag, a világ
folyása nem érdekelte. Nem dohányzott. A nőt netni ismerte.
III.
Egy napon a házmester kereste fel. A szomszéd lakó ezt az egy szobát kívánta.
O mindenesetre megtagadta a felmondás tudomásul vételét. Kérdő levelet
intézett egy napilap szerkesztőségéhez, a leveliit maga vitte el az újsághoz és átadta
a portásnak, hogy bélyegre ne kelljen költenie, l'ar nap múlva az ujsagpalota oldalán kiragasztott aznapi újság oldalai között felfedezte a neki szóló szerkesztői üzenetet: a háztulajdonosnak nincs joga felmondani. Ezt közölte a házmesterrel.
í g y történt, hogy a háztulajdonos, Kondor Arnold, személyesen kereste fel a
remete-lakót. Vele jött leánya, Kondor Lili is. Ugyanis az apa, aki a bérpalota egész
első emeletét lakta, ebédnél elmondta családjának az ügyet. Lili mohó szemmel
hallgatta. Kijelentette, hogy a különös fiatalembert ő is látni akarja. Sőt e g y harmadik jelentkező is akadt: Ternay, a híre» óis divatos festőművész, ő is látni akarta
a csodabogarat.
Kondor Lili hires lány volt Pesten. Piros körmű, rajzolt szemöldökű, termetében a hivatalos hollywoodi centiméter-arányok szigorú megtartásával. Dernier cri,
Genfben nevelkedett jól beszélt angolul, németül, franciául és olaszul. Zenében
Bartókot imádta. Festészetben a modern kifejezés-keresési törekvésekért rajongott
Művészettörténeti kurzust végzett. Kitűnően táncolt Eddig két vőlegénye v o l t
mind a kettővel szakított
Ha bement egy bárba, — és minden este bement egy bárba, — a házasulandó
fiatalemberek azonnal nyakkendőjüket kezdték igazgatni.
IV.
Még- aznap, mindjárt ebéd után, felmentek hozzá. Mindhárman. Kondor Arnold
kezdte a mondókát. De nem [messzire jutott a felmondás dolgában« Lili elkezdett a
különös remetével társalogni. Művészetről. A festő eleinte vonakodott képeit mutogatni. De lassanként engedett ridegségéböl. Sorra megmutatta ő k e t Csak csendéletet f e s t e t t Furcsa kéjtek voltak ezek. V a g y egy rajongó dilettáns, v a g y egy
világraszóló lángelme képei K i döntheti ezt el ott helyben, azonnal, e g y teljesen
ismeretlen festőről? Lili lihegett az izgatottságtól.
— Ezt megveszem. Mennyiért adja?
A festő halványan és megbocsátóan mosolygott. Volt valami gyöngédség a
mosolyában. Annak a gyöngédsége, aki öreg bölcs lévén, nem akar egy kisgyerek
tudatlanságával sem visszaélni, sem vitatkozni.
— A képeim nem eladók. Képeket nem szabad eladni. A művészet nem eladó.
Hosszú vita keletkezett ebből. Ternay, a népszerű és híres festő, eddig némán
iilt a sarokban. De most nem hagyhatta annyiban a dolgot. Elkezdett vitatkozni.
A furcsa piktor-remete a vita folyamán rajongó és badarnak tetsző érveket használt.
De nem lángoló hévvel, nem dúltan és lelkesen, hanem ijesztő egyhangúsággal,
olyan hideg nyugalommal, mint a sztratoszféra, sőt a világiir hidege. Kifejtette,
hogy műalkotást nem szabad eladni, mert az eladás visszahathat a mű céljára és
megfertőzheti az alkotás abszolút szentségét. Ternay, aki igen sokat keresett, a vita
végén már remegett a dühtől. A l i g tudott uralkodni magán. De Kondor Lili egyre
csillogóbb szemmel figyelte a különös fiatalembert.
— De mondja, — szólt neki, — hát maga nem akar élni? Nem akar utazni, nem
akar finom ételeket, jó ruhákat, kényelmet?
— Nem, — felelte nyugodtan, — én csak a művészetet akarom. Más semmit.
— Például, — nézett Lili vakmerően a fiú szeme közé, — szép és jószagú
nőket sem azok helyett, akikkel most dolga lehet?
A .piktor a fejét rázta. Megbocsátóan elmosolyodott
— Én szüzességben élek és úgy is fogok meghalni. Én teljesen és tökéletesen
a képeké vagyok.
Búcsúzáskor Kondor Lili erősen megszorította a fiú kezét és a szemébe
próbált nézni. De a festő éteri pillantással elnézett a feje fölött.
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V.
Lili másnap ismét feljött a padlásszobába. De most egyedül. Mint mondta:
vitatkozni.
Vitatkoztak két és félórát.
Kővetkező nap megint feljött, aztán mindennapos lett.
A fiú hideg közönye és rendíthetetlen nyugalma úgy felforralta, hogy kezdte
elveszíteni a fejét. Elérkezett a nap, mikor1 haragos vágyában egyszer csak
elkapta a fiú fejét és vad dühvel szájon csókolta. A fiatalember nyögött, lihegett,
hörgött a csóktól és majdnem elájult. Kapta a kalapját és elrohant! hazulról.
Másnap pedig nem nyitott ajtót a kopogtató leánynak.
Ez csak olaj volt a tűzre. Lili teljesen megbolondult. Megvárta a fiút az
utcán, mikor az sétálni ment. Hozzá csatlakozott és vele ment, hiába könyörgött
az, hogy hagyja békén. Már botrányt csináltak az utcán, már kiabálás volt a
lépcsőházban. Már megtörtént, hogy Lili ököllel beütötte a flú ajtaján az üvegtáblát és összevérezte magát.
Egy napon Kondor Arnold megjelent a festőnél és három óra hosszat rimánkodott neki.
— Nem kertelek, őszintén beszélek. A lányojn öngyilkos lesz, ha ön nem veszi
feleségül, összetett kézzel kérem, vegye el, mert ismerem őt. Képes megölni magát,
amilyen egzaltált.
A piktor két éjszaka semmit sem aludt. A képei előtt ült és sírt. Már tudta,
hogy szerelmes a lányba. Harmadnap megtörten igent mondott. A házasságot diszpenzációval kötötték meg. A második) emeleten, amelyet szörnyű áron váltottak
meg a lakóktól, hatszobás pazar lakást rendeztek be a fiataloknak. A fiú kikötötte,
hogy pénzről nem beszélnek.
VI.
Az eskiivő után két héttel a flu az új és pompás műteremben el kezdett festeni.
— A szerelem szédült és
túltelt szélcsendjében. A
fiatal asszony társaságot
kezdett hívni. Régi ismerőseit: bankelnöktől szubrettig, híres írótól a mondain
orvosprofesszorig.
Ezek mind megnézték a
képeket. Senki egy kukkot nem értett belőlük, de
felkapták. Gyorsan elterjedt a híre.
A fiú szmóklngot és
frakkot kapott
születésnapjára ajándékul a fele*
ségétőL Hozzátartozó fehérneműt is és lakkcipőt,
nyakkendőt, inggomb-garnitúrát, mindent. Wiesinger Edit iparmfivésznő, a
fiatal asszony legjobb barátnője, mélyhangú és monoklis nő, összesúgott Ternayval:

Kikötötte, hogy a kép «artisztikus é t dekorativ» legyen
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— Ez az »apostol« jól ellátta magát egy életre. Pedig futóbolondnak nézett ki.
— Akkor hiszem el,
hogy bolond, — felelte Ternay, — ha megöleli a tüzes kályhát.
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VIL
Lili színházba akart menni, utána étterembe, utána bárba és utána még egykét helyre. A fiú néhányszor elhagyta magát vinni. A hónap tizedikén már egy
fillérje sem volt az árvaszéki pénzből, festéket kellett volna éppen vennie, nem
tehette. Lili fél éjszaka faggatta, hogy miért olyan Ideges. A fiú megvallotta. Lili
nevetett, megölelte, megcsókolta, hozzábújt.
Másnap megbeszélték a dolgot a szülőkkel. Az apa tisztázta az apanázs kérdését. A fiatalok kapnak lakást é« kétezer pengőt havonta. A fiatal férj a tárgyalás köizepén felkelt és elment. Az előszobában ezt mondta az utána szaladó
Lilinek:
— Ne kínozzatok, ne fojtogassatok.
— Ne pózolj, fiam, —1 mondta Lili, — vagy ha ilyen apostol vagy, akkor legalább ne árts az én anyagi érdekeimnek. Apám e g y fukar dög, úgyis olyan nehezen boldogulok vele, és te még itt színházat csinálsz elleneim.
Ekkor vesztek össze először. Három napig nem beszéltek egymással. Harmadnap Lili kétezer pengőt tett oda egy csomóban az ebédlőasztalra férje elé.
— Ezt te kerested. Eladtam a »Férfi fekete almákkal* című képedet Lukács
Menyhértnek, annak a bankelnöknek. Csak hogy meggyógyítsalak és kigyógyítsam a Minderwärtigkeitskomplexumodat.
— Mimetî
Lili hosszú pszihoanalitikai előadást tartott urának. Az lenézett az utcai
ablakon át a járókelőkre és autóbuszokra. Nem figyelt. Mintha a végtelenségbe
valahova nézett volna.
VIII.
Kondor Arnold boldog izgalommal vett tudomást a kép vásárról. Megölelte v e j é t
— Megmondom őszintén, eddig lenéztelek a lelkem mélyén. Én a magam erejéből küzdöttem fel magamat kormányfőtanácsosnak. De most már Imponálsz
nekem. Büszke vagyok rád. Mennyi idő alatt festetted azt a képet?
— Egy hét alatt.
— Egy heti munkáért kétezer pengő?
Kolosszális.
Elsején Lili ezt a hírt hozta férjének:
— Kellene hogy beszélj apámmal. Leszállította az apanázst ezerkétszáz pengőre, hiszen remekül keresel. Mit szólsz,
micsoda kicsinyes disznóság! Kérlek,
mutassuk meg neki, csak azért is! Lássa,
hogy te vagy a különb ember. Hogy úr
vagy.
Pár nap múlva a festő vállalt egy
portré-megrendelést. Kétezer pengőt kért
érte. Wolffné, a dúsgazdag, kövér özvegy
kikötötte, hogy a kép »artisztikus és
dekoratív* legyen, a hasonlóságra kisebb
súlyt helyez. Mikor a pénzről beszéltek,
nem állhatta meg a megjegyzést:
— Szép összeg, kétezer pengő. De hát
teheti. Ügyesen megcsinálta magának a
Hinterhaltot. Igaza van. Én az életrevalóságot nagyon meg tudom becsülni.
IX.
Egy év mnlva, miután az apanázs
már háromízben szállt mélyebbre és mélyebbre. Kondor Arnold kijelentette,
hogy több apanázst nem ad.

Csak egy ízi állott bstlnd . . .
(Szürszabó Józaaí rajta)
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— Boldogan látom, hogy a férjed milyen remekül keres. El tud tartani. Ez
minden elismerést megérdemel. Mondd meg, hogy büszke vagyok rá. A mai időkben
mindenkinek Össze kell húznia magát, neked sein árt, ha nem fogsz annyit éjszakázni. És egyszer úgyis minden a tiétek lesz.
X.
A viszonyok romlottak. A festő már csak harmadrészét) kapta hajdlanl árainak. Egy szép napon vállalta egy díszmunka illusztrálását, mej-t azonnal pénz
kellett és előleget kínáltak.
Ugyanezen a napon a házaspár súlyosan összeveszett. A f é r j gyereket szeretett volna, az asszony hevesen tiltakozott.
— Minek neked utód, — szólt epésen az asszony, — tovább élsz müveidben.
— Éppen azok helyett kellene, — felelt csendesen a férfi.
Végül brutálisan összevesztek. Az asszony elrohant hazulról. Reggel Jött haza.
Be volt csípve.
XI.
Lili jnár régebben hozzászokott, hogy az összes szegény rokonokat hetenként
egyszer vendégül lássa vacsorára. Ez a hetenkénti vacsora eredetileg a szülői
háqnál folyt le, de abban az időben, mikor az; apanázs Ügyét még nem tisztázták,
Kondor Arnold úgy vezette be a dolgot, hogy ez a vacsora a fiataloknál legyen.
Azóta is i g y m a r a d t a dolog. Most, hogy végignézték kiadásaikat, mit lehetne
töríÜlnlSi a f é r j erre a tételre gondolt. Miért viseljék a. tej-het ők? A vacsorát vissza
kell tenni az öregekhez. Meg is próbálták, de a szülők hallani sem akartak móla.
Viszont 1,111 arról sem. akart hallani, hogy kevesebb fogás legye» és olcsóbb bor
— Kisülne a szemem ezek előtt az éhenkórászok előtt. És el kezdenék híresztelni, hogy neked rosszul megy. Ez ártana neked. Ternay nem telefonozott?
Ternaynak már jó ideje viszonya volt Lilivel. A f é r j sejtette ezt, de nem
tudott semmi biztosat. Különben is sok gondja volt. Már hetilapokba r a j z c f t viccekhez illusztrációkat, nyomdáknak fejléceket. Hosszú vivódás után elfogadta egy
ú j bár menükártyájához a címlap tervezésôt. Két p l a k á t j á t visszautasították,
perelnie kellett
XII.
Egy este ketten vacsoráztak otthon. Kristállyal volt teritve.
— Vacsora után értem jön Ternay, elmegyünk valahová! Velünk tartasz?
— Sajnos, nem tudok. Dolgoznom kell. Az ú j divatlaptól holnap reggel jönnek húsz rajzért. Egész éjjel dolgozni fogok; muszáj szállítanom.
— H á t jó, akkor nem jössz. A d j nekem öt pengőt, nincs egy krajcáromn sem.
— Adnék, drágám, de nincs.
— Ne I hazudj, hiszen ma kaptad meg az árvaszéktől a pénzedet.
— Abból nem adhatok, drágám. Apád itt Járt és házbér-hozzájárulást követelt. Ezentúl házbért kell fizetnünk. Azért nem meséltem, mert nem akartalak idegesíteni. Megállapodtam vele havi száz pengőben.
— Még mindig marad nyolcvan.
— Abból nem adhatok. Festék kell, vászon, tuss, ezerféle dologi kiadásom van.
Ehhez a pénzhez nem nyúlhatok.
— Kérlek, — felelte az asszonyi hűvösen, — tudomásul veszem, hogy nem adsz
öt pengőt, hanem elengedsz este egy Idegen férfival egy k r a j c á r nélkül, hogy ne
tudjak ötven fillért adni az asszonynak, ha kezet mosok. Köszönöm.
Felkelt, kiment. Becsapta az ajtót.
XIII.
Lili elutazott a szüleivel a Riviérára. H a t hétre. A piktor, aki tudta, ,hogy
Ternay éppen Montecarlóban tartózkodik, egyedül m a r a d t itthon. Akkor sem mehetett
volna, ha hívták volna mert rengeteg dolga volt. Karikatúra-albumot vállalt, közéleti nagyságoknál kellett kilincselnie, hogy engedjék magukat lerajzolni. Mindenütt Igyekezett aláíratni az előfizetési ivet és felvenni az album árát, tíz pengőt.
Álmatlanul kelt fel reggel nyolckor. H a j n a l i négyig dolgozott, alig aludt
valamit. Mikor keresztülhaladt a pompás berendezésű szobákon, eszébe jutott, hogy
ezeket most csak ő lakja. Ezen elcsodálkozott. Hatszobás, pompás lakásban. A dúsgazdag Kondor Arnold veje. Festőművész.
*
A folyosón találkozott a postással. Elvette tőle a leveleket. Egy csomó számla
volt, köztük egy névtelen levél. Csak ez az egy szó állott benne: »Selyemfiú!«
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PHOTOS

ít&Htúószápi
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pesti

Vácüzsfcu*
toitdkUkUd

Gombaszögi Frida a legelegánsabban
öltözködő pesti színésznő. Nemcsak a
színpadi, de ft privát életben viselt toalettjei is mindig irányítói a divatnak.
A. Kaméliás hölgy premierje előtt Gombaszögi Frida néhány hétre Franciaországba utazott.
— Végignéztem — mondta Gombaszögi
Frida — a párizsi divatszialónok közül
egynéhánynak az ú j kollekcióját és a r r a
a már sokszorosan megerősített tapasz. j i a t r a jutottam, hogy olyan tökéletes és
jó ruhát Párizsban sem tudok találni,
mint amilyeneket Pesten csinálnak ne-'
kem. Nem ls vásároltam
egyáltalán
semmi divatcikket Párizsban. Az Itthon
készült garderobom kitűnő szolgálatot
tett, kommisslózásomhoz fekete perzsával prémezett kosztümömet viseltem. Kitűnő szolgálatot tettek angolos blúzaim
és jumpereim
hosszú, szürke breltschwanz-kabátornmal. Karácsonyestét az
újonnan átalakított Cafe de Parisban
töltöttem. Fehér sfcatenruhát és fehér
liermelinkabátot viseltem. Mind a kettő
Pesten készült és effy nuanceval sem volt
kevésbé szép, — mint aminőt Párizs legnagyobb divatszalonjaiban láttam.

Világoskék lumper sötétebb kék esik kai

Fekete karit* blúx fehér mintával
OOMBASZOOI FRIDA
(Angelo foto)

A londoni társaáágnakjeffijik
legnagyobb eseménye Vß^mres
hollywoodi filmszínésznonek, Clara Bownak látogatása. Clara Bow férjével,
Rex Bellel, egyik régi
barátjukat,
Mr. Tom Walsst látogatta meg Londonban. Mr. Walss birtokán, Lovadon közelében, tiszteletükre
rendkívül érdekes lóversenyt rendezett, lovasmutotványokkal,
amelyet ő maga

SANTA NEI.LY
Jnzzénekesnö, velour bársony r u h á j á b a n , mely
FENYŐ GYULANÉ
(IV., Régi Posta-utca 4. I. em. Teleton : 82-0-32)
szalónJAban készült
(Foto Kis Pál)

A versenyen
természetesen
legjobb társasága volt jelen,
a hölgyek a legelegánsabb
toalettekben.C Lara Bow egy gyönyörű nerzkabátat viseU, amelyei Jaekelsnél, a
híres newyorki
szűcsnél
vásárolt
5000 dollárért. A bunda egy keveset
schweif olt, a prém hosszú csíkokban
van dolgozva, a gallér nem túlságosan nagy. A bundához egész parányi
kis barna tokot viselt.
Nagyon érdekes élménye volt Londonban a Tiller-görlöknek
egy próbája. Mrs. Lawrende Tiller egy háztetőn gyakorlatoztatta
a könnyű kis
trikóba bújtatott
görlöket, míg ő
maga egy szillel bélelt zöld bolyhos
szövetbundában
volt, nagy szilgallérral és reverekkel, saját posztóból
készült övvel. A Savoy-ban egy vacsorán Alanova híres londoni táncosnőt láttam, akinek estélyi keppjét
négy óriási ezüstróka
díszítette.
A színházi előadások közül legjobban az Empire tetszett. Nemcsak az
előadást élveztem,
hanem a megjelent elegáns hölgyeket is. Gyönyörű
ootí Lady Jean Hervey
egyenesszabású, magas állógallérú
nerzkabátban. Lady Hervey Isle of Wight-i
birtokáról jött be erre az előadásra.
A páholyában
volt Mrs. Michael
Farmer, Alias Gloria Swanson. Mr.
Findlay Lady Ashleivel volt együtt.
Lady Ashlei remek szürke breitschwanz-kabátot
viselt, nagy valódi
csincsislla- gallérral.
A
kabátot
Jewny-nél rendelte Párizsban 45.000
frankért.
Londoni tartózkodásom egyik legkedvesebb
élménye az a meghívás
volt, amelyet Midlessexbe kaptam egy
vadászatra. A vadászaton nagy feltűnést keltett egy
tizenkilencéves
platinaszőkehajú
leány, Kersty Nilson, aki barna jersey-ruhájához,
rövid barna breitschwanz-bundát
viselt. A többi hölgyeken is részben
bueno, barna- és platinaszínű
rövid,
bunda volt, kis goïlérral és egyszerű
ujjakkal.
Ezekről a kis bundákról
nagyon
érdekes fényképeket csináltam, amelyeket szívesen mutatok meg a Színházi Elet
érdeklődőinek.
DAN FÜLÖP
(Dorottya-utca 1. Gerbeaud-palota.)

A p á r f ő m a n ő n é v j e g y e . A világhírű D ' O r s a y p a r f ő m g y á r n e m e s i
oklevélként e g y - e g y ü v e g p a r f ő m ö t
küldött ajándékba Miss M a g y a r o r s z á g 1933-nak és u d v a r h ö l g y e i n e k .

Divatos Mzurák
méterszámra
Az új divatos párizsi estélyi frizura nem kis munkát adott a fodrászoknak és nem kevés türelmet kívánt a divathölgyektől.
A hajat száz
és száz gyűrűbe,
rakni,
majdnem
annyi időt vett igénybe, mint egy
tartós hullám készítése.
A hosszú
munka eredménye
pedig csak egy
estén át tartdtt, mert a kis hajayűrűk másnapra már kisimultak. Ezért
a párizsi fodrászok kitalálták,
hogy
a fejet glóriaszerűen övező hajgyűrű-

..Iteuuell kunt,is" piros bolyhos trikóból
KOVÁCS VIKTOR
(IV., Petőfi Sándor-utca 11. VI.. Klr&ly-utea 10.)
modelje P 13-80
BALOGH KLÁRI
(Foto K b Pál)

koronát idegeit, külön hajból készítik. Ma már a divatos frizurát méterszámra lehétt kapni. Egy frizurához szükséges hajgyűrűpánt
körülbelül 150—200 frankba
kerül.
Alig
drágább, mint a fodrász
munkadíja,
viszönt többször is lehet viselni.

*

DITA PARLO
a világhírű filmsztár, kinek tudvalevőleg
a legszebb szempillái vannak, mondja:
«Még én »eon nélkülözhetem a

YESSO HENNÁT
utcán, estélyeken, bálokon és filmfelvéte ;
leknél.» Ebhez elég, ha hozzátesszük, hogry
a Yesso Henna az orvoskozmétikai tudomány megállapítása szerint: abszolút ártalmatlan. Eső könny nem viszi le,
a szempillákat kétszer oly hosszúnak
tünteti fel é s selymes fényesnek mutatja,
mélytüzű szemeket varázsol.
H a valahol nem volna, forduljon a Tudományos Találmányok Laboratóriuma
(Laboratory of Scientific Inventions) magyarországi fiókjához. Budapest 72. Postafiók 15.
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A párizsi társaságnak egyik nagy
eseménye volt a délafrikai repüléséről visszatért Mrs. Amy Mollison
üneplésére rendezett ibankett. A rekordjavító pilőtanő tiszteletére rendezett vacsorán Párizs legjobb társasága, a legelegánsabb hölgyek jelentek meg. Mrs. Amy Mollison a
vacsorára Chanelnál vásárolt toalettet. A derékban schweifolt, alul egy
kevéssé gloknís fekete bársonyruha
szoknyájába egy széles pánt volt hímezve. szivárványszínű strucctollal.
Ugyancsak
szivárványszínű
sitrucctollból készült a ruhát kiegészítő boa is.

Miért éppen Szent Rókus lábsó?
Dr. H. Paul, Bécs, I . i r a : «Magas korom ellenérs buzgó hegymászó és
sportoló vagyok. Mint ilyen, lábaim teljesítőképességének
tokozására é s
erősítésére Szt. Rókus lábfürdőket vettem é s azóta nagyszerű
tapasztalatokat szereztem. Röviddel utána, hogy lábaimat ebbe a balzsamos fürdővízbe mártottam, a lábak fáradtsága, kimerültsége, lábfájások, bokaduzzadások mintegy varázsütésre megszűntek. Ügy éreztem magam, mintha újjászületnék, a lábaim szinte kicserélődtek és friss kedvvel vállalkoztam ismét
a legnehezebb sport- és sítúrákra. — Ezen megállapítások a Szt. Rókus lábsóval arra indítottak, hogy kísérletet tegyek teljes kádfürdővel megfelelő
Szt. Rókus só hozzáadásával. A hatás egyenesen meglepő volt. Mintha egész
lényemben kicserélődtem volna, olyan fiatalnak é s erőteljesnek
éreztem
magam é s eddig nem-ismert jóleső megnyugvás fogott el. A bőr rugalmas
lett, a pulzusom erőteljesen, egészségesen lüktetett, egyszóval életet adó csodálatos fludium
járt át. Azóta, amikor csak tehetem, Szt Rókus teljee kádfürdőket veszek és mondhatom, megfiatalodok utána.»
A régi és közkedvelt SZT. RÓKUS LABSÓ összetételét a v. bécsi udv. gyógyszertár balzsamokkal tökéletesítette annyira, hogy az ezidöszerínt felülmúl minden hasonló készítményt.
á r a 2.— P . Budapesti
Egy csomag Szt Rókus só ára 1.28 P , dupla takarékcsomag
főraktár:

Szent Rókus gyógyszertár, Budapest, R á k ó c z i - ú t 7 0
ték őket a hancúrozó lányok szobájába. Képzelhetni a meglepetést. A
Delejes szobák és muzsikáló bútorok egy
miss dadogott, a lányok
kacagtak.
Végre is a nagyobbik lány felelgebudapesti panzióban
tett az izgatott
kérdésekre.
Ha Taine élne, valószínűleg jóleső
— Ne haragudjatok,
— mondotta
örömmel hallgdtná híres milieu el- — de nem tudtuk itt hagyni ezt az
méletének aranyos és frappáns igar édes kis szobát, hiszen amint látjátok, valóságos kis paradicsom. Szízolását.
vemből ajánlom neked is papa, hogy
A karácsonyi ünnepekre két testtöltsél itt el egy hónapot,
tudom,
vér érkezett Budapestre a ködös Al- hogy szereted a csendet, a nyugalbionból, két kis drága,
aranyszőke mat és a kényelmet. Ezt mind megkíséretében. találhatod a
angol kislány a Missük
Renaissance-panzióban.
Az egyik közülük menyasszony. Az Valami egészen különleges
varázsú
Irányi-utca 21. szám alatti
Renaistónusa van mindennek,
környezetsance-panzió címét kanták meg va- nek, kiszolgálásnak. Esténkint szinte
lamelyik Pesten járt rokonuktól és altatódaüt
muzsikálnak a bútorok,
ide szálltak meg
társalkodónőjükkel
az ember úgy érzi, mintha még a
együtit.
kilincs is simogatná Egy hét múlva
már elképzelni sem tudtam,
hogy
A kislányoknak
újévkor
kellett
volna hazamenni, de helyettük csak valaha rosszkedvű is lehettem. Es
hogy mért nem kértünk pénzt, hát
derűs levelek érkeztek, a vőlegény
olcsó...
és az aggódó szülők bámulatára. Kü- Istenkém, itt minden olyan
— Te pedig Bob, — fordult boldolönösen a mindég kisssé
szomorú
menyasszonylány
pajzán
levelein gan mosolygó vőlegényéhez — csak
egy feltétel alatt bocsáthatsz meg
csodálkozlUik, nem tudták mire vélni
a gyors változást. Érthetetlen
volt nekem a távolmaradásért.
előttük a hosszú távolmaradás s fel—
m...
tűnt az is, hogy a lányok nem kér— Ha esküvő wltán legalább még
tek pénzt.
egy hónapot töltünk a RenaissanceHárom heti idegesítő
várakozás panzióban.
után kélt türelmetlen
angol úr és
Állítólag Erdős Aladár, a Renaisegy idősebb hölgy érkezett a Renais- sance-panzió nagyszerű
igazgatója
sance-panzióba. Egyenesen
felvezet- lesz a násznagy.

Elmélet a gyakorlatban

S Ä F f l l é r I«»™««!«® " l m o s i ? W ? ! I 5 a
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Bazilikával szemben

Tanttványok

kiképitn

SÍ

lier» zenekara párizsi hangulatot rögtjnöz kitflnö tánczenekarával.
Vasárnap és ünnepnapokon
délután 5 órai tea van tánccal,
egyébként a táncnak minden
este hódol « kávéház közönsége. A Comendinger-jazz eredeti párizsi slágereit már az
egész városban dúdolják.
Természetes, hogy a kávéház ea étterem népszerűségéhez nagyban hozzájárul a tulajdonos, ZSIGMOND LÁSZLÓ
vezetése és a kitűnő közlekedés is. Előtte áll meg a 12-es
éa a 9-es autobus/., valamint
minden budai i illamos.
Amióta ilivulüu. jöttek Budán
az
úgynevezett
«Boardinghoiise» építkezések, a jobb pestieket a friss budai levegő átesalja a tulaó oldalra. Ezért
ezek a szállodabérházjik úgy
rendezkednek be, hogy az ott
lakó mondain-emberek minden
szórakozásukat megtalálhassák.
Ilyen páratlanul szóp ós a legelső «BOARDINGHOUSE»
»
Rózsadomb lábánál épUlt gróf
Mailáth-féle .szállodahérliáz (Keleti Károly-u. 9.), melynek rózsadombi étterme és kávéháza
a legkitűnőbb francia konyhájával ma már a budai úriközönség kedvenc találkozó helye. Délutánonként a kávéházban Jekim—Seprödy szalonzenekara szórakoztatja ta vendégeket, mig .este a ragyogó Comendinger, vagy ahogy a közönség becézi: «s kis Cheva-

Zenekar
(MonoMorl felv.l

Ékszermanzsetta...
A párizsi ékszerdivatnak ©zidei legnagyobb szenzációja volt az az ékszer,
amelyben Mrs. Waan Cleef, a világhírű
párizsi ékszerész felesége egyik nagy estélyen megjelent. Az ékszer tulajdonképpen egy manzsetta, amelyeit nagy estélyi
ruhához viselnek. Alapja platina fémháló, olyan körülbelül, mint amilyenekből az esiist- és aranyretikülök készülnek. Ez a fémháló osipkeszerűen van kirakva, brilliánskövekkel. A háló egészen
buggyos és a könyök alatt e g y karkötőszerű brilliánspántital van összefogva,
éppen olyannal, mint amilyen a csuklónál erősíti a kézhez. Az ékszer a kis kö-

Szanatóriumi kozmetika
Dr. GlUck szanatórium
VI., Benczur-utca 4. Telelőn : 13-7-31
Ifn7motilro
MtJMBlIM

flrcipolás stb.. végleges, nem
szálankénti szóreltávolltás.

Fül-, orrkorrekciók, arc (ránc) felvarrás, lógó emlők felvarrása és
megkisebbftése, hegplasztika stb.
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az Igazgatóság

Szerencse a
szerencsétlenségben
Bár kellemetlen,
hogy a
telefonkönyvben
tévesen
közölték
a számunkat, de nem okozott semmi zavart, mert Budapesten
úgyszólván
minden hölgy behunyt szemmel Is
megtalál)a a

KOVÁCS és WÉBER

Plasztikaisebészet
Proipaktuiial

vek ellenére, olyan értékes, hogy ténylegesen csak amerikai és ausztráliai milliárdosnők számára készülhet.
A párizsi kalapszalónokban megjelentek az első tavaszi kalapmodellek. A kalapok anyaga igen nagy részben fényes
szalma, vagy fényes szatén. A legtöbb
kalap hátul magas és elől ejrészen lapos,
szinte a jockcy-sapka sildjéhez hasonlóan árnyékolja be az arcot. Maria Guy
legújabb modellje szikrázóan fényes hófehér szaténből készült, körül a sapkán
diagonális vonal van letüzve. Ugyancsak
diajronális tűzés díszíti a sapkát kiegészítő fehér szatensált is.

szolgál 1

hölgyfodrász
szalont
az
Andrássyút 31 szám alatt, mert tudják, hogy
ez a legmodernebb Igényeknek megfelelő pesti
hölgyfodrász,

(Helyes telefonszámom : 17-4.07)

A n n u m
VÁLASZTÁSON

MINDENKI
STÜHMERFÉLE

ANACINTI
GUMIBONBONT
SZOPOGATOTT
SZÍNHÁZBAN, I S K O L Á B A N ,
KIBÁNDULÁSON, SPOBTNÁL

KI V A G Y O K ? t a l á l j a kl. M a g a m r ó l c s a k a n n y i t
á r u l o k e l , h o g y é v e k 6 t a h ű s é g e s FENYVES v e v ő
v a g y o k a Kálvin-téren, — e z t a csínos d u p i o n
r u h á m a t Is o t t v e t t e m 9 p e n g ő 8 0 f i l l é r é r t
(Foto Kis Pál)

TÉLEMYÂRON
ÜDÍT

TÁPLÁL

l'.saki nemrég nyílt meg a párizsi «Confiserie-Apéritif» mintájára berendezett új Freund-cukráazda a Gróf Tisza István ucca 26. sz. a. (Telefón: 802—38) és máris olyan látogatottságnak és
szeretetnek örvend, mintha több évtizedes múltra tekintene vissza. Az ú j cukrászda látogatottságát Freund Ödönnek, a régi elismert és közszeretetben álló pesti ciikrászcsalád legfiatalabb
t a g é n a k köszönheti, aki abszolút szakismerettel és hozzáértéssel vezeti Budapestnek ezt az ű j
kis ékszerdobozát.
A feltűnő Ízléssel és művészi harmóniával berendezett üzletet Széchi Hacker József iparimüvi's/. tanár tnrvrate. Telefón: Ifi.i

csak a
sportolók,
hanem mindenki,
tudja, hogy a

aki

törődik

magával,

Pfeilring-Lanolin-Creme
lágy, simulékony
foőrcreme,
amely nagy
m e n n y i s é g b e n t a r t a l m a z z a a b ő r t a | ú Cho. lesterin-t, a z é v t i z e d e k ó t a b e v á l t PfeilringLanolin f ő a l k a t r é s z é ' . — P f e i l r i n g - L a n o l i n Creme minden időjárási viszontagsággal
s z e m b e n megvédi és természetes n a p b a r n í t o t t á t e s z i a b ő r t t é l e n is. É j s z a k a i i s n a p pali használatra e g y a r á n t alkalmas.
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Szövött a n y a g o k a l a k á s b a n
Az Uj Forma az építkezésben éppen
nyök akadályozzák a napfény beáradását
úgy, mint a lakás berendezésében a célés azért, nincs helyük a lakásban. Nem
szerűséget, az egyszerűséget, az egész- . voLna-e azonban végzetes tévedés, ha
ségi és gazdasági szempontokat t a r t j a
azt állítanék, hogy: «... tehát nem kell
szem előtt. A fiatalok iránya ez, mert
függöny». Az ablak függöny
nélkül
aki ebben a formában él, az fiatal. A
olyan, mint a festmény keret nélkül. A
friàs, üde fuvalat hatása alatt áll és tafüggöny azonban csak olyan lehet, amelán hosszú éveken át lakásából kiszorílyen a naplény átszűrődik, amely könytott napfényt, levegőt, világosságot élnyen tisztítható, kezelhető, széthúzható.
vezve, újjáéled.
Az ülőhútorok párnázását nélkülözni
Sajnos, az ú j irány gyakorlati kivilehetetlen. A dolgozó, fáradt embernek
telét, számosan hibásan értelmezik. A
pihenése, üdülése, kényelme a karosszék.
legsúlyosabb hibák közé tartozik az a
Ha tehát a csőbútor vagy hajlított búkülföldön néhol már nagyon elterjedt
torról, mint a modern ülőbútor eszményelv, hogy a szövött anyagot
mellőzzék
képéről beszélünk, mindig hozzáképzela lakásban. Ez az irány nem más, mint,
jük az ülésen és sok esetben a támlán
hatalmas eltúlozása az egészséges felfolevő kiemelhető kárpitozott p á r n á t is.
gásnak. A tegnap lakásának
szövött
Az ülő- és fekvőbútorok bevonására is
díszítései természetesen kevés kivétellel
teljesen újszerű' anyagokat alkalmaznak.
a «M'a» lakásában nem alkalmazhatók.
Célszerűségi és gazdasági szempontból
A ihárssony.- perzsa, kelim. szövet függöritkán használnak ibőrt és bársonyt.

A Uaa&ztal ludtett

(àulilliur (elv.)

A bridge-teák és jourok időszerűvé teszik a t e á z ó a s z t a l t . A terített asztal m é g m i n d i g n a g y o b b néps z e r ű s é g n e k ö r v e n d , m i n t a kis
csipketerítőkre
helyezett
edényre
való szervirozás- B e m u t a t u n k e g y
kétszemélyes teázóasztalt,
melynek
lenge batisztterítőjét, csendélethímzéssel d í s z í t v e a « K a r y szalon» készítette. A karosszék m é l y é n h e v e r ő
festett
selyempárnák
ugyancsak
e n n e k a k ö z i s m e r t ( V á c i - u t c a 9.)
szalonnak a m u n k á j a . A v i r á g d í s z t
a mai d i v a t n a k m e g f e l e l ő e n a P h i l a n t i a ( V á c i - u t c a 9) szállította
és
rendezte, a n á l a m e g s z o k o t t k i t ű n ő
ízléssel.
A lehelletkönnyű, n e m e s f o n m á j ú
kézifestéssel
díszített
csészék, a
k r i s t á l y v á z a és a poharak H a n d e l s m a n n A r n o l d cégtől (Rottenbillerutca 35.) származnak.
A teázóasztal és a karosszék S z é k e l y és K i s s
cégtől {IV., S e m m e l w e i s - u t c a 4.) származó remek műbútor. E n n e k a cégnek m ű h e l y é b ő l g y ö n y ö r ű k o m p l e t t
lakásberendezéseket látunk.
E z a terített asztal a m a g a n e m e s
e g y s z e r ű s é g é b e n a ré^i
kedélyes
biedermeier-korabeli
kavédélutánokat idézi emlékezetünkbe.

yakrabban kézzel szövött g y a p j ú én
apotazöveteket.
H a a lakásunk díszítő tárgyairól bezéltink a szőnyeget természetszerűleg
«m mellőzhetjük. A szőnyeget a llnoeum vagy más padlóburkoló a n y a g nem
ótolhatja, hanem mint célszerű padlóurkolatot alkalmazzuk azt. A nemezzel
vont padlóra nélkülözhető a szőnyeg,
e annak színes mintáit, bársonyos puaságáit nem pótolja semmi. A keleti
orzisaszőnyegek beszerzése most sok akaályba ütközik; a m a g y a r perzsaszőnyeg
IVÍITI tökéletes színben, m i n t á b a n és k'itelben, hogy könnyen teszi a m a z t nélülözhetővé.
Hogy a p á r n a mennyire h i v a t o t t a r r a ,
ogy egy lakást meleggé, kényelmesssé
tegyen, arról «Kézimunka» rovatunkban
bővebben í r u n k .
E n g e d j ü k be l a k á s u n k b a a szövött díszítéseket ott, ahol az helyén van.

Lakásberendezési tanácsadó :
0 . B. Azt í r j a ö n , hogy szekrényébe beépített, lecsukható
íróasztalára nincs sziikséffe,
miután külön íróasztala r a n és kérdezi, hogy
mire h a s z n á l h a t n á azt. Kendezze be, k é r e m ,
n é h á n y üveg likőr, k o n y a k , n é h á n y pohárral,
szivarral,
szlvarkával
egy
kis
«Aperitifébüfére. N a g y o n célszerű és j ó f o r m á j ú , h a vendégeit ebből kináUa.

most azonban siessen. Tanácsunk t siessen, hogy megnyerhesse az Országos
Kézimunkaverseny 204 pompás díja közül valamelyikei, mert ha az Itt közölt
minták egyikét elkészíti, nemcsak a világ legtökéletesebb házilag készített
szőnyegének lesz boldog tulajdonosa,
hanem kis szerencsével nyerhet függönyt, vagy terítőt, vagy nagyszőnyeget
stb., stb. Rendelje meg még ma, hogy
kényelmesen elkészíthesse a kitűzött
határidőre. (Április 30.) Díjmentes felvilágosítással készséggel szolgál az Első
Országos Kézimunkaverseny Rendezősége. „Erma" Bpest, VIII., József-kőrut 11.

«Magyar biitor.» ötlete n a g y o n kedves, valósítsa meg, k é r e m . A «tulipános btitor» sohasem mehet k i a divatból, az m i n d i g szép, h a
jó anyagból
k é s / ü l t , jó m u n k a ,
ha nincs
«olTaJaoilva», színei őszinték, a máza k i f o g á s talan. Lakólialljiiba kitűnően Illik. Jó színes
rongyszőnyeg,
fehér-piros
szőttes
függőey.
piros és f e k e t e irásoshimíésil és szőttes párnák, nieliéz szép kancsó, k e s k e n y keretbe foglalt P e k á r y - k é p e k a falon, m u s k á t l i és mezei
v i r á g teszik takályosfiá ezt a szobát.
«Segesvári előfizető.» Cjformájii
britoráhoo
a
nikkellel
kombinált
tejüveggőmbők akár
csillár f o r m á j á b a n , a k á r
csak
egy n l k k e l r ú d r a erősítve, n a g y o n jól illenek és m á r igen
jó minőségben Is kevéw pénzért knphmlók.

MEZ,

Antik B o c h a r a m i n t a 8 0 X 1 2 0 cm m é r e t ű v a r r o t t
s z ő n y e g h e z f e s t e t t a l a p o n v a g y l e s z á m o l h a t ó mint á v a l 1 - 7 0 kg c s o d á s f é n y ű „ E r m c , " f o n á l l a l P 28-—
S z ö v é s h e z 6 7 x 1 2 5 cm m é r e t b e n s z i n t é n Sssza n y a g g o l P 28.—

NAGYATÁDI GYÁRTMÁNY 1

KÉZIMUNKA
SZÍNTARTÓ-SELYEMFÉNYŰ

Oszt-Turkesztán minta. Színei • a l a p j a tarakotta,
m i n t á k I v i l á g o t - i t s ö t é t k é k , n a r a n c s - , csont-,
a r a n y s á r g a , néger stb. A r a , méret* u g y a n a z
mint a B o c h a r á n a k
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A modern szobába egyszerű tégla^ l a k ú , kocka-, háromszögalakú vagy
k^rek párnát
tegyünk, melynek
•KJT - f c ^ n wtvi«r¥T-fcvT-mr a anyaga lehet bőr, posztó (filc), bárJuVk. IC/ JBlj iL JVJl U r N JElk. J^L sonm) selyem, vászon : festve, hírnezye, rátétmunkával díszítve, de
t '
^
et kelim- vagy gobelinmunkával
h í m z e t t is. Mai mellékletünkön közlünk egy szép modern mintát gobelinöltéssel dolgozva, mult ihéten
A
dísofyácua
egy posztódarabokból összeállítottat
Talán nem egészen felel meg ez az közöltünk és az azt megelőző mellékleelnevezés annak a puha gombolyag- ten egy rátétmunkával díszített volt.
nak, mely nemcsak lakásdísz, de Nagyon szépek modern szobában a
kényelmünket is szolgálja, nem is- magyar mintával hímzett párnák;
merek azonban jobb elnevezést. Ne- hall, gyermekszoba, lakószoba révezhetnőnk díván- vagy pamlagpár- szére pedig a színdús, szép magyar
nának is, miután azonban a karos- szőttesek. Minden mellékletünkön
fogunk ilyen magyar mintákat köszék mélyén, az ágy tetején, vagy
a földön is szokott heverni, nem zölni.
A történelmi stílusban berendezett
volna átfogó ez az elnevezés sem.
Maradjunk a díszpárnánál, annál is szobákba gazdagabb munkájú párinkább, mert készítője bizonyosan nak valók. A reneszánsz- és barokkmindig szem előtt tartja azt a szem- bútorhoz aranyszállal hímzett vagy
pontot, hogy a párna, mely mele- átszőtt brokátpárnákat vagy a stígebbé, puhábbá teszi lakószobáját, lushoz illő rajzú gobelinpárnákat alkalmazunk; de sima összeállításban,
egyben «dísze» legyen.
A párna divatja keletről jött hoz- keskeny bársonypánt vagy óarany
zánk és eredetileg csak a kemény szegélyzsinórral díszítve. A Lajosok
padozatot tette ülesre alkalmasabbá stílusához könnyű csipkékkel, tüllazáltal, hogy magasította és pu- fodrokkal, selyemmel díszített párhábbá tette azt. Ma már a földön nák valók. Biedermeier-korabeli búheverő párnákat nálunk nemigen torhoz nagyöltésű keresztszemes, szíhasználják ülésre, de keleten, Ja- nes párna való- Nehéz tölgybútor,
pánban, Törökországban most is vagy karosszékeinek ölébe tehetünk
ugyanúgy szokásos, mint régen. Ná- szmirna-, perzsa-, kelimpárnákat. Á
lunk a földpárnákat szobasarkok dí- párnákat töltsük, ha csak lehet,
szítésére, vagy lábzsámoly gyanánt .fosztott tollal vagy pehellyel és csak
alkalmazzuk. A különböző ülőbúto- szükségből növénygyapottal. Minrokra helyezett párnák nagyon sok- den esetben sűrű anginból varrjuk
ban különböznek egymástól. Van az eredeti formájú tokot, abba töltolyan, amelyet az ebed utáni alvás- sük a tölteléket és ezt húzzuk a felső
kor használunk és van, amelyik a párnába. Mosható párnákat úgy kémagas ágy tetején trónol és hozzá- szítsünk el, hogy mosása és visszanyúlni «tabu.» Van agyondíszített varrása könnyű és egyszerű legyenés van mosható, egyszerű. Látunk
Kézimunkaüzenetek :
tiszteletet parancsoló, impozáns, fod«Bridge.» T e a a s z t a l r a
nag-yon
sokfél«
terok és puffokkal ékesítettet. Van ritüt készüli©:. A l a p a n y a g u l v á l a s z t h a t a célbőségszarú és kutyaformájú, dinnye- szerű lenvászon, íenbatíszt és a l e n g e organdi
v a g y opálbaíiszt között. A l k a l m a z h a t szálhiialakú és legyezőformájú és főleg zslst,
k ö n n y ű színes hímzést, ragy ugyana'y&a
van ízléstelen és van ízléses.
a n y a g b ó l elutö színű ràt éltmunkát. Fi g y e . j e
:
k
é
z
m
unkaivünket.
Milyent készítsünk lakásunkba?
kis mama.» H á r o m é v e s l e á n y k á i d Olyant, amely a bútorhoz, a szoba n a«Gondos
k készíttessen egy fehér szűrt szflrposztóbót
rendeltetési céljához illik, de min-: és hímezze k i a g a l l é r j á t és kézelőjét színesen. A l k a l m a s m i n t á t jövő heti mellékletündenesetre egyszerű, könnyen kezel
hető, természetes párnaalakú le- kön közlünk.
gyen. Ne adjunk fel talányokat, melyeknek még megfejtésére sem válpulloverek készítése, javítása,
lalkozik mindenki.

if

K Ö T Ö T T RUHÁK

raflveszboii
V., Harmincad-utca4
T e l e f o n : 80-5-53

függönyök, terítők, kézimunkák, párnák, kerámiák
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alakítása, ízlésesen és olcsón

•IRÓNÉ dlvotktttfidéféban

V., Wurm-uíca 5. szám. (Hitelbankkal szemben.)

Sx*mfiltztdéa 1

Sztmftlsztdí* I

Tegnap es ma

vezhető. Sokkal több b a j t okozott, ha
véletlenül a k r é m az arcbőrnek megfelelő összetételben készült — ami a sorsr
szeszélyes ú t j a i mellett néha elképzelnető — s a bőr még m e g is j a v u l t , mert
ebben az esetben a krémet csodaszernek
Itekintették, mindenkinek a j á n l o t t á k s a
csodaszer sorba a r a t t a áldozatait, m e r t
ami jó volt egynek, nem biztos, hogy
használt a másiknak. A modern kozmetika n e m ismer csodákat, nem a j á n l sablonos összetételű krémekeit, hanem célja
a hibás, vagy beteg bőrnek meggyógyítása s az egészséges, vagy meggyógyult
arcbőrnek egyéni kezelése.
Amilyen egyszerűen hangzik, olyan komoly feladat ez. Minden intelligens
laikus, ki megfigyeli önmagát, r á j ö n
arra, mennyire változó az arcbőr k a r a k tere. A bőr másként viselkedik télen,
mint nyáron, másként egészséges állapotban, m i n t valamely betegség alatt,
vagy után. De nemcsak az egész arcbőr,
hanem annak egyes részletei is különböző minőségűek és különbözőképpen
reagálnak a különböző behatásokra. A
legnagyobb különbséget a faggyúmirigyek különböző viselkedése okozza. A
faggyúmirigyek csökkent, vagy fokozott
működése okozza a bőr szárazságát, vagy
zsíros voltát, hámlást, korpádzást mitesszerek, pattanások képződését s szá-

Irta : dr. H á r n i k H e l é n a
Milyen nagy u t a t tett meg a kozmetika
tegnaptól máig, a régi kuruzslók titkos
receptúrájától a modern szépségápolási
tudomány kifejlődéséig! Az évezreTélen hideg napokon
des
tapasztalatok
tömkelegének észés sporthoz használjunk
szerű mérlegelése,
t á r s u l v a az orvosi
kutatás
eszközelvei megteremtette
a modern kozmetikát, melynek elve
Mielőtt a s z a b a d b a m e g y ü n k dörzsölaz egyéni bőrápolás és gyógyítás.
jük be erősen kezünket és arcunkat
Azelőtt a szépségNI V E A - C R E M E
vagy
NI VE A ápolás
többnyire
O L A J - j a l . Mindkettő megvédi bőabban állott, hogyrünket az időjárás káros behatásaitól
ha valaki
végre
ápolni a k a r t a a bő
a bőrt üdén tartják és simává teázik
rét, — vett valaa kicserepemely gyárilag késedett érdes
szült kenőcsöt s
azt használta. Ha
bőrt. Mélyen
arcbőre természetbehatolnak a
től fogva ellemtálló volt s a krém bőrszövetbe, táplálják, erősitik azt é s ezáltal ellentálhasználata
révén lóvá teszik. Kizárólag a N i v e a - C r e m e és N i v e a - O l a j
nem lett rosszabb, tartalmazza a nélkülözhetetlen bőrápoló Euceritet.
úgy igazán hálát
a d h a t arcbőre ellenállásának, mert
NIVEA-CREMI- P .SO — 2.20 NIVFA-OI AJ P I
1.70 <". I.Vi
ez m á r nagyon szerencsés esetnek ne-

NIVEA-CREME-t
va» N I VEA - OLAJ-at

Szépségápolás
Váradyné

Pataki

Aranka

VII., Erzstbet-kőrút 8. Telefon: 43-6-81

Hajszálak, szemölcsök kiirtása. Esti kikészítések.
Olcsó bérletrendszer. Elismert „Arany" szépítőszereira postai szétküldése. Ingven
en prospektus
letes' kiképzése.
tanáCSadáS
n
o k
t 8 k(életes
*
' ™
>

H
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A modern kozmetika eszközei : kvarc, dlaterinia

és festék

(F. N. foto)
mos egyéb bőrhibáit. A zsírosság szempontjából normális arcbőr olyan ritka,
hogy praktiee alig számbavehető; valamilyen faggyú mirigy rendellenessége úgyszólván
minden
embernek
van. A
helyzetet m é g az is komplikálja, hogy
ugyanazon ember bőrének különböző
részletei különbözőképpen
viselkednek.
Leggyakoribb 1 eset az, hogy az o r r és

SZŐRSZÁLAK
SZEMÖLCSÜK
SZEPLŐK
végleges, garantis nœllett n y o m t a l a n eltávolítása
D r . K Ö R N E R N É kozmetikai intézetében
Er/séhef-kri 52 HOT«' S>Í1IÓT«1 »rab». Telefon: 35-0-18

SVÁJCI LÁBÁPOLÁSI
M Ü I N T É Z E T GREPPMAYR J.

környéke zsírosak s ugyanakkor az arc oldalsó részei, a szem alatti t á j a k
normálisak, vagy szárazak. Nem is képzelhető az,
hogy ebben a komplikált
kérdésben néhány sablonos szépítőszerrel minden
esetben rendet lehet teremteni.
Az enyhébb esetek kezelése
tulajdonképpen a
rendszeres ápolásban áll.
A fokozott faggytímirigyitermelésnek régtől fogva
ismert gyógyszere a kén,
melyet különböző formában alkalmaznak. A legújabb kezelési módok a
kénnek
a leghatásosabb
alkalmazási m ó d j á t tették
lehetővé.
M á r eddig is
igen
szép eredményeket
adott a kombinált kénes
pakkolás, ú j a b b a n pedig a
párizsi Glrodoux profeszszor
metódusa
alapján
végzett fagyasztásos kénes
kezelések nemcsak a bőr
szárítását, a pat tanárt kén
ződés csökkenését eredményezik, hanem a régi nyomok, hegek, 'tág pórusok
is jelentékenyen megjavulnak. A kezelés alig j á r valamelyes pirosság»al, úgyho°"v a rendes életmód keretén
,belül elvégezhető.

Makacs, vagy nagyon súlyos esetekben mindig igen szép eredményt ad a Röntgen-kezelés, mely a súlyos elváltozásokat meggyógyítja s előkészíti a t a l a j t a bőr ápolására.
A faggyúmirigyek ősökként működését
a bőrbe jól beszívódó, tápláló zsiradékkal kell pótolni.
Az összes kozmetikai hibák legfontosabbika, a szőrzet túltengése, most m á r
biztosan és tökéletesen gyógyítható I t t
azonban vakolások nem vezetnek célhoz.
Meg kell m a r a d n u n k a régi jó elektrolízis, valamint az ú j a b b és kitűnő h a t á s ú
diatermia mellett. A kezelésben mind a
két, e l j á r á s r a szükség van, egyik sem pótolja a másikat.

Újítás a kozmetika terén
Teljesen ú j módszer szerint anyajegyek és
szemölcsök végleges fájdalomnélküll eltávolítása. Szépségápolás, kvarcfény. diathermla,
helyi fogyasztás. Derma kozmetikai
intézet, Üllői-ót 14. II. 4. Telefon 316-75

Ú J C I M Es

Terézhörúí
40-42. D. cm. 5
T e l e f o n : 28-6-72
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Fel sieges várakozás elkerülivitelt hirjüh a
látogatási telefonon bejelent ml.

Fülöp Erzsébet kozmetika
20 éve fennálló, szolidságáról elismert intézetét
Fcrendek-tere 7 alól Far enclak-tere 9

alá helyasta

fit.

Telefon: 85-2-48

Mitől

megy

tönkre

Amerikából közöltek egy statisztikát,
amelyből kitűnik, hogy az Egyesült Államokban évente) fiány tízezer
nőnek
megy tönkre az arcbőre a káros anyagokat tartalmazó kozmetikai
szerektől,
elsősorban púdertől, arckrémtől és hajfestékektől.
Hogy ebben] a statisztikában kinek a megállapítása döntötte el,
hogy tényleg az ártalmas kozmetikai
szerek tették tönkre az arcbőrt, nem tűnik ki, de feltűnő, hogy a serdülőkor ú a k r a esik túlnyomórészt az arcbői elcsúnyulása. Valószínű ebből tehát, hogy
az amerikai mamák
is ugyanazt
gondolják, amit minálunk, hogy azért pórusos, mitesszeres, pattanásos lányuknak az arcbőre, mert púderezik magukat, hiszen milyen szépek voltak 13—14
éves korukig, amíg arcukra semmi mást
nem használtak.
Ebben csak annyi igazság van, hogyha a kozmetikai
szerek «káros» anyagokat
tartalmaznak,
kétségtelenül
tönkreteszik
az arcbőrt. Viszont a 13—
14 éves bakfis arcbőre nom azért romlik el, /mert púdert használ, hanem
azért kezdi el púderezni arcát, mert
kendőzni a k a r j a zsíros, xnitesszeree,
pattanásos arcbőrét, amit serdülő korában a faggyúmirígytúltengés okoz. Ha
most a használatos
púder vagy
más
kozmet.kai
szer káros anyagot
tartalmaz, rövidebb-hosszabb
idő alatt
tényleg tönkremegy
az arcbőr,
tágpórusossá válik, a «teint» elveszti a frisseségtét és az arc visszataszító
lesz.
Az arcbőr «házi ápolásának» első és
legfontosabb feltétele,
hogy a «púdén,
amit úgyszólván serdülő kortól az aggkorig minden nő használ, ne tartalmazzon ártalmas anyagokat,
fémsót
(h>
ganyt) stb.-t, mert akkor bárki,
mennyire tisztántartja és higiénikufen^
ápolja is arcbőrét, ez jójv»tehetetle|
tönkremegy.
A
Higanymenté
Gyógypúder
a bőr életfeltételet
mert1
nem tömi be az arcbőr pórusait és így
a bőr «lélegzését» neim akadályozza s
dacára, hogy nyolc színben állítható
elő és *tapadóss>, mégis ápolja az arc-

az

arcbőr?

bőrt, azt szépíti, konzerválja és védi az
idő viszontagságaitól.
A másik általánosan használt
kozmetikai szer: a «szappan». Majdnem minden nő használja, s ennek dacára fogalmuk sincs, hogy hogtyaja kell megválasztani a szappan minőségét. Ugyanis, ha az arcbőr «normális» — tehát se
aem száraz, se nem zsíros, — úgy ahhoz «neutrális» (közömbös)' összetételű,
de igen finom alapanyagba
elkevert
szappant kell használni.
Akinek az arcbőre «száraz», — ha a
szárazság nem nagyfokú, mert ebben az
esetben sem szappamnal, sem vízben
mosdani neon szabad, hanem a r arcot
Arcolajjißl ée Zsiros Arckenőccsel
kell
ápolni, — anaiak Mlzsírozott*
alapanyagú, kiö'nnyen habzó szappant szabad csak használnia, mert különben
arcbőrét betegesen szárazzá teszi.
Akinek uzsíros» az arcbőre,
annak
resorcin, vagy erős kénnel kevert szappanokat kell használnia naponta többször, mert az csökkenti a faggyútermelést (tehát zsírtalanítja az arcbőrt) s
nagy tisztító és baktériumölő hatása
van.
A Túlzsírozott-,
Neutrális-,
Resorcin-,
Kén-Gyógyszappanok
Dr. med. Lászlóféle különleges
kozmetikai
készítmények. Ügy ezek, mint a többi Dr. med.
László-féle különleges szerek
kizárólag
a
főlerakatban
kaphatók:
Múzeum
gyógyszertár, Kossuth Lajos-utca 22.
(Astória-szállóval
szej*tíeaá\ Postai
szétküldés, — részpws^rfaszruWUi
utasítással — utw é t a r b
x \
/
\ \

LILLYKE MAMÁJA. Elfelejtette a levélt»!
a címet megírni. Szíveskedjék most már összl
kérdéseit ü j levélben megismételni, cimét .ki
zölni A bélyeget eltettük.
ASSZONY VAGYOK. Legyen türelmes a r l
bőrének ápolásánál, ne kapkodjon össae-visszl
ha két nap alatt nem hozta rendbe a k a p o l
szer, mert háziorvosának több tudása és tT
pasztalata van., mint önnek, jobban tudja, bog[
mit kell csinálni. Hónapokon keresztül
gezze ngyanazt, «mit eddig végzett.

AharOnmft
szebb lenni?
Forduljon tanácsért Dr. K á l m i
E r n ó n í kózmetikal intézetéhe
(Deák Ferenc-vi. 18. Adria-palotai
Tanítványok

I

IFoto M. G. M.)

Azok a kollumotlonsogek, melyek a szőrszál
lak, szemölcsök
és szeplők
keletkezéséből
erednek, csak fokozódnak, ha nem gondoskol
dunk idejében ezeknek a tüneteknek m e g l
szüntetéséről. Köztudomású, hegy azok a h á z i l
szerek, melyekkel ezeket eddig kiirtani i g y e l
keztek, többet ártottak a nő szépségének, m i n i
amennyit feltételezni lehet. A szőrszálak, szepf
lök és szemölcsök, eltüntetését föltétlen s z a k |
orvosra kell bízni, hogy véglegoson fájdalo
ós nyom nélkül szabadulhassunk
mag azck-l
tél. DR. KÖRNERNÉ kozmetikai Intézetében
(Erzsébet-kőrút 52., a Boyal-szállóval szembeni
Telefón: 35—0—18.) a legmodernebb eszközök-!
kel t j r t é n i k a kezelés és csak igy következő
hetett be az, hogy az intézetet ma már nem-l
esek magyarországi, hanem a legelőkelőbbi
külföldi vendégek i- felkeresik.

BAHNA ASSZONY. Aki hivatásánál fogva
hosszabb időt kénytelen iilő helyzetben tölteni annak nem volna szabad elmulasztani a
napi tornagyakorlatokat. A sok ülés küvetkcatébon az altesti szervek -nem fejthetik ki eléggé
Izommunkájúkat és igy lépnek fel az emésztési zavarok, székrekedés, vérszegénység, idegesség, ami aztán a teint tönkremeneteléhez
is vezethet. Mindenben tegye annak ellenkezőiét és pár hónap alatt rendbejön.
DR. SZ. S.-NÉ. Szíveskedjék kérdéseit megismételni, válaszbélyeggel ellátottan elmét közölni, hogy levélben adhassunk tanácsot diszkrét kérdéseire.
BOY SZATMÁRI ASSZONY. Ha
arcbőre
nem birja ia vízzel való mosdást, az azt jelenti, bogy arebőre száraz és igy víz helyett
olaj ai kell mosdania. Zsíros kenőcsöt használjon éjjel-nappal.
SZŐKE ÉS K. SÁRIKA. Kaniillatenfözetben
hetenként.
PÜCX. Zsíros hajkorpaszeszt kell használnia
naponta a reggeli fésülködésnél. Vízben mosni
három-négy hétben
egyszer.
Szabad
asíros
szappannal. Feltétlen eredményre vezet.
FÉLTŐ BÖRÜ. Kérdése annyira diszkrét természetű, bogy arra o rovaton bellii nem válaszolhatunk. Ismételje meg azt és közölje elmét.
(KÉTSÉGBEESETT
LEÁNY.
Szíveskedjék
részletes«« leirni, hogy mióta áll fenn a be.
tegsége, milyen jelenleg arcbőre, köz lje korát. miből állott eddg arcápolása és a cimét
is kérjük.
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világhírű amerikai intézel
módszei ével .Olcsó bérleti
rendszer. Orvosi v e z e l
* • mellett.

*
ÜlliH-út 14. Olyan cím ez, amelyet ma íuárl
Budapesten csaknem minden előkelőbb hölgyl
ismer. ttllői-út 14. Ez a cime a Derma koz-l
metlkal intézetnek, ahol a modern kozmetíka-f
technika .nagyszerű rendszereivel a legegyszerűbbtől a legkényesebb kozmetikai beavat-l
kozásig
mindent
kitűnőon
végeznek cl. A|
Derma-nzalón telofóns:iáma 318—7r>.

*

BUJA MÉLYTÜZŰ SZEMEK. Az On «Jiagy|
problémáján hogy stemei abszolút kifejezést?te.ii«k, ma már se nem nagy, se nem pro-|
bléma. Próbálja meg az ártalmatlan
Ycsso
Hennát, dús, árnyékolt, sátorszerű szemplllákat kap, úgyhogy szemel megkap á k az 1933.
év varázsát, a sokat emlegetett sex appealt.
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A Török Patika Külön Kozmetikai Osztálya
Budapest, VI., Király-utca 12.

c%z eddigi
szépségkirály
nőket
Xa 'Velouty det3)ixor
győzelemre, mert

segítette

Xa Velouty de ZDixor
nem mesterséges email,
a bőit természetes
fiatalosan
hamvassá
Xa

Velouty

de 3)ixor

egyesíti a púder

és krém előnyeit, de hatásában
azokat,
nyak,

mert

hanem
üdévé,
teszi.

bársonyossá

felülmúlja

teszi

az

arc,

kar és kéz bőrét, használata egy-

szerű, hatása tartás, az eredmény

Gstélyek,
bálok
külözhetetlen

tökéletes-

előtt nél-

(Pata Aalala)

Sorozatos sikerek fűződnek a Török Patika Kiilön
Kozmetikai Osztályához, ahol mindenféle szépségápolási
szer,
kozmetikai cikk és illatszer kapható.

Ffikele s'/.üvetrulia
zö'd szövrtkubA lui
( M o l n á r fivu raj/11)

HAVASI GYOPAK. I.
Sötétkék
délutáni
ruháját, ha mindenáron sötét színnel akarja alakítani, úgy legjobban a fényes sötétkék kreppszatént ajánlom. A derékba
lehet
egy kreppszatén
teilt
beállítani,
háromszöga lakút vagy
oválisát, ugyanolyan színre,
mint a ruha. Csináljon a
ruhán spitz-kivágást és
akkor a kivágásba lehet
egy-két
rózsaszín vagy
fehér kaméliát tűzni, ami
a ruhát feltétlenül élénkíti. Ha a gloknis fodrot
a szoknyán únja, úgy
vagy húzza be a fodrot
körülbelül 15—20 centiméternyire vagy ha tud
még hozzá anyagot szea fodrokat guvrirczui,

roztassa és alul nyissa széjjel. A csipkedíszt nem ajánlom. A ceipke- és zsorzsettkombináció m á r nem újdonság. Eljegyzésére én a legszebbnek és a legpraktikusabbnàk a fekete ruhát tartom.
Nagyon szép volna egy bokáig érő fekete délutáni ruha, krepp marokenböl,
könyök alatt kibővülő, húzott, bő ujjal.
Ez a könyök alatti u j j azonban másszínű legyen, mint a ruha, vagy világoskék fényes szatén és akkor ilyenből
lehetne egy sleifnis övet is csináltatni
a derékra, feketével kombinálva, vag[y
színe®, smaragdzöld! muszlinbársonyt.
Ezt ia ruhát viselhetné este estélyiruha
helyett is, délután uzsonnákra és tavasszal levenné a színes ujjat róla, azt
a sajátjából helyettesítené és egy kis
kabáttal kosztűm helyett az utcára is
viselhetnéd Míg a vőlegénye vendégeskedik, reggel viselhet pongyolát, de
nappal bármelyik ruháját vegye fel.
Otthon a legkedvesebb, h a gyapjú- vagy
trikóruhában van.

r LARIDGE ETTERMEK
% Í

SÖRÖZŐ, KÁVÉZÓ, BRIDGESZALON
I . , B Ö S Z Ö R M É N Y I - Ú T 2 8 . SZAlM

m e g n y í l t a k
Minden délután t e a és

TÁNC
C H A R L E S L A X szalon- és jazz-zenekara hangversenyez
A németvölgyi vidék szenzációja. Igazgató: Tachler Lajos János
A a z t a l r e n d e l é s : T e l e f o n : 81 - O - e * .
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II. Délutáui táncruhára
ugyanolyan fekete ruhát
ajánlok, inínt amilyenről
barátnőjének
írtam.
A
bársonyruha is
nagyon
divat, de most m á r nem
érdemes csináltatni, mert
tavasszal nem lehet felvenni. Ha nem szereti a
feketét, csínáltathat szép
ezüstszürke vagy terakott
vagy drapp ruhát, persze
megfelelő színnel kombinálva. A hosszú u j j helyett csináltathat
olyan
ujjat is amelynek a felső
k a r j a egészen puffos, gumis és ahhoz, ha esetleg
kell, mint egy kesztyűt
húzhat fel egy egészen
szűk, karhoz simuló alsó-,
ujjat.
III. Tavaszi kosztűmnek
rendkívül divatos lesz a
szürke szín, sötétkék blúzzal (közlünk is egy ilyen
kosztümöt az e heti számban és egy Bruyer-kosztűmhöz rajzot). H a nem
szereti a szürkét, lehet
sötétkéket vagy drappot,
mind a kettő nagyon divatos lesz. Az ú j tavaszi
szövetek még nem
tók Pesten sem de ha
meglevő szövetekből
olyant
válasszon,
laza szövésű, bolyhos, durva felszínű, de amellett
könnyű. Esetleg trikósze-

CSODÁS

rtt. Hogy milyen kalap
lesz majd tavaszra a divat, azt még nem tudni,
nagy kalap semmiesetre
sem. Kalapot, igazán ráér
venni m a j d ha már a
kosztümje készen lesz.
DÉLUTÁNI
RUHA.
A
délutáni ruhaanyagok
között jelenleg
legdivatosabbak a kreppes selymek
A
ribuldingok
már
Párizsbat
divatjamúltak.
Ha
nincs sok ruhája,
feltétlenül fekete délutáni
ruhát
csináltasson,
ezt vagy a
kivágásba tűzött
virággal
élénkítheti,
vagy
színes
(világoskék)
gallérral,
esetleg színes bő alsó ujjakkal. Ha nem szereti a
fekete színt,
csináltasson
rozsdabarnát,
vagy
ezüstszürkét. Mind a kettő nagyon divatos.

Sötétkék szövet lavaszlkosztüm lebír piké nyakkendővel
(Molnár Éva rajza(

PÉNZTELENSÉG. A kabátot a raglánra alakítani tényleg nagyon jó
gondolat
volna.
Egész
szép lesz a barna teilrész,
én azt hiszem a világosabb barna színből Talán
ugyanebből
a barnából
csináltassa a zsebeket, az
övet is, úgyhogy ne .legyen olyan nagyon elütő
a sötétebb vállrész. Ha a
kabát nem volna rövid
még a régi angolos formájában is lehetne viselni,

MELLEKET

varázsol speciális melltartóval és Princess-fűzővel a
H OFFER SZALON, Budapest, IV.. Váci-utca 37,
Debiectn, Miklós-«. 5, Pozsonv, Védcölöp-u. 56

HA BUDAPESTRE JÖN,

csak a G Y Ő R FI p e n z i ó b a
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Olcsó, jó és sokátartó
Irodaszék csak a „Karíro"

KARTRO-MOVEK

V., Titra- lia» 3 .

Tel. i Aui. 2 8 - 9 - 9
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V L i p ó t körút 5szám. Telefon: aut. 1 5 6 - 3 0
Púrislmn : 27 Rue de Marlunon Cliuiiips-Klysées.

barna bőrövvel. De lia feltétlenül meg
kell hosszabbíttatni, az elgondolása nagyon helyes. A szmókingkosztűmhöz,
tekintve, hogy az az alakhoz simul, én
jobban szeretem a blúzt, világoskék selyemből, esetleg zsorzsettbőd, n a g y pliszszírozott zisabóval. De h a pullovert a k a r
csináltatni, feltétlenül csak egészen vékony, lazán horgolt, csipkeszerű pullovert csináltasson, m e r t m á s nein igen
illik hozzá. Vékony j®rsey-ből
lehetne
ingblúzt, vagy m a g a s a n záródó, elől
csontgombokkal begombolt, férfi pólóinghez hasonló blúzt csináltatni. Én azt
hiszem, szürkéhez legszebb volna kék
színű blúz. Hogy milyen kék, a•& teljesen a z ö n ízlésétől függ. Esetleg, ha a
kosztümszövet sötétszürke, lehetne egy
világosabb szürke blúzt is csináltatni.
PUSZTAI
TANÁCSTALAN.
Téglavöröx köpenye és drapp
angol
kosztümje
nagyszerű
lesz tavaszra.
M.nd a kettő
divatszín.
Sötétkék
flamenga
ruhájához
azt hiszem,
a sötétlik
szövetköpenyt
úgy kellene levágni, hogy a kabát háromnegyedes
legyen. Esetleg a lev/igott
részből lehetne a nyaknál kis sált csinálni, amelyet átkötne
elől, ha már
únja a kabát régi gallérját. Nem tudom,
lehetne-e a sötétkék
selyemruhába
egy
kis fehér, vagy világoskék,
egészen matt
anyagból (divatos selymek közül
flami-

sol vagy peau (fange) mellényt
csináltatni. Egészen pjci kis galtiérral. Esetleg
A ruha
mindjárt
ugyanilyen manzsettát.
élénkebb lenne. Hogy milyen
lesz tavaszra a kalapdivat,
azt még mi sem
tudjuk.
Véleményem
szerint
legszébb
lenne egy kis fehér sapka vagy
trikóból
vagy selyemből, ezt más ruhához is viselhetné. De nem volna csúnya, ha mondmellényt
tesz,
juk a ruhába világoskék
egy
sötétkék
világoskékkel
díszített
trM-,
vagy selyeméapka
sem.

Nagyszerűen érzi magát

— Nincsen párja sehol az «Igmándl» víznek
Mert hűséges őre jókedv s egészségnek.

KÉTSÉGBEESÉSBE KERGET
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k a p h a t ó minden (irogiistaiizlctben , é s
gyógyszertárban, N e m kerül sokba é s s o k á i g használ! V e g y e m e g O n isi
N É M E T H N É K U T Y A F Ü B D Ö J É B E N , PhönlxutCJi 2. (Telefón: 108—55.) k u t y á k betanítását
szakszerűen v é g z i k , dmjtszörű k u t y á k a t háznál is t rímelnek. ü g y a n o t t különböző f a j k u tyák eladók.
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(7. foly tatás)

A húgom könnyéiből, az édesanyám elejtett néhány szavából azután megtudtam, mi történt? Hát az történt, hogy egy ifjú huszártisztet helyeztek akkoriban Debrecenbe. Elegáns, szép fiú volt, abauji
úriember. Csakhamar élénken foglalkozott vele az egész város, nagy
kártyacsatákat vívott a kaszinóban, udvarolt a társulat szép művésznőjének, Záporkai Erzsinek és a cigányok boldogan röhögtek össze,
ha bement az Angol királynő-be. Egyszer azután fölkeresett bennünket. Tanuja voltam a beszélgetésnek, ami közte és az édesapám közt
folyt le.
— Kapitány uram, esedezve kérlek.
— Nem tehetem.
— Az apám emlékére.
— Elvem ellen van.
— Főbe kell magamat lőnöm . . .
A vége a tárgyalásnak az volt, hogy az apám aláírta az elébe
tett váltót. Én — gyerekfővel — sehogy sem helyeseltem a dolgot. Az
volt a titkos érzésem, hogy az apám csak úgy tessék-lássék vonakodott
a váltóaláírástól. Egy kicsit talán meg is volt tisztelve a kérelemtől.
A csinos, ifjú tiszt úrnak ugyanis hátuH a csípőjén parányi láncocska
fityegett, két, apró recés huszárgomb mögött. Ez azt jelentette, hogy:
császári és királyi kamarás. Ez pedig — hiába — nagyon imponált
azokban az időkben és édesapám, az ilyen nagyon egyszerű sorból fölkerült csapattiszt, sem vonhatta ki magát ez alól a hatás alól. Aki
kamarás volt, az kiváltságos helyet foglalt el a hadseregben és a társadalomban egyaránt.
Nos, a kamarás úr váltójának az lett a következménye, hogy idegen, rosszul öltözött emberek jelentek meg nálunk, fölírták az összes
bútorainkat, az anyám ezüstszekrényét, a régi, kedves zongorát, amit
a Loschmidt és Schenk-cég gyártott Olmützben és azután nemsokára
eladtunk mindent, a büszke, szép kis családi házat, a régi bútorok
javarészét, még az Orvvadász képet is. Hamarább, jóval hamarább
következtek el a szűk esztendők a közmondás által kiszabott hét esztendőnél.
Az édesapám sosem heverte ki ezt a csapást. Nemsokára nyugdíjba ment. A délceg lovastisztből beteges, öreges kis civilember lett.
Ott élt még egy ideig közöttünk. És mégis igen távol. A mu'ltban.
Mesélgetni szeretett. Vágtató csapatokról, lovakról, melyek parancsszóra lefeküdtek, öregcsontokról, vén huszárokról, Krúdyról,
Hunyadi grófról, Zubovits Fedorról. Ezeket a meséket eleinte türelmesen hallgattuk... de a türelmünk csakhamar kifogyott. Minket
hívott az é l e t . . . a gyerek előre szeret nézni, a jelenben élni, a jövőről mesélni, a gyerek kegyetlen, mutatja a mult. Hányszor hagytuk
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magára szegény édesapámat a szegény kis történeteivel és hányszor
gondolok most rá, milyen hiba volt, milyen bűn volt idegesnek lenni,
türelmetlennek lenni... Fájt is őt látni betegnek, megtörtnek, kopott
kis civilnek.
Egy ideig még itt volt közöttünk, aztán, amikor a házat eladtuk,
inkább szeretett Brátkán lenni... Az az övé volt, a pár gyümölcsfa
meg ribiszke és galagonyabokor. Kiült a ház elé és órákig hallgatta a
csöndet.
Valami földöntúli, nagy szeretet kötötte hozzánk. Azt hiszem, csak
az éltette, hogy bennünket lásson elindulni az élet komoly útján.
Emlékszem a mosolyára, amikor a doktori diplomámat, meg a miniszteri segédfogalmazói kinevezésemet megpillantotta. Reszkető, öreges
betűkkel ő írt Fehérváry Gézának, a hatalmas honvédelmi miniszternek: «Kegyelmes uram, — van egy fiam, derék gyerek, elvégezte a
jogot — nevezze ki a minisztériumába!» A két öreg katona hamar
megértette egymást, a levél után egy héttel már megérkezett a kinevezésem. És emlékezem az örömkönnyeire, amikor a húgomért eljött
egy délceg ifjú honvédhuszár tiszt és ott volt az esküvő a bráíkai kis
fehér háziban, amikor a fehér virágszirmok és fehér pillangók kergetőztek a napsütéses szélben. Esküvő után azt mondta az apám újdonsült vejének: — Pista! Aztán megtanítalak, hogy feküsznek le parancsszóra a lovak!
A kedves fiú boldogan mosolygott, magához ölelte ifjú feleségét
és már robogtak új állomásuk, a Balaton felé.
Keszthely felé.
A gondok felé, amelyek akkor sehol se látszottak. A felhők felé,
amiből egy parányi sem sötétlett akkor a felhőtlen égbullozaton. A mai
idők felé, amelyek sötéten várták azokat, akik azokban az időkben
fészket raktak, családot alapítottak.
Most már csak itt-ott szól egy szót az apám, a történetem további
folyamán. Mert kikapcsolódott a dolgokból, csak akkor volt jelen, ha
örülni kellett, vagy ha sírni kellett.
Pesten, a József-körúton halt meg, szomorú kis bérlakásban. Temetése végigvonult a Rákóczi-úton. És amikor koporsója után haladtam a sivár budapesti temetőben, egy pillanatra megvillant a lelkem
előtt a nagyerdei akácos. Miért is nem nyugodhat akácok között az
édesapám.
Ott volt szegénynek a koporsóján a csákója, a kopottas, ezüstbe
játszó, öreg aranyozással, a fehér forgótollal. Ott volt a tarsolya, babérlevéllel és a kosaras-markolatú, kivont kardja. így haladt végig a
Kerepesi-úton, a közömbös emberek, csörömpölő villamosok, visító,
tülkölő kocsik között, azok alatt az aranyos szép díszek alatt, amelyekre oly büszke volt életében.
És akkor határoztuk el, hogy olyan sírt emelek az apámnak, ahogyan a koporsóját láttam. Kősírt, bronz huszárcsákóval, kivont
karddal, babérággal.
El is készült a sír, ott áll a kerepesi temetőben, nem messze a
Batthyány-mauzoleumtól. A csákó forgója kissé meghajlik, mintha
búsongna, mintha gyászolna . . .
Csak ne volna olyan sivár ez a környezet ! Mindenütt gazdag, szép,
rideg sírok, sok márvány, arany, bronz, de a közelben sehol egy fa,
egy bokor. Legfeljebb virágok, amik egy nap alatt elhervadnak. Nincs
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szomorúbb, mint a sírokon a hervadt virág. És a sírokon csak hervadt
virág van. Oh, mert oly ritkán jutnak ki a temetőbe az emberek, egyegy e3ti ima, egy kegyeletes gondolat száll legföljebb a kedves sír
felé! Ott zúg, tobzódik künn az élet, kezdődik a temető sarkánál és
mégis milyen messze van, milyen igen nagyon messze.
Sokáig,, nagyon sokáig nem láttam az édesapám sírját. Egy tavaszi aükonyaton mégis csak kivetődtem hozzá. És megdöbbenve állottam meg! A szarkofág földágyából, abból a keskeny földsávból, melyet
a kőpánt meghagyott, büszkén, diadalmasan, életkedvtől duzzadóan
kimeredt egy szép fiatal akácfa.
Egy akácfa. Az: édesapám kedvenc fájal
Kitört a sírból, éppen onnét, ahol édesapám áldott fejének kell
nyugodnia. A sír oldalán kissé megtörött, de azután egyenesen tartott
az ég felé, terebélyes lombjait ráborítva a kivont, széles, kosaras
kardra és a gyászoló huszárcsákóra.
Horvay János, a szobrász, aki sírokat faragott, épített, figyelmeztetett egyszer.
— Kiszáradt a fa aa édesapád sírján!
Lelkiismeretfurdalások között siettem ki a temetőbe.
Valóban, az akácfa kiszáradt, kifagyott. Pedig mikor utoljára láttam, tavaszi pompában állott és telisteii volt aggatva akácvirágfürttel. Akkor szél kerekedett és vitte, söpörte a kedves szirmokat mindenfelé.
Nem tehetek róla, de most, mikor e könyvet írom, mindig azokra
a szélben röppenő virágszirmokra kell gondolnom. Hiszen ez az én
multam, ifjúságom, minden drága emlékem... mi lesz belődük, ha
szárnyra kelnek, útnak indulnak az emberek szíve felé? Fölemelik-e
őket, szeretettel néznek-e rájuk, vagy elsodorja őket a vihar a (bizonytalanságba, a semmibe?
Nem tudom. Csak azt tudom, hogy én olyan szeretettel bocsátom
útnak ezeket az emlékeket és odyan kegyelettel és meghatva nézek
utánuk, mint azok után a táncoló, illatos hópehelyszirmok után, amelyeket lesodort a kósza szél az édesapám rövidéletű akácfájáról.
NYOLCADIK FEJEZET.
AZ DJ IDŐK. — A SZEKUND A. — A BRATKAI SZÉP ASSZONY.

Ekkor jelent meg az első versem, komoly pesti újságban, az «Új
Idők»-ben, amely büszkén nyomtatta az első oldailára, hogy : szerkeszti
Herczeg Ferenc. A címe ez volt : Katonatemetés.
Akkor még nem volt olyan könnyű dolog «megjelenni !» Nagy szó
volt ez akkor. Csak úgy dagadt a szívem a büszkeségtől, de a debreceni nagykollégiumban is igen büszkék voltak rám a pajtásaim.
Szinte azt lehetne mondani, hogy hivatalosan költő lettem.
A «Katonatemetés»-t csakhamar követte a másik versem, mely
az Uj Időkben megjelent. Ennek a versnek azt a címet adtam: «Éjjeli
gyakorlat». A szerkesztői üzenet ez volt:
F. I., Debrecen. Jönni fog, csakhogy
más címmel. Lehet, hogy már a legközelebbi számban.
És az «Uj Idők» legközelebbi számában valóban megjeáent a köl99

temény «Kis kadét* címmel. Ez a vers évtizedekre eldöntötte költészetem «irányát!» Igen népszerű lett, ma is a legismertebb versem. Néha
egy kis fájdalmat okozott, sokszor vettem észre, hogy írásaimat, amit
a lelkemből, a szívem vérével írtam, nem vették észre, kísért az egész
életemen keresztül, mint egy stereotíp, unailmassá váló mosoly: A kis
kadét.
KILENCEDIK FEJEZET.
HÁROM KÖLTÖ DEBRECENBEN. — A SZEKUND A. — AZ ELSŐ CSÓK.

Igen, a debreceni nagykollégium fölött ott lebeg a szép magyar
romantika. Nevek csendülnek itt, amelyek a beszélő értéket jelentik:
Kossuth, Petőfi, Arany, Csokonai Vitéz Mihály. A kertet is, mely a
kollégium és a Nagytemplom között terül el: Emlékkertnek nevezik,
mintegy utalással arra, ami itt volt, amiket az öreg falak láttak, amiről az öreg diákénekek emlékeznek.
Visszakerültem a debreceni kollégiumba Kultsár professzor úr
keze alá. Bizony nem voltam valami jó tanuló. Hogy is mondja Arany
János: «Jobban szereti a verseköt, nótákat — ilyesmit csinálni maga
is próbálgat.»
Én három költővel találkoztam Debrecenben. Az első ezek között
Csokonai Vitéz Mihály.
önök mosolyognak? És mégis így van. Mert bármily régen élt,
álmodott és dalolt, mégis minduntalan találkoztam vele.
Non omnis moriar! — kiált föl Horatius. Nem halok meg egészen. Igaz, a költők nem' halnak meg egészen. De vannak költők, akik
valahogyan nemcsak a dalaikban élnek tovább. Holtuk után is köztünk
maradnak, szinte személyesen ismerjük őket. Goldoni szobra Veneziában éppen olyan piszkos és vidám, mint a körülötte ténfergő alakok.
Tengeri szél lebegi, galambok csapkodják körül. Heine sírjánál ma is
leadják névjegyüket a sír látogatói. És Csokonai Vitéz Mihály ma is
él Debrecenben.
Szobra körül orgonavirágos kert. Fehér padok. Sehol annyi ölelkező párt nem láttam, mint a debreceni Csokonai-kertben. Ez a szobor
is él, akárcsak Goldoni szobra, a lant húrjaiba éppen belécsap az ujja
és gőgösen néz szembe a nagykollégiummal, ahonnan a vaskalaposok
kiűzték. Mikor 1899-ben a magyar újságírók megkoszorúzták a szobrot, a szónokuk csak úgy szólott hozzá, mint egy élő emberhez, mint
egy híres-neves nagy kollégához. A Lilla-dalokat most is füzetekbe
írják a lányok. Sohasem megy ki a divatból a nóta: «Estve jött a
parancsolat — violaszín pecsét alatt.»
A diákok Dorottyán mulatnak az iskolapad alatt. Borsos tréfákat
suttognak róla. Majdnem mindegyik így kezdődik: «Mikor Csokonai
legátus volt...» Liszka Sándornak, a latin tanárnak ez volt a kedvenc Petőfi-citátuma: «Csapot-papot, mindent elfelejtesz, mint Csokonai Vitéz Mihály». A híres «Nagykönyvtár»-ban Oláh Gábor, a jeles
író, kegyelettel őrzi manuscriptumait, nagyszerű védekezését. A rossz
diák így felesel : Csokonait is kicsapták... a Darabos-utcán kis diákszállás néz két ablakszemével a girbe-görbe utcára, mintha ő még most
is ott lakna. A Csokonai-kör kegyelettel ápolja a kultuszát.
Ott él, nem az emléke, ő maga, az akácvirágos erdőben, a diáklegendákban, a Rákóczi-harang zúgásában, a vén kollégium emlékektől
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átitatott köveiben, a napsugárban, amely betűz a Nagytemplom ablakán és ott él a szívekben az ifjú Csokonai, a fürtöshajú, magashomlokú, lantverő debreceni diák.
A másik költő: Szabolcska Mihály. Az 1890-ik esztendőben volt
negyedéves teológus, akkor választották meg a kollégium szeniorává.
Nagy dolog volt ez. Nemcsak afféle csip-csup tiszteletbeli diákméltóság, hanem komoly stallum, amely lakással járt, fizetéssel, külföldi
stipendiummal és mindenekfölött nagy tisztességgel, amely kihatott
egész életre.
A «pacsirta álcás sirály», Ady Endre is debreceni jogász volt. Az
18994k évben hallgatta a jogot a debreceni jogakadémián. Sápadtarcú ifjú volt, dús hajjal és égő fekete szemekkel. Ha most lecsukom
a szememet, éle3en és határozottan lobog felém ennek a csodálatos
szempárnak tüze, lángja, elevensége, melege.
Volt egy barátja, Siposs Bélának hívták, szerkesztő volt, beteg
volt, tehetséges volt. Ezzel a Siposs Bélával nagyon jól megértették
egymá3t, ez mutatott be bennünket is egymásnak. Én Adyt ámult ijedelemmel hallgattam. Már akkor is forradalmár volt, egyáltalán nem
volt hajlandó tiszteletben tartani az úgynevezett tekintélyeket. Akkor
jelent meg az első könyve, emlékszem a Vasárnapi Újság kritikájára,
mely megdöbbenve méltányolta:
Édesanyám, lelkem,
Sirasson meg engem....

Akkor még csönd volt a «szent berkek»-ben. De: viharelőtti csönd.
Az ifjú Ady Endre Párizsba jutott és ott akkorát ütött a lantjára,
hogy mindannyian ámulva riadtunk meg tőle. És recsegett-ropogott
minden, tekintélyek dőltek meg, új, szokatlan, soha nem hallott akkordok harsonáztak a levegőben, kacagás, bosszúság, tömjén. A sápadtarcú debreceni jogász tede marékkal szórta közénk az aranyait, a
csengő, gyönyörű, napsugáros aranyait, melyekhez vér tapadt. Az ő
szíve vére.
ügy képzelem, hogy az Érc-Csokonai mélyebben és büszkébben
markolta meg a lantját, akikor a mult század utolsó esztendejében
elhaladt előtte a fiatal Ady Endre.
Hiszen úgy tetszett nekem, mintha még énrám is megértéssel nézett
volna ez a szép szobor, amikor elrohantam előtte, rendesen elkésve a
tanórákról. Egyáltalán mi : pajkos és rossz diákok, kisajátítottuk, patrónusunknak tekintettük úgy Csokonait, mint Petőfit, mivel hogy az
egyiket kicsapták a Collégiumból, a másika pedig — Kórribile dictu —
elégtelen osztályzatot nyert a magyar nyelvből és literatűrából.
Életemnek ez a korszaka, a matúra előtti két esztendő, a stúdiumokkal való küzdelemben, ébredő, gyerekes és boldogtalan szerelmekben, verstöredékekben, az «àrrivâlt» jogászok és katonatisztek iránti
irigykedésben és utánzásban telt el.
Furcsa világ volt azl
Mint ahogyan a páncélmieder, a turnür, a porzsinór, a puffos
ujjak divatja messzebb van ma tőlünk, mint a klasszikus idők pépionja
vagy tunikája, olyan messze távolodott tőlünk ezeknek az időknek a
lelke is. Egyszerűen: nem értjük. Az emberek azzal voltak elfoglalva,
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hogy: imponáltak egymásnak. Az életben is: novella-elegancia volt
és vígjáték- mondainsésr. Ha valakinek «jó» neve volt, az mindjárt karnért jelentett, vagy legalább is elhelyezkedést. Az irodalom hü tükre
volt. ennek a kornak: nem történt ott se semmi. Huszárromantika,
preciőz, semmit-mondó versek, még Ady is úgy dalolt a csókról, hogy:
«Lehet-e vég, mely csattanóbb?» Ez a kor: maga a szines sivárság.
Olyan mély béke volt, hogy a fantázia nem szárnyalhatott A Zolaproblémák voltaképpen enyhe társadalmi kérdések voltak, a Maupassant naturalizmusa rózsaszínű lyra. Nem történt semmi. A vidéki
városok hűségesen utánozták Budapestet, divatos írók írták múló történeteiket dandyeiről, katonáiról, a kaszinókban vad kártyacsaták,
egy-egy híres szép leányról minden faluban beszéltek, operettprimarionnák harcoltak és politikusok vitték az országot a sír felé. A «fémjelzett» nevek akkor mindent jelentettek, a krakélerek monoklival
sétáltak a pesti Kossuth Lajos-utcán vagy a debreceni nagypiacon, a
huszárokról ditirambokat zengtek a tárcalevelek, mi diákok vágyva
néztünk a nagy, ifjú fővárosra, amely nekünk az egész világot jelentette, figyeltük a képeslapok rossz kliséit és epedve lestünk be az elsőosztályú vasúti kocsi ablakán, ahol egy elegáns úr ült, tavaszi kabátján bársonygallérral és bársonymanzsettával, aki a szerelmet és a
hódítást még romantikával kísérte... mindenki novellát játszott ezekben az időkben.
Most fölmerül a kérdés: szépek voltak-e ezek az idők?
Ha a szelíd béke rózsaszín fátylán keresztül nézzük: igen. Akkor
sóhajtozhatunk utánuk. De ha összehasonlítjuk a mai időkkel, — nem
volt más, csak tespedés ! Nem volt semmi cél, nem volt semmi fantázia :
az emberiség elért egy állomáshoz és ott leheveredett a zöld gyepre.
És én örülök, hogy láttam Ferenc József plain-air-jét, de örülök, százszorosan örülök, hogy megértem a mai időket, szabadságával, fölszabadult nőivel (rögtön a nyakunkra ültek — mindegy), a mai rádiós,
repülőgépes időket, amikor nyugtalanság feszül és reszket mindenen, a
lapokat, ahol rímeim két szenzáció közé szorulnak, a filmeket, amelyeken rám bődül az afrikai dzsungelből az oroszlán, ezeket a mai időket,
amik megérdemlik a legszebb szót, azt, hogy : Élet ! Igen, ez az élet, minden kínjával, vergődésével, vajúdásával, de szépségével is, a perditák
apró problémáitól, mondvacsinált modorosságától messze az út a kenyér
világproblémájáig, Wohl Stephanie rózsaszín ernyős lámpás irodalmi
szalónjától az Oktogon kávéház sarokasztaláig, ahol az én drága barátom, Zsolt Béla ül és onnan nézi ezt a lehetetlenül furcsa, hazug és
igaz, mámoros és túl józan, transzparenses és vaksötét, megveszekedett,
cudar, gyönyörű világot.
Hej, de messze elkalandoztam a debreceni Csokonai-szobortól!
Mert én is novellát éltem végig, enyhe, színes novellát, az akkori divat
szerint, követve az előírást, a nótaválasztást, a féltést, a tüzes és
érzelmes szavakkal való szerelmi vallomást. Ez volt a következése,
hogy nem tanultam, hogy mindig elkésve rohantam az iskolába és
egész gyűjteményem volt a szekundákból.
És ez volt a szerencsém.
Mert az érettségi egyáltalán kilátástalan volt számomra Debrecenben! És a professzor urak kijelentették, ha más gimnáziumot keresek föl szaktudásommal, akkor átbocsátanak a hetedik gimnázium osztályvizsgáján.
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így került megint szóba, örömömre és boldogságomra: Igló.
De egy ilyen szekundénak a történetét mégis kénytelen vagyok
elmondani, mert nyolc gimnáziumi esztendőnek a tükörképe!
Könnyen le tudom írni. Nincs egy hete, hogy álmomban beszekundáztam.
A Nagytemplom órája kilencet ütött. Ebben a pillanatban léptem
ki Kádas-utcai kapunkon, könyvekkel a kezemben. Amikor az óraütést
meghallottam, rohanni kezdtem. Átvágtam a Piac-utcán, öt perc alatt
ott voltam a nagykollégiumban.
Az iskolaudvaron döbbenetes csend. Az órák már megkezdődtek.
A tanárok már fönn ülnek a katedrán, a diákok a padokban. Az ötödik
osztály ajtaja előtt elhaladva, monoton beszédet hallottam és ritmikus
koppanásokat. Tóth József, a híres matézis-professzor tartott előadást
és kopogott hozzá a táblán a vasvégű botjával.
Még volt némi reményem: az irodalomtörténet az első óra és a
professzor úr is megkésik néha. És ime, csakugyan, ahogy közelebb
érkeztem a hatodik osztályhoz, zsivaj gás, moraj szűrődött felém. Egy
szempillantás alatt helyemen termettem, a kabátomat hátra dobtam,
hogy akasszák föl az utolsó padban ülők a fogasra és megkérdeztem a
szomszédomtól :
— Mi van feladva?
— Kazinczy Ferenc.
Rossz sejtelmeim voltak. Már rég feleltem magyarból. Megkérdeztem sietve a szomszédomat:
— Mondj valamit róla.
— Kazinczy Ferenc született Érsemjénben, Biharmegyében . . .
Ebben a pillanatban kitárult az ajtó. A fiúk dobogva fölállottak.
És Géressy Kálmán, a nagyhírű irodalomprofesszor, nehézkes lépteivel
fölment a katedrára. Először az osztálykönyvet nézte meg, beírta a
dátumot, a tantárgyat, a napi penzumot s a mulasztók neveit. És azután
elővette fekete noteszét.
Síri csönd. Izgalmas pillanatok. Végigfutott az első oldalon, megnézte a kalkulusokat, aztán átfordított a másik lapra. A szívem itt dobogott a torkomban. Biztos tanulmányaim alapján régen megállapítottam, hogy a második lap elején vannak az «F» betűsek. Nem szólalt
meg, tovább lapozott. Föllélekzettem és elhatároztam, hogy ezentúl
tanulni fogok és nem teszem ki magamat effajta kellemetlenségeknek
és fölösleges izgalmaknak.
A tanár úr szórakozottan lapozott végig a noteszében. Elérkezett
az utolsó lapra. Akkor aztán visszafelé kezdett lapozni. Most már eltökéltem, hogy nem is izgatom magam. Megadom magamat a sorsomnak.
Ha kiszólít — kiszólít.
És csakugyan furcsán, ijesztően, idegenül hangzott a nevem:
— Farkas.
Fölállottam. Egymásra néztünk. Az én szememben bánat volt,
könyörgés és alázat. Azt szerettem volna a szemeimmel mondani, hogy
én igyekeztem, hogy én tanultam, de nem fog a fejem, hogy különben
is beteg vagyok, nagyon beteg vagyok. Hogy én nem vagyok lusta és
hanyag, csak egy szerencsétlen beteg buta fráter.
— Nos? Mi volt feladva?
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— Kazinczy Ferenc.
— Hát tessék.
Elhelyezkedett a karosszékében, féloldalt fordulva felém és fölnézett a plafonra. Várt.
Ez alatt Busi Jóska az irodalomtörténetből kiszakított ilapot felém
csúsztatta. Gyors pillantásokat vetettem a lap felé, de nem lehetett jól
kivenni a betűket, Busi meg nem merte jobban elém tartani. így hát,
megadással, a súgásra szorítkoztam. Kissé hátrahajlítottam a testemet
és a fülemet is hátrafelé fordítottam, jelezni kívánva, hogy itt vagyok,
halilok mindent, ne hagyjatok el, segítsetek rajtam . . .
— Kazinczy Ferenc született Érsemj énben, Biharmegyében.
Mo3t valamelyik' fiú az utolsó padból egész hangosan súgta :
— 1759 október 27-én.
Meghallottam. De éreztem, hogy meghallotta Géressy Kálmán is.
— 1759 október 27-én.
— No és hol halt meg?
Most már tizen is súgtak egyszerre. Csak egy csomó «sz» betűt
hallottam. Kérdőn néztem félre. Még jobban sziszegték az «sz»-eket.
— Megmondom, szólt a professzor. Széphalmon, alias Bányácskán.
Csönd. Busi Jóska látta, hogy nem lehet rajtam segíteni, becsapta
a kitépett lapot a szutykos könyvébe.
Géressy tovább faggatott:
— Ki volt rá elsőbben nagy hatással?
Bessenyey Jóska, az első eminens, szenvedélyesen mutogatott önmagára. Ezt megértettem :
— Bessenyey!
— No és mit tanult zsengekorában privátdiligenciából ?
— A görög nyelvet, súgták mindenfelől.
— Ne súgjanak, hördült föl most a tanár úr. Azt hiszik, nekem
nincs fülem? — Aztán felém fordult és szelíd, szinte enyhe hangon kérdezte:
— Farkas, mondja: miért nem tanul maga?
Hallgattam. Mit 'lehetett erre felelni? Mit tudom én, miért nem
tanulok én? Miért teszem ki magamat ilyen kellemetlenségeknek? Ha
logikaórán lettünk volna, valahogyan úgy fogalmaztam volna meg
válaszomat, hogy nálam a nemtanulás nem szándékoltság, hanem a
nemtanulásra való erősebb és határozottabb hajlandóság a tanulásra
és a szorgalomra való nemesebb, de jóval gyöngébb elhatározással
szemben.
— Tegnap délután négy órakor ért véget az előadás. Mit csinált
tegnap egész délután? Egész este. Mondja: mit csináilt?
— Kérem szépen, én készültem...
— Feleljen őszintén. Érdekel, hogy mire használják az ilyen
semmirekelők az időt. Mit csinált tegnap? Mondja.
— Hallgattam.
— Lemehet.
Olyan szekundát jegyezett be a nevem után, hogy csak úgy ropogott a ceruza!
(Folytatjuk)

A darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállulatát.jl (Budapest, IV.,
Bécsi u. 1.) szerezhető meg. Az engedélynélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. te.
Copyright 1938 by dr. Alexander Marton.
Koller
Kollerné
Ibolya
Nagypapa
Erdős
Gizi
Bruck
Dr. Szigeti
A tolmács
Kemenesné

Ssfnrekerült a MAGYAR SZÍNHÁZBAN
Góth Sándor
Gólhnt Kertész Ella
Sulyok Mária
Gázon Gyula
Ráday Imre
Székely Lujza
Mály Gerö
Tarnay Ernü
Berka József
Kovats Terus
Kávéházi vendégek, pincérek. — Történik :

ELSŐ FELVONÁS
L

KÉP.

(Hevenyészetten
berendezett
albérleti fogorvosi műterem,
tulajdonképpen
régi típusú bőrgarnitúráé
úrxszoba, amelytől
rikitóan elüt a fehér foghuzószék, a műszerüvegszekrény
es egy rövid
t&mlanélkiili
dívány, melyet fehér viaszosvászon
takar.)
PÜSPÖKY (hatvan-hetven
év
közötti,
tekintélyes külsejű, de megviselt
feketeruháa úriember,
magasabbrangú
nyugdíjas
lcözti8ztviselö lehet. As ajtóban,
köpködve):

Még mindig vérzik doktor úr.
SZIGETI: El fog állni. Mire le tetszik
érni a földszintre, eláll. Csak nem kell a
nyelvvel irritálni, méltóságos uram.
PÜSPÖKY: Szeretnék lemenni ide az

a kSvetkezí szereposztásban :
Gerson
Vándory Gusztáv
Gersonné
Oláh Böske
Főpincér
Z. Molnár László
Wünscherné
Dinnyést
Juliska
Anna
Csapó Mária
PUspöky
Sugár Lajos
Néger
Keleti László
Kovács
Gonda József
Hordár
Hajdú Zoltán
Tratikos
László Tivadar
Budapesten, az Oktogon-téren, ma.

Oktogonra, a kávéházba. Szabad erre kávét inni?
SZIGETI: Hogyne, hogyne, méltóságos
uram!
PÜSPÖKY: És mikor tesszük be a fogakat?
•
SZIGETI: Három nap múlva megnézzük, akkor meg tudom mondani pontosan.
PÜSPÖKY: Figyelmeztetem, hogy egyházkerületi gyűlésem van és beszédet kell
tartanom a kultuszminiszter úr őnagyméltósága előtt.
SZIGETI: Meg lesz egész biztosan. Alázatos tisztelettel méltóságos uram! (Püspöky ß|, J

WÜNSCHERNÉ

(bejön).

SZIGETI (eloltja

a villanyt

SZIGETI: Van még kinn valaki?
WÜNSCHERNÉ: Nincs.
a

fogorvos-
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széknél): Fölvitte nagysád a számlát Kollerékhez?
WÜNSCHERNÉ: Föl.
SZIGETI: Ki vette át?
WÜNSCHERNÉ: Az asszony.
SZIGETI: Mondott valamit?
WÜNSCHERNÉ: Azt, hogy majd elsején lekiildik a pénzt.
SZIGETI: Mást nem? Hát akkor nagysád... magának is várnia kell elsejéig a
lakbérhátralékkal. — Mennyi jár még magának?
WÜNSCHERNÉ: Hetven.
SZIGETI: No ez nem sok. De hát fogat
is húztam magának. Tizenkét pengőbe szátnítom. Marad ötvennyolc.
(Csengetés.)
Csengettek!
WÜNSCHERNÉ (kimegy, Szigeti meggyújtja a villanylámpát. Wünscherné viszszajön): A tolmács van itt!
SZIGETI: Mit akar megint?
TOLMÁCS (bejött): Ha nem inkomodálom a doktor urat . . .
SZIGETI (türelmetlenül): Félhétre be
van jelentve egy paciensem.
TOLMÁCS (órára néz): Tehát három
perc múlva. — Ne haragudjon, hogy zavarom, de gyorsan végzek. Csak kérni akarok valamit. (Wünscherné el.)
SZIGETI (ridegen): Parancsoljon.
TOLMÁCS: Doktor úr tudja a kávéházból, hogy én hites litván tolmács vagyok.
Az egyetlen ember Pesten, aki litvánul Ír,
olvas és beszél. A fogságban tanultam
meg litvánul.
SZIGETI: Igen, hallottam.
TOLMÁCS: Eddig nem vettem igénybe
doktor úr szívességét a kávéházban, ahogy
ismerőseimmel szoktam, apró kölcsönök
formájában, mert ez a litván tolmácsság,
sajnos, csak mellékfoglalkozás . . .
SZIGETI: És mi a főfoglalkozása?
TOLMÁCS: Nincs. Filozopter voltam
valaha. Nyolc éve vagyok hites tolmács és
holnap jutok csak először abba a helyzetbe,
hogy a bíróság előtt funkciót teljesítsek.
Valami Utván ló-ügy.
SZIGETI: (elutasítón): Sajnos, rosszkor
jött, kedves barátom . . .
TOLMÁCS: Ezúttal nem pénzről van
szó, doktor úr! — Nézzem rám. Odaállhatok én ebben a ruhában a bíróság elé?
SZIGETI: Sajnálom, nincs felesleges
ruhám. Van egy burett-öltönyöm, de most
november van.
TOLMÁCS:
Szomorú . . . pedig azt
hittem, hogy ön biztos tipp! Erdős fogtechnikus, akivel egy házban lakom az

Oktogon-tér tizennégyben, — egy pár
kete cipőt ígért és én azt hittem, ho
ön doktor úr. . .
SZIGETI: Sajnos, nincs.
TOLMÁCS: Ha volna legalább egy ör
keménykalap »
SZIGETI: De hiszen kalap nélkül áll
bíróság elé?
TOLMÁCS: Gondolom, a kezemben ta
tan ám.
SZIGETI: Azzal sem szolgálhatok.
TOLMÁCS: Nagy pech! — Akkor m
száj leszek fölmenni Kollerékhez. Koll
úr igért egy sötét öltönyt. — Koller ur
is a kávéházból ismerem. Az egész Ok
gont ismerem . . . itt élek. Egy ujs
megírta rólam, hogy szakállammal a
karakteréhez tartozok. Egy tartozás
több vagy kevesebb . . . No mindegy . .
Bocsásson meg, ha zavartam. — Apro"
doktor úr! ön tudja, hogy én egy kávéh
szú vagyok. Egy szú, aki beette magát
kávéházba és mindennap átrágja ma
az összes kül- és belföldi lapokon. Felh
vom figyelmét a Gyógyászat e heti s
mára . . . egy új tömés és érzéktelen!
eljárás, amelynek az a lényege... (Cs
getnek.)
SZIGETI (türelmetlenül):
Nagyon kszönöm, de úgylátszik, megjött, akit vá
rok. (Tuszkolja a fürdőszoba felé.) En-is ki lehet menni, a laboratóriumon keres
tül.
WÜNSCHERNÉ (bejön).
SZIGETI: Mutassa meg Wünscherné a,
utat a konyhán át (Benyomja a fürdőszobaajtót.) Nem szeretem, ha a paciensek . . . (Wünscherné és a tolmács eL)
IBOLYA (kis szünet után belép): 3t
estét.
SZIGETI: Ó, kezét csókolom! Maga azl
IBOLYA: Zavarom?
SZIGETI: Nem zavar, de félhétre be van
jelentve egy paciens.
IBOLYA: Mindjárt megyek, csak azért
jöttem, hogy megmondjam magának, megkaptuk a számlát.
SZIGETI: Ugyan kérem, szót sem érdemel.
IBOLYA: Apám elsején leküldi a száznyolcvan pengőt.
SZIGETI
(tettetett
felháborodással) :
Ugyan kérem ! . . . Ne értsenek félre. Nem
sürgős, csak a rend kedvéért...
IBOLYA (keserűen, élesen): Az életemet
adnám érte, ha megvolna az a szá'nyilcvan
pengő... ha nem kellene ezt az utálatos
szégyent magambafojtani... elsejéig!
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SZIGETI: Drága Ibolya, én csak minden félreértés elkerülése végett...
IBOLYA: Nincs köztünk félreértés. Ez
a pénz jár magának... a számlát ki kell
fizetni I
SZIGETI: Hallgasson meg, Ibolya . . .
megmondom őszintén, miről van szó.
IBOLYA: Tudom.
SZIGETI: Nem tudja! Amikor a nagyságos asszony, a kedves mama arról beszélt...
IBOLYA: Nem tehetek arról, amit a
mama beszél. Sohase akartam magtól semmit. Csak undorodok attól, ahogy maga
mostanában viselkedik, mintha előttem is
szeretné letagadni, hogy...
SZIGETI: Ezt is csak maga miatt teszem. Nem is történt semmi. Vegyük így.
ez a legokosabb. Amikor három hónappal
ezelőtt, akkor... este szerencsétlenségre
fölmentem magukhoz... igazán mindenre
gondoltam, csak arra nem . . . Sohase lettem volna képes egy baráti lakásban, ahol
engem többízben" az asztalnál vendégül láttak. . . egy polgári otthonban . . . tudatosan
visszaélni. De maga tudja legjobban, hogy
egyszer csak...
IBOLYA: Hagyjuk! Maga ártatlan. Én
nem vagyok az a lány, akit el lehet csábítani. Ha megtettem, akartam is. Én senkit
se vádolok. Csak utálom magam egy kicsit.
SZIGETI (a konvencionális vigasztalás
hangján) : Ezért? Nincs rá o k a . . . a mai
világban !
IBOLYA: Azért utálom magamat, mert
magával tettem m e g . . .
SZIGETI: Nagyon kedves! Ezt azért
nem érdemlem magától.
IBOLYA: És elsején... megkapja a
pénzt a fogaimért.
SZIGETI: Azért vágja a fejemhez, mert
nem akartam, hogy a kedves mama hamis
illúziókban ringassa magát. Mikor a kedves mama hangoztatni kezdte, hogy magának tízezer pengő hozománya v a n . . .
IBOLYA: Én nem hallottam.
SZIGETI: Lent a kávéházban is többször mondta, félreérthetetlen célzás alakjában . . . Kezdtem rájönni, mire megy ki a
dolog... és végét akartam vetni. Mert
házasságszédelgő azért nem vagyok! Esküszöm, ha nősülhetnék, csak magát venném
el!
IBOLYA: Sohase akartam, hogy elvegyen, sohase lennék a felesége.
SZIGETI: Azt még meggondolná. De,
sajnos, nem tehetem. Elsősorban, mert...

IBOLYA: Nem érdekel.
SZIGETI: Akkor is megmondom. Elsősorban is beteg vagyok.
IBOLYA: Mi baja van?
SZIGETI: A szívem... szívbillentyűrendellenesség. Családom minden férfitagja
ötvenéves korában halt meg, szívbajban.
IBOLYA: Szóval nem akarta, hogy özvegy legyek.
SZIGETI: És még valami... meg kell
vallanom magának, hogy é n . . . én nős ember vagyok.
IBOLYA: Hol a felesége?
SZIGETI: Csehszlovákiában. Négy éve
különváltan élünk és az asszony nem akar
(válni.
IBOLYA: Ez sem érdekel. Magával kapcsolatban semmi sem érdekel. Nem azért
jöttem i d e . . . csak ba akartam fejezni ezt
a csúnya ügyet. Mindenre képes volnék,
hogy kezébe nyomhassam azt a rongyos
száznyolcvan pengőt és kifizethessem magát! Nem bírom magát, mint hitelezőt!
Elég nekem az egész életre, hogy maga az
első férfi, aki...
SZIGETI: Pedig én még most is szeretem magát, Ibolya... (A kese után nyúl.)
IBOLYA: Ne fogja meg a kezemet! Jó
Istenkém, hogy én mennyit mászkáltam a
•fiúkkal, menedékházban aludtam velük,
csónakáztam kettesben a holdfénynél éjj e l . . . Volt köztük, akit szerettem. Egész
éjszaka egymás mellett feküdtünk ruhástul, összeverődött a fogunk... és nem tettem meg. Magának kellett idejönni az Oktogonra . . . Beköltözni albérletbe a Wünschernéhez... Szőke, pakonpartos, negyvenéves fogorvos, körúti mozipofa. Űgy
kell nekem! Nem az bosszant, hogy a magáé voltam, az bosszant, hogy c s a k a
magáé! Ha lett volna előbb más i s . . . most
nem bánnám! De hogy erről az egész ügyről csak magával kapcsolatban van élményem, emlékem, elképzelésem . . .
SZIGETI: Nagyon igazságtalan7"Íbolya!
Voltak nekünk szép óráink i s . . . Ne felejtse el, hogy é n . . .
IBOLYA: Nem felejtek el semmit. A
pénzt elsején biztosan megkapja...
SZIGETI (oktatón): Ebből a szempontból sincs igaza. Ibolya... végül is, ami
köztünk volt... és a munka, a munkám —
két különböző dolog. Ezt én nem mertem
'összekeverni. Maga tudja, hogy itt egy
üzem van: adó, villany, gáz, házbér, arany,
gyógyszer. De ez nem is fontos. Arról se
akarok beszélni, hogy albérletben bérlek
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két szobát. Ez az a bizonyos intellektuel
nyomor. Ki nyithat ma egy rendes rendelőt?! Híres könnyű kezem volt a fogászati
klinikán és most itt vagyok egy udvari lakásban . . . A feleségemtől is azért váltam
el, mert... De ez sem fontos... Mit gondoltak volna a szülei, ha ingyen csinálom
magának a fogait? Rögtön azt gondolták
volna, hogy.,.
IBOLYA: Még valamit akartam mondani. (Csengetés.)
WÜNSCHERNÉ (be): Erdős úr van itt.
A fogtechnikus az Oktogon tér tizennégyből.
SZIGETI: Eressze be, nagysád. (Wünscherné el.) Bocsásson meg, Ibolya. Majd
később, majd este a kávéházban. Hiszen
ma szerda van, kávéháznap. Lenn lesznek
a kávéházban?
IBOLYA (elmenőben): Szerettem volna
valamit mondani... dfe most már nem mondom.
SZIGETI (egyre érdeklődöbben): Mit
akart mondani?
IBOLYA (már az ajtóban): Nem fontos.
(El.)
ERDŐS (belép, az ajtóban súrolja Ibolyát, aki kimegy. Megáll, elragadtatva
utánanéz, Szigeti rosszkedvűen becsapja az
ajtót): Ugye, a Koller kisasszony?
SZIGETI: Igen. Páciensem.
ERDŐS: Tudom. Az aranyfogát én csináltam, ugye? Emlékszem a megrendelőlapra. — Furcsa dolog. Egy aranyfogam
van a szájában és nincs hozzá személyesen
szerencsém !
SZIGETI: Nem ismeri?
ERDŐS: Csak látásból, a kávéházból. És
még régebben az ablakból. Pont szemben
laknak velem.
SZIGETI: Magának tetszik?
ERDŐS: Nagyon.
SZIGETI (cigarettára gyújt, megkínálja
Erdőst): Parancsol?
ERDŐS: Azt hiszem, hivatalba jár.
Bankba?
SZIGETI: Biztosító.
ERDŐS (más, hivatalos hangon): Hát
kérem, doktor úr, elhoztam a hidakat. De
most már szeretnék egy kis pénzt látni.
Kétezren felül vagyunk, nem előlegezhetek
annyit — aranyról van szó!
SZIGETI: Megüzentem a laboránsnőjével, Erdős úr, hogy a hét végén.
ERDŐS: Azért is jöttem személyesen,
mert a Gizike már nem mer a doktor úrtól
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pénzt kérni. Azt mondja, hogy a doktor ú l
nem válogatja meg ilyenkor a szavait.
SZIGETI: Gizike túlérzékeny. — N é z z «
kedves kolléga ú r . . .
ERDŐS (nevetve): Ez rosszat jelent, h l
így tetszik szólítani. A fogtechnikus c s a l
akkor kolléga, ha nincs . . .
SZIGETI (dühösen): Honnan az IsteB
csudájából legyen, ha nekem se fizet senkii
Az előbb is azért volt a hölggyel afféron!
három hónapja jár ide . . . azt hiszi, láttarB
eddig egy fillért is?
ERDŐS: Meg tetszett neki mondani?
SZIGETI: Meg. És ha szól az ember ncfl
kik, akkor meg vannak sértődve.
ERDŐS (eUágyultan) : Kár. Látja, doki
tor úr, a Koller kisasszony aranyfogárí
akármeddig várnék.
SZIGETI: Miért?
ERDŐS: Elsősorban, ez nem is olya»
nagy tétel. És . . . speciel, ez a hölgy!
tudja... Hatodik éve itt lakom az Októl
gonon, azóta folyton figyelem ezeket a Koll
leréket.
!
SZIGETI: Az ablakból?
ERDŐS: Az ablakból, meg a kávéházból!
Ugyanabba a kávéházba járnak, ahova a|
doktor úr meg én, én napestig ott lógok, hal
nincs munkám, magános ember vagyok . . J
özvegy nővérem él Kanizsán, — ez mind en J
SZIGETI: De hiszen ott van a Gizike, a|
laboránsnő. Ha nem csalódom, — több,l
mint laboránsnő?
ERDŐS (zavartan) : No igen... da az
más. Ettől az ember sokszor még jobban
egyedül van. Megszoktam, hogy átnézak a
Kollerék ablakába. Három ablak, egyforma
barna függöny. Ismerek én abban a lakásban minden bútort, képet, a beteg öreg-|1
urat, a nagypapát a tolószéken. Láttam felnőni a lányt... Mikor fiatalabb volt, úgy
tizenhat éves, sokszor át is integetett . . .
legalább is azt hittem, hogy nekem integet,
de valószínű, hogy a Simonka ügyvédnek
integetett, aki fölöttem lakik.
SZIGETI (frivolan):
Vetkőzni nem
látta?
ERDŐS (elpirul) : Ugyan kérem . . . erre
én nem vagyok kíváncsi. Sokkal jobban
tisztelem a Kolleréket. Messziről, régen
tisztelem.
SZIGETI: Akkor miért nem próbál velük megismerkedni?
ERDŐS: Egyszer próbáltam, kérem, a
főpénztáros úrhoz közeledni a kávéházi
toalettben, ahol a férfiak egy kissé közvetlenebbek egymáshoz és szóba ereszkednek,
de más felelt vissza.
SZIGETI: Nagyon kellemetlen.
ERDŐS: Nem is bánom, hogy nem ismerem őket. Szinte jobb szeretem messziről
nézni, amint este ülnek a lámpa alatt az

ebédlőben... és ahogy ápolják a nagypapát. Ilyennek képzelem el én, kérem, a családot.
SZIGETI: Család! Én már próbáltam.
ERDŐS: Doktor úr volt már nős?
SZIGETI: Voltam. És csak egy tanácsot
adhatok magának: sohase nősüljön meg.
Magának van egy jó kis üzeme, rendes kétszobás lakása egy ezredes özvegyénél, van
egy csinos, fiatal kis nője, igénytelen, és
szerencsére pont a szakmából... és vegye
tudomásul, hogy ha az ember egy nőt meg
akar kapni, akkor nem kell mingyárt megnősülni.
ERDŐS: Nem mondtam, hogy meg akarok nősülni, csak nézem ezt a családi életet. Ha akarnék, se tudnék megnősülni a
mai üzletmenet mellett. (Célzatosan.) És ha
legalább meg lehetne kapni azt, amiért az
ember már megdolgozott! Azért zavartam
most is a doktor urat, lenne szíves legalább
valamit...
SZIGETI: Esküszöm magának, Erdőském, tíz pengő az egész vagyonom. A házbéremet sem fizettem ki, pedig legalább háromezer pengő kinnlevőségem van. Nézze
meg a betegnaplót. (Csengetés.)
ERDŐS (vádlón): Megint egy páciens.
WÜNSCHERNÉ (jön, becsukja maga
mögött az ajtót): A Néger van kint, doktor úr.
SZIGETI: Néger, a szabó! Szép kis páciens! — Mondja meg neki, hogy nem lehet bejönni. Súlyos szájműtétem van. A beteg két óráig narkózisban fekszik.
WÜNSCHERNÉ: Mingyárt olyan lármát csinál, hogy összeszalad a ház. (EL)
SZIGETI: Szaladjon össze!
NÉGER (hangja kívülről):
Azonnal
nyissa ki az ajtót! Nekem semmi közöm a
beteghez !
SZIGETI:- Látja, mit mondtam?
NÉGER (hangja):
Harmadik hónapja
nem kapok egy fillért sem! Az egész Oktogon tartozik és nem lehet behajtani egy

szőnyeg

fillért se! (El, hallatszik, ahogy becnapja
az ajtót.)
SZIGETI: Hallja? Hát mondja: tehetek
én erről, ha egyszer nem fizet senki? A
Koller lány is úgy meg volt sértve, amikor
célozni mertem . . .
ERDŐS: Speciel Koller kisasszony esetében . . .
SZIGETI (dühösen): Mit akar folyton
avval a Koller-lánnyal?
(A színpad elsötétül, gyors változás.)
2. KÉP.
(Erdős fogtechnikus albérleti szobája, mely
az Oktogonra néz. A szobában félhomály
van, de a transzparensek időnként bevillannak és megvilágítják.
A nyitott ajtón
keresztül a laboratóriumból világos fénysáv vetődik a szobára. Gizi az ajtóban áll,
még rajta van a fehér köpeny. Beszélgetés
közben vetkőzik és mire a jelenet véget ér,
már át is öltözött uccai ruhába. A székrénnyel eltorlaszolt ajtón keresztül, a* ezredesné szobájából gramofón hallatszik.)
ERDŐS (az ablaknál ül, időnként megvilágítja a fejét a transzparens).
GIZI (az ajtóban áll): Kész vagyok a
helyőrségi kórházzal.
ERDŐS (meg se fordul): Azt mondták,
elküldenek érte. Volt itt valaki, amíg Szigetinél voltam?
GIZI: A szőke hölgy kereste a harmadik
emeletről. És a méltóságos asszony megint
kölcsönkérte a gramofónt. És egy marék
cigarettát is kivett a dobozból.
ERDŐS: A Memphisből?
GIZI: A töltöttből. — Mondja Erdős úr,
megint az ablaknál ül? Csak azt szeretném
tudni, mikor únja meg?
ERDŐS (mentegetődzve) : A mentőkocsit
nézem. Ott áll az Abbazia előtt.
GIZI: Ahogy maga a mentőkocsit nézi!
A Kollerék ablakát nézi. (Az ablakhoz lép.)
Csak azt szeretném tudni, mit néz rajta,
mikor mind a három ablak sötét.

elsőrendű jutakanavára a legnemesebb gyapjúfonállal
kontúrozva, megkezdve, teljes hozzávaló anyaggal együtt,
darabonként :
Agyelő, 60 * 00 cm keleti mintával
P -12.80
Ugyanaz, virágos Biedermeier mintával P tt.
Összekötő, 80x120 cm keleti mintával P 3 4
Ugyanaz, virágos Biedermeier mintával P 3 1 . 8 0
Összekötő, 80 x 150 cm keleti mintával P 3 0 . —
Összekötő, lOOx 150 cm keleti mintával P 3 5 . 5 0
Falvédő, 80x105 cm keleti mintával ... P 4 0 . —
Ugyanaz, virágos Biedermeier mintával P
Vidékre utánvéttel. — Nem tetszőért a pénzt visszaadom.
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ERDŐS: Ebből is láthatod, hogy nem azt
nézem.
GIZI: Maga képes a sötét ablakot is
nézni, Erdős ur.
ERDŐS: Butákat beszélsz, Gizi.
GIZI: Lehet, hogy butákat beszélek, de
most már itt az ideje, hogy megmondjam...
Négy éve nézem, ahogy maga azokat az ablakokat nézi. Más lány nem törődne vele,
mert maga mégis csak... velem é l . . . Én
alszom itt. A Koller-lány után csak sóvárog.
ERDŐS: Sóvárog! — Micsoda szó ez?!
Én nem szoktam sóvárogni!
GIZI: Szóval vágyódik! De az a lány
nem ismeri, észre se veszi magát. Ha ott
van az ablakban és maga kinéz — direkt
elfordítja a fejét. És maga itt a levegőn
keresztül ábrándozik. Én csak arra legyek
jó, hogy csináljam itt a negatívokat... és
a többit. Elsején felmondok, Erdős úr!
ERDŐS: Nem mondasz te fel, Gizi!
GIZI: Meglátja, hogy felmondok!
ERDŐS: Sokszor felmondtál már, mégis
itt maradtál. Jobb helyet nem kapsz.
GIZI: Hívtak már belvárosi fogorvoshoz is.
ERDŐS: Mégse mentél.
GIZI: Mit szólna hozzá, ha megcsalnám?
ERDŐS (közönyösen) : Megölnélek.
GIZI: Nagyon biztos a dolgában, Erdős
úr. Tudja, hogy tegnap este majdnem megcsaltam?
ERDŐS: De csak majdnem.
GIZI: Nem is kérdi, kivel? Maga nem
szeret engem egy cseppet sem.
ERDŐS: Tévedsz.
GIZI: Ha egy kicsit szeretne, akkor most
idegesen felugorna és követelné, hogy
mondjam meg, kivel!
ERDŐS (kényszeredetten hátrafordul) :
Hát kivel?
GIZI: Gombos nevű délivasúti raktárnokkal.
ERDŐS (ismét az ablak felé fordid) : A
fő, hogy nem csaltál meg.
GIZI (dühösen): Meg fogom csalni, vegye tudomásul! Én magát szeretem, Erdős
ur, — bevallom, eleinte nem szerettem, direkt el se tudtam képzelni — de később,
amikor láttam, hogy maga ilyen magányos
. . . és én is magányos voltam... én tudom,
mi az, magányosnak lenni... És stoppoltam magára, rendben tartottam a ruháit...
ERDŐS (közbevág): Erről jut eszembe:
nem járt itt a Néger?
GIZI: A szabó? De itt volt. Kifizsttem
neki a hátralékos harminc pengőt. A tolmács is itt volt, azt mondta, később visszajön. Valami ócska cipőt keres.
ERDŐS: Azt a lakkaplis, gumisarkos
fekete cipőt keresd elő a szekrényből.
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GIZI (miközben leguggolva keresi
szekrényben a cipőt): Nézze, Erdős ú r . .
Én nemcsak laboránsnő voltam. Házi
szony és nő is voltam. Nem gondoltam h
zasságra — pedig az se lenne olyan leh
tetlen. (Guggolva felmutatja a cipőt.) E
az a cipő?
ERDŐS (hátrafordul, megnézi): Ez.
GIZI (az ajtó mögé dobja) : . . . de
nem nézem tovább, hogy az ablaknál ül
bámul, mint a hal!
ERDŐS (feláll) : Na jól van. De azé
ma este itt maradsz?
GIZI: Nem maradok. Moziba megyek
vasutassal.
ERDŐS (megfogja a meztelen karját)
Na... maradj itt. Nem megyek le a kávé
házba. Rossz kedvem van.
GIZI: Én nem vagyok\arra való, ho
elfelejtessem a rossz kedvét. Engem ez
vasutas el akar venni. Nekem nézni kel
valami után.
ERDŐS (elereszti, Közönyösen, szóra
zottan): Hát akkor... akkor okosan
szed.
GIZI: Hozzá is megyek, mert boldogg
fogom tenni a jóakaratommal és a selyem
kombinémmal. Maga is okosabban tenné
Erdős úr, ha olyasvalakit bámulna, aki
magához való. Ezek a Kollerék felfújt
népek. A fiú kommunista, jelenleg ül. Koller híres kártyás. Négyszobás főbérletiik
van és fűnek-fának tartoznak. Na és a kisasszony . . . 1
ERDŐS: Hagyd a kisasszonyt. A kisasszony épúgy dolgozik, mint te. Irodába
jár.
GIZI: Meg máshová is.
ERDŐS: Hova?
GIZI: Például feljár Szigeti fogorvoshoz.
ERDŐS: Hiszen a páciense! — És mi az,
hogy feljár? Hiszen a fogorvos alattuk lakik két emelettel!
GIZI: Azt mondják, feljár és más is
van jelen, mint fogászat!
ERDŐS: Mi van jelen?
GIZI: Ne tetesse magát.
ERDŐS (szigorúan) : Honnan veszed ezt
a hazugságot?
GIZI: Hiába mérges, ahányszor pénzért
megyek a Szigetihez, mindig ott van.
ERDŐS: Mert kezeli.
GIZI: Kezeli, de a doktor vörös és dadog
és a lány a tükör előtt púderezi magát,
ahogy ilyenkor szokták. Én se vagyok egészen tapasztalatlan!
ERDŐS (megragadja a karját):
Ne
merd folytatni ezt az alávaló hazugságot,
mert... !
GIZI (ki akarja tépni magát a karjából): A Wünscherné is kileste őket. Ki-

leste, hogy miket csinálnak, ha akarja
tudni!
ERDŐS: Nem akarom tudni!
GIZI: Az egész ház beszéli. Az egész
Oktogonon tudják.
ERDŐS (ordít): Az egész Oktogon hazudik! Te is csak hazudozz!
GIZI: Mit mond? — Akármit mond is,
— mégis igaz!
(Itt a gramofón elhallgat. A hirtelen
csöndtől Erdős láthatóan meghökken.)
ERDŐS (csöndesen): Ne haragudj,
Gizi... annyi bosszúságom van.
GIZI: Magát az orránál fogva lehet
vezetni.
ERDŐS: Ki vezet engem az orromnál
fogva?
GIZI: Azok.
ERDŐS: Azt se tudják, hogy a világon vagyok. De nem szeretem, ha a fülemhallatára úrinőkre...
GIZI: Szép kis úrinő! Maguknak mindenki úrinő, aki nem adja le magát maguknak! — És most megyek, Erdős úr.
De jól jegyezze meg magának ezt az estét,
— november tizenhét, fél t í z . . .
ERDŐS: Megjegyzem.
GIZI: Majd eszébe jut még ez az este.
Egy nő csak akkor fontos, amikor nincs
már (felteszi a kalapját). A helyőrségi
kórház csomagját odatettem az autógejzír
mellé a padra. Ne lökje le reggel, ha mosakszik.
ERDŐS: Nem.
GIZI: Persze itthon marad ablakot nézni.
Nekem mindegy. Jó éjszakát. (El.)
ERDŐS (Leveti a kabátját, felveszi a
pizsamáját, lehúzza a rolót, aztán leül az
ágy szélére, újságot olvas, eldobja, ismét
felhúzza a rolót és az ablakba áll. Kopognak) : Tessék.
KEMENESNÉ: Maga tényleg
itthon
mprad, Erdős úr?
ERDŐS (kellemetlenül a pizsamára mutat): Amint látja nagysád.
KEMENESNÉ: Nem azért mondom,
mintha közöm lenne hozzá, de hallom, hogy
megint veszekedtek a Gizivel.
ERDŐS (célzatosan) : Rosszul tetszett
hallani az ajtón át.
KEMENESNÉ: Maga most arra céloz,
hogy hallgatóztam. Hát hallgatóztam. Nekem fájnak a maga dolgai, Erdős úr.
ERDŐS: Az én dolgaim rendben vannak, nagysád.

KEMENESNÉ: Valamikor én is azt hittem, sőt hozzá is járultam ahhoz, hogy
rtuüben legyenek.
ERDŐS (szemérmesen, kényelmetlenül):
Hat év előtt. Ezeket a dolgokat lezártuk.
Az idő múlik, a viszonyok megváltoztak,
nagysád.
KEMENESNÉ: Nagysád! Amikor még
a viszonyok nem változtak meg, Juliska
voltam. Akkor még férfilaboránsa volt.
Látja, azt kár volt elengedni. Azóta lett
magából éjszakázó ember, azóta barátkozik kétes exisztenciákkal. Nekem egyébként semmi jogom beleszólni. Csak figyelmeztetni akarom minden érdek nélkül...
ERDŐS: Mire?
KEMENESNÉ: Lehet, hogy a Gizi szép
lány... gusztus dolga. De ha már a kettő
között kellene választanom, én is inkább
az ablaknál ülnék és a Koller-lányt nézném.
ERDŐS: Én a transzparenst nézem.
KEMENESNÉ: Maga a transzparensben is a Koller-lányt latja. Az világít magának.
TOLMÁCS (jön): Jó napot, kézit csókolom. Zavarok?
KEMENESNÉ: Ugyan kérem. Egy
olyan vénasszonyt, amilyen én vagyok...
TOLMÁCS:
Erről lehetne csevegni,
nagysád.
ERDŐS (türelmetlen, kitessékelő hangon
Tolmácshoz) : Azt a dolgot kérem már kikerestettem magának.
KEMENESNÉ: Jó, jó, hagyom magukat, A gramofónra szüksége van, Erdős
úr?
ERDŐS: Nincs, köszönöm.
KEMENESNÉ (el).
ERDŐS (idegesen): Mihelyt egyedül vagyok, mingyárt bejön.
TOLMÁCS: Szörnyű vénasszony. Én szeretem az öreg asszonyokat. A fogságban tanultam meg szeretni őket. ők hálásak. Egy
ötvenéves özvegy litván földbirtokosnénál
dolgoztam, mint fogoly. Neki köszönhetem
a karrieremet, ő tanított meg litvánul.
ERDŐS (fanyarul) : Ott az a cipő, amiről beszélünk, a széknél.
TOLMÁCS (miközben megkeresi a cipót) : Naeyon köszönöm. Olvasta ön valaha
Anatole France-ot?
ERDŐS (cigarettára gyújt, végigdől aa
ágyon): Nem! Kár!
TOLMÁCS (leül a ezékre, kezdi kifüzni
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a cipőjét, az egész jelenet szakadozott,
aszerint, ahogy lehajol, erőlködik, kiegye'
nesedik): Jobb mint a Sourire, csak nem
tartják a kávéházban. Hat ez az Anatole
France mondja: nem ismeri igazán a szerelmet, akinek nem volt viszonya negyven
évnél idősebb nővel. (Harisnyában föláll és
az ágy felé beszél.) Maga. ma csakugyan
itthon akar maradni? Nem jön le a kávéházba? Ki zárja be ma a kávéházat, ha
mi nem vagyunk ott?
ERDŐS: Máma az idegeimre megy minden.
TOLMÁCS: Ma szerda van, Kollerék
kávéház napja. Olyan könnyen lemond, a
szemezésről?
ERDŐS: Ugyan kérem, mikor az embernek ezer gondja van . . .
TOLMÁCS: Maga bánatos, Erdős úr.
(Húzni kezdi a cipő]ét.) Akinek nincs pénze, az dühös, de nem bánatos. A bánat szívügy. Hol a Gizike?
ERDŐS: Elment a moziba. Mással.
TOLMÁCS: Ezt a nőknél nem lehet elkerülni.
ERDŐS (felkönyököl, érdeklődve): Magának . . . maga is csak f é r f i . . . magának
nincs nője?
TOLMÁCS: Nincs. Néha adódik.
ERDŐS: Ne haragudjon, én öt éve ismerem magát és még sohasem kérdeztem . . . Csak azt látom, hogy maga alapjában mindig jókedvű, semmise hozza ki a
sodrából. Mikor más tele van bajjal...
TOLMÁCS: Egyszer ha időm lesz, tanulmányozni fogom az életemet. Megpróbálom megállapítani, hogyan élek és miből.
Egyelőre úgy élek itt az Oktogonon, mint
a galambok a Szent Márk-téren Velencében. Ha megkedvelek valakit, például magát, akkor a vállára szállok és ottmaradok,
amíg el nem kerget. Én tudom, hogy nem
érdemes erőlködni, én nem termelek az Oktogonon, nem rakok barikádot. Én polgári
galamb vagyok. Csak lézengek, csipegetek,
repdesek. Hát csakugyan itthonmarad ?
ERDŐS (felül, tétován) : Itthon akartam
maradni...
, TOLMÁCS : Ha rossz kedve van, menjen
lei & kávéházb&t
ERDŐS: Kávéház! Őrökké a kávéházban
üljön az ember?
TOLMÁCS: A házastársak is odamenekülnek, ők se bírják otthon. A kávéházban
megnyugszik az is, aki nem bírja a családot, az is, aki nem bírja a magánosságot.
A prolik és a fantaszták, ha nem bírják
otthon, lemennek a föld alá, a csatornába,
vagy a katakombába, felrobbantani a világot. De nekünk ez nem való. Nekünk a jó
füstös kávéház való, az összes kül- és belföldi lapokkal, amelyekből az ember mindent megtud, amibe nincs beleszólása. A
duma való nekünk, ahol nem fontos, hogy
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az ember mit mond, az egyik úgyse fi
a másikra. A pincérnyúzás való, hogy
ember egy pengővel a zsebében is úrn
érezhesse magát. Na öltözzön fel, menjün
a kávéházba, nézzük meg a Kolleréket.
ERDŐS: De igaza van, mit csináljak itt
hon. Mondja, maga is hallott valamit arról
hogy a fogorvos és a kisasszony...?
TOLMÁCS: Nem hallottam. Mindenfélé
beszélnek... Hanem a fogorvos, az tény
leg egy undok fráter. Attól nem is kér
semmit.
ERDŐS (gyűlölettel): Undok és nem fi
zat.
TOLMÁCS (közben az ablakhoz állt é
izgatottan, fojtottan, vidáman) : Erdős, Erdős úr!
ERDŐS (élesen felifordltja
a
fejét).
Tessék.
TOLMÁCS: Jöjjön ide! (Mutatja az ujjával.) Látja? A Koller lány most vetkőzik.
Nem magamnak néztem, magának néztem.
ERDŐS (nyersen, lehúzza a rolót): Ezt
nem tűröm!
TOLMÁCS (ijedten hátrál): Kérem, én
csak véletlenül kinéztem . . .
ERDŐS (ordítva): Hát ne nézzen!
3. KÉP.
(Kollerék lakása. Oriszoba jó bútorokkal,
de látszik, hogy régebbi szerzemény. Még
perzsaszőnyeg is van a parketten, az egész
szobára már rálehelte nyomait a válság,
amit némi elhanyagoltságban is kopottságban kell érzékeltetni.)
NÉGER: Én nem várhatok tovább, Koller úr! Egy emelettel lejjebb, Szigeti fogorvos úrnál is hiába jártam. Nem csoda,
ha az ember kijön a sodrából, amikor az
egész Oktogonon nem lehet behajtani egy
fillért sem!
KOLLER (csititva) : Kedves Néger mest e r . . . akárhogy kiabál is, nem ígérhetem
hamarabb, mint elsejére.
NÉGER: A mult elsejére ígérte, főpénztáros úr! Nem szeretném, ha tizenötéves
kuncsaft fizetését le kellene tiltatni a
Monori Aszbesztnél!
KOLLER: Azt nem is fogja tenni, Néger mester, ahogy én magát ismerem!
KOLLERNÉ: Rendben lesz minden, Néger úr! Elsején idekiild és megkapja a
pénzt!
NÉGER: Személyesen jövök!
KOLLER: Nagyon megtisztelő.
NÉGER (el).
KOLLERNÉ : Mi lesz velünk ezen az
elsején? Egy fillér se marad ebből a redukált fizetésből! És hozzá váratlanul ez a
száznyolcvan pengő a fogorvosnak! — Várhatott volna.
KOLLER: Nem is értem. — Hétfőn még

vacsorázik az asztalomnál és most...
ajd beszélek vele a kávéházban.
KOLLERNÉ: Te ne beszélj. Majd Iboa beszél vele.
KOLLER: Hol van Ibolya?
KOLLERNÉ: Az ebédlőben.
KOLLER: Ma sem olvasta fel a lapokat
nagypapának.
KOLLERNÉ: Beteg. Fejgörcse van.
KOLLER: Mindig talál valami kifogást.
KOLLERNÉ: Nem lehet csodálni.
KOLLER: A Sanyi se ülne ma, ha nem
tál volna mindig igazat neki. — Az én
iam kommunista!
KOLLERNÉ: Ne emlegesd a Sanyit!
udod, mivel lehet a szívemet tépni!
KOLLER: Nem is emlegetem! Számomra
eghalt! (Szünet.) De azért azt a pár
rt fel lehet olvasni a nagypapának.
KOLLERNÉ: Ibolyának különben is
endége van.
KOLLER: Kicsoda?
KOLLERNÉ: A Kovács.
KOLLER: Ki az a Kovács?
KOLLERNÉ: A kollégája a biztosítótól.
KOLLER (feláll, szivarra gyújt, nekiszül): Nézd, Bella... én nem akarok
egint veszekedni, — de az ajánlat még
fennáll. Ma este megint együtt leszünk
ersonékkal. Tízezer pengő kaucióval még
indig megkaphatom a pénztárnokságot a
Kelenföldi Kendernél...
KOLLERNÉ (idegesen):
Erről ne is
beszélj, Lajos! Ha ragaszkodol a családi
béke utolsó maradékához, akkor szóba se
hozd többé!
KOLLER: Nem hozok szóba semmit,
fiam, csak elő akarlak készíteni minden
eshetőségre. A Monori Aszbeszt rosszul áll.
Már a kávéházban is beszélik.
KOLLERNÉ (legyint): A kávéházban...
KOLLER: öt embertől is hallottam,
hogy likvidál, ha ugyan lesz ideje arra,
hogy likvidáljon.
KOLLERNÉ: Akkor is ráérünk majd
gondolkozni.
ANNA (szobalány, jön): Az öregúr halat akar vacsorára.
KOLLERNÉ (idegesen): Hol vegyek
neki este nyolckor halat?!
KOLLER: A csemegésnél talán még
nyitva van.
KOLLERNÉ: A csemegésnél a duplájába kerül. Ha a nagypapa halat akar, .—
mondja meg délelőtt. De nekem nincs pénzem arra, Ihogyha hirtelen gusztusa támad . . .
KOLLER: Az a pár fillér nem segít már
rajtunk.
KOLLERNÉ: Hogy mondhatod ezt?!
Két perce, hogy itt ordított a szabó, a
fogorvos fölküldi a számlát, a telefőnt a
mult hónapban vissza kellett adni — és es
a pár fillér nem segít?!

KOLLER (szigorúan a cselédre mulatva) : Bella kérlek...
KOLLERNÉ: Igen, a lány előtti A lány
mindent tud. A lány együtt szenved velünk! Te mondd meg a nagypapának. A
fia vagy. Vége azoknak az időknek, amikor tokajit és kaliforniai barackot és kecsegét lehetett, és hetenként szakállt stuccoltatni. Egy öregember, aki tizenöt éve nem
tud mozdulni, mit stuccoltatja a szakállát?!
KOLLER: Elég!
KOLLERNÉ: Mondja neki, Anna, hogy
nincs hal. Nem horgászhatok neki Innen a
negyedik emeletről az Oktogonon halat!
ANNA (el),
KOLLER: Igazán elvárhatnám tőled,
hogy ne szídd a cseléd előtt az apámat.
KOLLERNÉ: Nem szidom. De ha én,
meg a lányom lemondunk mindenről és
összehúzzuk magunkat, az öregnek is bele
kell nyugodni abba, hogy ez nem mehet így
tovább! Neked úgyis hiába mondom, hogy
ne lakj folyton a kávéházban!
KOLLER: Rossz névéin veszed tőlem,
hogy szeretem az apámat.
KOLLERNÉ: Könnyű neked szeretni.
Délben tíz perc, este tíz perc — és rohansz
a kávéházba! De mi, akik egész n a p . . .
KOLLER: Nem ölhetem meg. Non ítélhetem éhhalálra!
KOLLERNÉ: Az egész házban ő az
egyetlen, aki hízik. És Ibolya, szegény...
alighogy hazaér a hivatalból, mehet be
felolvasni hozzá! Hogy kik mentek tönkre.
Boldog, ha azt olvassa valami ismerőséről,
hogy kiirtotta a családját! Ez az idegekre
megy! Nem csodálom, ha Ibolya goromba
az öreghez! Ha olyan jó fiú vagy, olvass
fel neki té!
KOLLER (elcsendesedve legyint): Hát...
hagyjuk!
KOLLERNÉ: Ugy-e hagyjuk? (Szünet.)
KOLLER: Visszatérve a kaucióra...
KOLLERNÉ: Nézd kérlek... ha te szereted az apádat, — én is szeretem az enyémet. Megesketett a haláloságyán, hogy nem
nyúlok hozzá althoz a tizenötezer pengőARANY Is csak akkor érték,
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höz, amit Ibolyára hagyott, ötöt a konjunktúrában mégis kicsaltál tőlem, öröklakás címén. Eltőzsdézted. De ehhez a tízezerhez akkor se nyúlok, ha éhenhalunk 1
KOLLER: Éhen fogunk halni.
KOLLERNÉ: Bánom is én. A lányom
jövőjét nem kockáztatom!
KOLLER: És ha két hónap múlva állástalan leszek? — Mi lesz akkor Ibolyával?
KOLLERNÉ: Ibolya dolgozik.
KOLLER: Nyolcvan pengőért. (Más
hangon.) Nézd kérlek... most ne mondj
semmi véglegeset. Hallgasd meg előbb Gersont.
KOLLERNÉ: Legszívesebben le se mennék a kávéházba.
KOLLER: Ezt nem teheted meg Gersonnéval. Kelenföldről jönnek be, hogy velünk
lehessenek. Ezek jóembereink, segíteni
akarnak rajtunk. Én már megyek is, nem
akarom várakoztatni őket!
KOLLERNÉ (búsan): Menj.
KOLLER (kimegy az előszobába).
KOLLERNÉ (átszól a szalonba bágyadtan) : Ibolya...
KOLLER (kabátban visszajön): Hánykor jöttök?
KOLLERNÉ (bosszúsan):
Majd megyünk.
KOLLER (el).
KOLLERNÉ: Ibolya!
IBOLYA (jön Kováccsal): Tessék.
KOVÁCS: Kezétcsókolom.
KOLLERNÉ: Jó estét, Kovács. Mi ujság?
KOVÁCS: Ma bent voltam a Sanyinál.
KOLLERNÉ: Beszélt vele?
KOVÁCS: Csak néhány szót.
KOLLERNÉ: Nagyon odavan?
KOVÁCS: De hogy!
KOLLERNÉ: Sohase jön meg az esze...t
KOVÁCS: Mindig mondtam neki, hogy
ne csináljon ostobaságokat. De folyton a
meggyőződésére hivatkozott.
KOLLERNÉ: Majd én halok bele a meggyőződésébe. (Más hangon Ibolyához.) A
papa lement már. öltözködj fel rendesen.
Gersonné is lenn lesz.
KOVÁCS: Akkor én búcsúzom. — Szervusz, Ibi !
IBOLYA: Megint le kell menni abba a
rohadt kávéházba! — Szervusz, Kovács!
KOVÁCS: Kezétcsókolom. (El.)
KOLLERNÉ: Mit veszel fel?
IBOLYA: Mit bánom én.
KOLLERNÉ: A kék szövetruhát a fehér
gallérral.
IBOLYA (a szekrényhez megy, kiveszi,
lassan vetkőzni kezd).
KOLLERNÉ: Én úgy megyek le, ahogy
délután lenn voltam a háziúrnál. — Nem
akar engedni. — Te, ha beszélsz a fogorvossal, mondd meg neki, hogy elsején
Ili

csak a számla felét tudjuk kifizetni.
IBOLYA (megrettenve, élesen): E r i S
szó se lehet, mama! Ki kell fizetni az e g S
szet!
KOLLERNÉ: Fogorvosszámlát j a n u f l
elsején fizet mindenki. Szép tőlünk, ha I
felét kifizetjük. Nem ' hallottad az előbH
hogy a szabó milyen patáliát csapott? I
IBOLYA: Ha a föld alól is, de elő k M
teremteni. Nem akarok tartozni neki!
•
KOLLERNÉ: Miért? Mi történt? E d d *
a legjobb barátságban voltál vele. Jó ismfl
rősünk. Minden héten itt vacsorázik, e g y ü S
ülünk vele a kávéházban. — Neki nem l f l
het megmondani?
IBOLYA: Mindenkinek, csak neki nenfl
KOLLERNÉ: Talán tőled is kérte •
pénzt?
IBOLYA: Célzott rá. És ha egyszer f e l
küldte a számlát... (Más hangon.) Mondl
mama, mért mondtad a doktor előtt, hogB
nekem hozományom van?
KOLLERNÉ: Mért ne mondtam volna!
A vak is látta, hogy érdeklődik irántad! I
IBOLYA: Nem igaz. És engem se érdél
kel.
KOLLERNÉ: óriási! Három hónapjil
folyton együtt vagytok. Együtt mentek a
moziba, a szigetre... és csodálkozol, hogjl
én hittem valamit?
IBOLYA: Ez semmi. — Itt lakik a házi
ban, kezelt... és nekem mindegy, hogy éifl
kivel másdcálok. Különben is nős.
KOLLERNÉ: Most hallom először. ÉJ
hol a felesége?
IBOLYA: Külön élnek.
KOLLERNÉ (csalódottan):
Nős? —|
Kár!
IBOLYA (leül a díványra, már kombiné-\
ban. A ruhát a kezében tartja, hogy a /öídet söpri, révedezik, nem sír, de gyanúsan
csillog a szeme).
KOLLERNÉ (ránéz): Mi bajod?
IBOLYA: Pokolian fáj a fejem.
KOLLERNÉ (gyanakodva) : Veled valami történt.
IBOLYA: Semmi.
KOLLERNÉ: Napok óta érzem, hogy
veled valami történt! Rosszul nézel ki és
hallom, hogy egész éjjel forgolódsz az ágyban.
IBOLYA (haragosan): Mert a nagypapának nem elég az éjjeliszekrénylampa,
meggyújtja a csillárt is. És az üvegajtón
át pont az ágyamra világít! — Lehet így
aludni?
KOLLERNÉ: Nekem hiába beszélsz. —
Itt más is van. Ezt én megérzem. Látom
ra.ltad. összevesztél a fogorvossal?
IBOLYA: Nem veszhettem össze, mert
nem is voltam jóban vele.
KOLLERNÉ: Hazudsz! Veled valami
történt! Megváltozott az arcod! Nem ismerek rád!

IBOLYA (idegesen): Fáradt vagyok és
nagyapa az idegeimre megy! Nem tuok mindennap óraicnosszat felolvasni!
KOLLERNE: Valami történt közted és a
ogorvos között!
IBOLYA: Nem történt.
KOLLERNÊ: Lent voltál nála?
IBOLYA: Lent.
KOLLERNÉ: Na és?
IBOLYA: Csak megmondtam neki, hogy
lsején megkapja a pénzt.
KOLLEKNti (mellé ül, szelídebben):
em vagy őszinte hozzám. Mindig mondám, hozzám olyan őszinte lehetsz, mint egy
arátnőhöz. Nekem elmondhatsz mindent,
arhaság titkolózni...
IBOLYA: Ne kínozz mama. Nem monok meg semmit!
KOLLERNÉ: Szóval volna mit megondanod?!
IBOLYA: Nincs.
KOLLERNÉ (kitörve): Beszélj, mert...
(Hirtelen elfojtva, fejét fogva.) Az ember megőrül köztetek. Már en is úgy üvöltök, hogy az öreg minden szót meghall odabent. (Komolyan.) Hallgass i d e . . . olyan
vagy te is, mint a Sanyi . . .
IBOLYA: Hagyd ki ebből a Sanyit!
KOLLERNÉ: A Sanyi is, ha rám hallgat, ha őszinte... Te is olyan komisz vagy!
IBOLYA (kitóive):
Te tudod mama,
hogy én nem vagyok komisz!
KOLLERNÉ: Nem vagy komisz, csak
gyötörsz.
IBOLYA (sir).
KOLLERNÉ: T e . . . — Mi van veled?
IBOLYA: Semmi...
KOLLERNÉ: Te. ..! Veled valami van!
IBOLYA: Ne kínozz!
KOLLERNÉ: Mondd meg, akármi van
is. Megígérem, hogy egy szót se szólok.
IBOLYA (a térdére könyökölve hallgat).
KOLLERNÉ : A fogorvos... megsértett?
IBOLYA: Mit a fogorvos?! Mit bánom
én a fogorvost! Ki ez a fogorvos?!
KOLLERNÉ: Ne ordíts, te őrült!
IBOLYA: Jobb, ha nem gyötörsz.
KOLLERNÉ (szepegve) : Az embernek
ez a két gyereke van. Az egyiket éjszaka
elviszik a detektívek. A másik . . .
IBOLYA: Most már te is sírsz.
KOLLERNÉ (sírósan): Igen, mert...
két gyereke legyen az embernek, é s . . .
IBOLYA: Mit akarsz tőlem?
KOLLERNÉ: Azt akarom, hogy mondd
meg. mi történt?
IBOLYA: Mama...
KOLLERNÉ: Beszélj!
IBOLYA: Nem tudok.
KOLLERNÉ: Az Istenért! Mi történt?
IBOLYA (csöndesen) : H á t . . . az.
KOLLERNÉ (nagyon halkan, de szinte
sikoltva): Mi?
IBOLYA: Másállapotban vagyok.

KOLLERNÉ (lezökken a díványra).
IBOLYA (feláll): Te akartad, hogy
megmondjam. (Szünet.)
KOLLERNÉ (lassan feláll): . . . Hát
most mondd . . . mondd . . . most mit csináljak veled...? Megfojtsalak?
IBOLYA: Fojts meg, ha jól esik.
KOLLERNÉ (lamentálva): Mindig tudtam, hogy ez lesz a vége! Ezek a mászkálások, kinnalvások. A Sanyi is ott került
össze azokkal a gyilkosokkal! Akkor kellett
volna leütni a derekadat, amikor tizenötéves korodban először észrevettem, hogy átintegetsz annak a fogtechnikusnak.
IBOLYA: Ugyan!
KOLLERNÉ: Mindig volt benned valami szemérmetlenség, amit az öreg fejemmel
sohase értettem meg. A házban úgyis azt
pletykálják, hogy az egész Oktogon idenéz,
távcsövekkel figyelik a férfiak, mikor vetkőzöl! Hát mondd, most mit csináljak veled . . . ?
IBOLYA: Amit akarsz. Mondtam már.
KOLLERNÉ: É s . . . ki volt? Ki volt az
a csirkefogó?
IBOLYA: Nem mindegy? Én ugyanolyan hibás vagyok.
KOLLERNÉ: Hülyeség! Ha egy nő elveszti a fejét, a férfié a felelősség. (Fejéhez kap.) Milyen ostoba vagyok. De nem
csoda, ebben az izgalomban. (Hangosan
kiáltva.) A fogorvos! Persze, hogy a fogorvos volt!
IBOLYA (energikusan): Hogy képzeled?!
KOLLERNÉ: Most már értem. A számla azt jelenti, hogy szakítani akar a gazember! Majd adok én neki!
IBOLYA (tiltakozva) : Nem a fogorvos
volt! Értsd meg, mama. Hogy képzeled,
hogy én egy ilyen . . . ilyen szőkebajusszal,
egy ilyen . . . egy ilyen hitvány emberrel...
(Innen kezdve nagyon gyorsan beszélnek.)
KOLLERNÉ: Megesküszöm rá, hog^ a
fogorvos volt! Mindennap lemászkáltál Hozzá. Majd megtudom. Megkérdem tőle.
IBOLYA: Minek? Nem ő volt!
KOLLERNÉ: Hát akkor ki?
IBOLYA: Mindegy. Nem fontos.
KOLLERNÉ: Ha nem mondod meg, akkor biztosan ő volt! Ne félj, tudom, mi a
kötelessége ilyenkor egy anyának!
IBOLYA: Az arcodba fog röhögni. Semmi köze hozzám.
KOLLERNÉ
(végkép
elkeseredetten,
elszántan) : Ha nem mondod meg, olyat teszek . . . A szemedláttára ledobom magamat
az emeletről. Nekem már úgy sincs miért
élni. Nem tudok többet így az emberek elé
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kerülni. Az apádnak mit mondjak? (Ordítva.) Ki volt?
IBOLYA (rémülten) : Mama, az Isten
szerelmére... !
KOLLERNÊ (fenyegetően): Ha nem
mondod m e g . . .
IBOLYA (apatihusan) : H á t . . . megmondom.
KOLLERNÊ (fáradtan,
kimerülten):
Hát ki volt? . . .
IBOLYA (érzik, hogy hazudik): A . . .
a Kovács volt.
KOLLERNÊ (összeomlik): Jó Isten. Ez
a kölyök. Ez a senki, ez a mamlasz... De
hiszen... ez még csak el se vehet. Fiatalabb nálad és kevesebb a fizetése. Te elvetemült! Hiszen ez el se tudott csábítani!
Most már elhiszek rólad mindent. Még azt
is, hogy te csábítottad el. (Más hangon.)
. . . . Még ez is. Az apádat holnap leépíthetik. Jól nézünk ki. (Egyre sírósabban.)
Délelőtt a Markóban a beszélőben, a kendős asszonyok között... És most mehetek
veled a nőorvoshoz! Mint anya, mehetek
veled a hátsó ajtón, hogy meg ne lássanak.
És ehhez is, — honnan veszem a pénzt?
És ki vesz el ezután? Úgy kuporgattam ezt
a tízezer pengőt... (Sir.) Szegény boldogult nagyapád hagyta rád. Azt hittem,
tisztességesen férjhez adlak! És most...
IBOLYA (közben belebújt a ruhájába,
kérlelve, csöndesen): Hagyd abba, mama...
KOLLERNÉ : És most... mehetek veled a kávéházba. Az emberek közé, mintha
nem történt volna semmi. (Feláll, kiegyenesedik, nyers hangon): Anna!
ANNA (bejön): Tessék!
KOLLERNÉ: Hozza be a kalapomat!
(A színpad elsötétül.)
(FÜGGÖNY)
MÁSODIK

f e l v o n á s

1. KÉP.
(Kávéház. Ablaknál ül Erdős, asztalnál
Kollerék, Gersonék. Mikor a függöny felmegy, a kávéház láthatatlan részéről harsány kórusröhögés hallatszik, amely viccek nyomán szokott felharsanni. Miközben
Koller beszél, idegesen arra forgatja a
fejit.)
KOLLER: Nem érti meg, nem tudja,
hogy tízezer pengőért örökre megvehetné a
nyugalmát. Egyszerűen nem érti meg,
hogy miről van szó.
GERSON: Én nem erőltetem, csak sajnálom, hogy már bejelentettem a vezérnek.
Persze, ha a nagyságos asszony olyan hajthatatlan . . .
KOLLERNÉ: Nem tehetem meg Gerson. Az apám halottas ágyán esküdtem
meg, hogy nem adom ki a pénzt. (A röhögés megismétlődik.)
KOLLER (a főpincérhez) : Micsoda lár116

ma van itt? Hol vagyunk? Az OktogonoB
vagy a Teleki-téren?
FŐÚR: A demokraták mulatnak kéreifl
Nagy Ákos urat kinevezték kormányfőt®
nác sósnak.
KOLLER (dühöngve) : Mégis csak h a l
latlan! Tulajdon felesége gáncsolja el s l
embert!
GERSONNÉ: Igaza van a Bellának. Bisl
tosan van oka arra,, hogy ne adja ki azt I
tízezer pengőt. Beszéljünk másról. Rosszil
nézel ki, Ibolya.
KOLLER (miközben újságba merülm
Fejgörccsel jött le.
IBOLYA: Otthon akartam maradni,
TELEFONOS (jön): Szigeti fogorvol
urat a telefonhoz.
KOLLERNÊ (idegesen): Látja, h o g j
nincs itt.
TELEFONOS: Azt mondták, a Kollerl
asztalnál keressem.
GERSON (szellemesen) : Talán az aazl
tal alatt...
KOLLER (dühösen feláll, Gersonné-1
hoz) : Bocsásson meg nagyságos asszonyom,1
most jut eszembe, nekem is telefonálnom!
kell. (El.)
GERSON (röhögve): A kártyaszobábaI
megy kibicelni.
GERSONNÉ: Maga is mehet, ha akar.
GERSON: Maga tudja, hogy én nem
hagyom egyedül magát.
GERSONNÉ: Különben is rövidesen indulhatunk. Villamossal szeretnék hazamenni Kelenföldre. (Erdős felé mutat.)
Mit néz úgy az az alak?
KOLLERNÊ: Minden este idejár...úgy
bámul ránk hat év óta.
GERSON: Hogy jön ez az alak ahhoz,
hogy magát nézze?
GERSONNÉ: Hiszen hallja, hogy nem
engem néz, Ibolyát nézi.
GERSON : Azt se nézze. Az én asztalomnál ülő hölgyeket ne fixirozza senki.
GERSONNÉ: Ne hősködjön, mindig
olyan hős a szájával.
GERSON: Jó, jó, csak ne izgassa magát
drága. (Újságot olvas.)
GERSONNÉ (észreveszi a fogorvost,
aki egy pillanatra megjelenik annak a
traktusnak a határán, ahol ülnek): Mondd
Ibolya...
ERDŐS (észreveszi a fogorvost és kicsit
fölemelkedik).
IBOT.YA: Tessék.
GERSONNÉ: Nem az a Szigeti fogorvos
nézett be. aki mindig veletek szokott ülni?
IROLYA: Nem látom.
GERSONNÉ: . . . Mi van vele?... Azt
hittem. Ibolyának udvarol.
KOT.T.ERNÉ (néz utána): Mi jut eszedbe? Kezelte csak . . .
GERSONNÉ: Mi bajod Ibolya? . . . Olyan
fehér vapv!
GERSON: Parancsol konyakot?

Koller az egyik asztalnál éppen oszt, a
IBOLYA : Jó lesz . . , (Erőltetetten motyogva) : Igazán semmi különös okom... másik asztalnál a fogorvos veszít. Beront
alán a f ü s t . . .
Bruck.)
KOLLERNÉ: És ez a levegő! Nem
BRUCK: A Koller úr itt van?
oda...
EGY ŰR (a másik asztaltól): Csöndet
GERSON (a főúrhoz): Egy konyakot,
kérünk, nem lehet így játszani!
agyart.
BRUCK (odamegy Rollerhez): Koller úr!
FŐÚR (megjelenik, továbbadja): Egy
KOLLER: Mindjárt kérem.
onyak magyar, Koller-asztal.
BRUCK: Hallgasson ide!
GERSONNÊ: Nem kellett volna lejönKOLLER (bosszúsan): Rögtön kérem!
öd.
SZIGETI: Ne diskuráljunk annyit,
IBOLYA: Szeretnék hazamenni.
uraim!
KOLLERNÉ: És az uram ilyenkor kiKOLLER (hátranéz, észreveszi a fogicel. Borzasztó miket csinál ez az ember.
orvost): Jó estét doktor úr, maga itt van?
Ibolyához.) Hogy vagy?
Kerestem ma. (Tovább játszik.)
IBOLYA: Sehogy.
SZIGETI (megdöbbenve): Engem? —•
KOLLERNÉ: Meg kellene kerestetni az
Van szerencsém, Koller úr.
ramat!
BRUCK (Rollernek): Hallgasson ide,
BRUCK (házasságközvetítő, jön, oda- Koller ú r . . . azt üzeni a nagyságos asz"szön): Kisztihand, nagyságos asszony... szony...
KOLLERNÉ: Bruck,úr, ne haragudjon,
KOLLER: Mit üzen a nagyságos aszem látom a pincért, — legyen szíves szól- szony?
'on be az uramnak a kártyaszobába, jöj<BRUCK: Haza akarnak menni.
jön azonnal, rosszul van a lányom.
KOLLER: Mondja, hogy azonnal meBRUCK: Rohanok, nagyságos asszony. gyek. — Kassza, tuletroá... ultimó, abGERSONNÉ: Ki volt ez az ember?
szolút — és bemondom a családot is!
KOLLERNÉ: Bruck házasságközvetítő.
BRUCK: A család... erről jut eszembe,
GERSONNÊ: Ti mindenkit ismertek itt Koller ú r . . . A lánya rosszul l e t t . . .
a kávéházban.
KOLLER: A lányom? Itt a kávéházban?
PINCÉR (hozza a konyakot).
SZIGETI: Ki lett rosszul?
GERSON: Igya meg, meglátja, mindjárt
KOLLER (föláll): A lányom (Bruckhoz). Legyen szíves üljön le helyettem.
jobban lesz. Evett valamit délben?
(Miközben átadja a kártyát.) Pedig játék
IBOLYA (felemeli a poharat és mindjárt vissza is teszi) : Most már igazán nem után lett volna önnel egy kis beszédem,
bírom tovább... Ne haragudjatok, haza doktor úr? Mikor áll rendelkezésemre?
(A színpad visszafordid az első traktusszeretnék menni... (A szék hátára hanyathoz. — Gersonék a sarokban öltözködnek.
lik.) Jaj, Istenem!
Kollerné, Ibolya az asztalnál.)
KOLLERNÉ (hangosan):
Ibolya, az
KOLLER (rohanva jön): Mi a z . . . ml
Isten szerelmére...
ERDŐS (aki az egész jelenetet fokozódó történt, az Isten szerelmére?
KOLLERNÉ: A kártyaszobából kell kiizgalommal figyelte, fölugrik ordítva) :
kaparni, amikor a lánya rosszul van!
Orvost, orvost!
. . . Miattad akár...
(A kávéházi alakok jönnek elő — valaki
KOLLER (közbevág):
Csak benéztem
rosszul lett — morajlik végig a helyiséiben )
GERSON (odalép Erdőshöz): Ne csi- egy pillanatra . . . (Ibolyához, túlzott gyönnáljon itt kérem botrányt, látja, hogy van- gédséggel) Hogy vagy, édes fiam?
IBOLYA: Sehogy...
nak férfiak az asztalnál...
ERDŐS: Kérem, én csak segíteni akarKOLLERNÉ: Látod, hogy jobban van!
tam.
KOLLER: Hála Isten... Tudtam, hogy
GERSON: Ne avatkozzék
olyasmibe, nem lehet komoly baja... erős szervezet...
amihez semmi köze.
Hát szívem . . . akkor talán még egy pillaERDŐS (leforrázva leül): Kérem szé- natra . . . (Olyan mozdulatot tesz, mint aJci
pen . . . azért nem kell...
vissza akar menni.)
(A színpad forogni kezd, látni a kávéházat
KOLLERNÉ: Ez vissza akar menni a
az összes elSfordidó mellékalakokkal, s kártyaszobába !
ahogy Bruck szalad a kártyaszoba felé és
GERSON: Gyerünk haza, Lajos.
szembejön a tolmács. A forgás megáll a
KOLLERNÉ: Annyira még nincs jól,
kártyaszobánál. Túlzsúfolt
kártyaszoba, hogy nyugodt lelkiismerettel tovább kárnégy asztalnál kártyások, izgatott partik, tyázhatnál . . .
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KOLLER (zavartan) : Ki akart kártyázni...? É n ? . . . eszemágában sincs!...
csak azt hittem, hogy bennfelejtettem a
cigarettatárcámat... (Tapogatja szebét.)
De nem . . . itt van!
GERSONNÊ: Na menjünk... majd én
karon fogom Ibolyát...
KOLLERNÊ (és Gersonné karonfogják
Ibolyát, elindulnak. Kollerné visszaszól.) :
Fizess és menjünk...
KOLLER: Hát menjünk... (Miközben
mennek, fizet a főpincérnek.)
SZIGETI, (idegesen): Amikor parancsolja. Talán holnap . . .
KOLLER: Jó. Holnap. — Most rohanok! (El.)
(A színpad visszafordul az első traktushoz.
Tolmács és Erdős sakkoznak.)
TOLMÁCS: Mitől olyan sápadt, mintha
maga ájult volna el?
ERDŐS: őszintén szólva, — aggaszt a
Koller kisasszony állapota. (Hat év lóta
ülök i t t . . . majdnem ismerem... Ez mégis
csak teremt köztünk valami közösséget...
itt a szemem előtt szédült e l . . . Ês a végén
még rászólnak az emberre, ha segíteni akar.
TOLMÁCS Jmiközben kivess egy cigar
rettát Erdős tárcájából): Mondja, Erdős
ú r . . . ha ilyen rettenetesen érdekli a Koller kisasszony, — a kutyafáját — mért
nem ismerkedik meg végre személyesen
vele?
ERDŐS: Sose volt rá alkalom.
TOLMÁCS: Hat év óta? Hiszen egész
sereg közös ismerősük van!
ERDŐS: Ki? Ez a fogorvos? Vagy —
maga? Vagy a főpincért kérjem meg, hogy
bemutasson neki?
TOLMÁCS: Sakk! Azt könnyű mondani . . . ( Gondolkozik.)
BRUCK (jön) : Kollerék elmentek már?
Főúr, fizetni!
FŐÚR: Jövök, Bruck úr! (Odasiet.)
BRUCK: Egy fekete, meg egy alma..,
FŐÚR: Egynegyven. Minden benne.
BRUCK: Mondja meg holnap Koller úrnak, hogy vesztettünk. Kettő kilencvennel
lóg a patikusnál. (Észreveszi Erdőst.) 36
estét, Erdős ú r . . . Sakkoznak?
TOLMÁCS: Nem. Korcsolyázunk.
ERDŐS: Jó estét, Bruck ú r . . . Megy
már?
BRUCK: Nem is virrasztok hajnalig,
mint maga.
ERDŐS: Mit csináljon az ember, ha
nincs más mulatsága? Én nem iszok, nem
kártyázok, nem járok bárokba táncolni...
néha sakkozok a tolmács úrral... én rendes ember vagyok, Bruck úr. Az a kis
kávéházi élet se legyen nekem?
BRUCK: Az olyan rendes embernek mint
maga, ilyenkor a családi kandalló mellett,
vagy a jó meleg hitvesi ágyban, a szerető
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feleség oldalán van a helye. Egyszóvfl
otthon. Ne sakkozzon ezzel az úriemberrel
Menjen haza.
ERDŐS: Haza? A hidegbe, a sötétségbB
a magánosságba?
BRUCK: Nősüljön meg! Hányszor mon A
tam már magának!
TOLMÁCS: Bruck úr házasember?
I
BRUCK: Voltam. Szegény jó feleségem*
ERDŐS: Meghalt?
BRUCK: Nem. Férjhezadtam. Én híreB
vagyok arról, hogy mindenkit férjhezadoM
Ha kell, a saját feleségemet is. Magát •
meg fogom házasítani, Erdős úr. Most vafl
egypár fenomenálisan nagyszerű esetem. H l
akar, benősülhet egy szegedi tésztagyárbn
ERDŐS: Köszönöm, Brack úr, nerfl
nősülök.
BRUCK: Kérem, nekem nem sürgő»
Nézzen ki az ablakon . . . tél v a n . . . e s i l
a h ó ! . . . az éjszaka barátságtalan... h a
mégis meggondolná a dolgot... a cím emel
tudja, Teréz-körút 9/b.
ERDŐS: Köszönöm...
BRUCK: És vigyázzon . . . mert a királyi
nőj« bajban van. Jó éjszakát uraim... (El. 1
ERDŐS: A királynőm...?
TOLMÁCS: 'Hallatlan! Beleszól a játékba... nem játszom további
ERDŐS: De kérem...
FŐÚR: Ne tessék haragudni kérem, a
tolmács úrnak igaza van. Bruck úr mindenbe beleavatkozik. Elkonkurrálja a törzsvendégeket . . . megnősíti őket. A fél kávéházat kipusztította már. Még szerencse,
hogy az asszonyok megtanultak kártyázni
és visszajöttek. Ne nősüljön meg, Erdős úr.
Ha már meg tetszik nősülni, ne nősüljön
a kávéházból...
ERDŐS (élesen): Tessék?
FŐÚR: Nem akarok én senkiről rosszat
mondani kérem . . . nagyon finom emberek
Járnak i d e . . . rendes családok... de a
papa hátramegy a kártyaszobába... a
mama beleássa magát a divatlapokba.. •
a . . . a kisasszony egyedül marad a fogorvossal . . .
ERDŐS (rászól) : Mi köze hozzá?
TTÖŰR: Semmi, Erdős ú r . . . persze,
hogy nincs közöm hozzá... Bocsánat, fizetnek . . . (Elrohan.)
ERDŐS (izgatottan): Mit szól ehhez?
Már a főpincér is beavatkozik az ember
magánügyeibe!
TOLMÁCS: Megszokhatta ,volna már.
Pesten a közügy magánügy és a magánUgy közügy... Kivált a kávéházban ! Játszunk egy másik partit?
ERDŐS : Nem . . . unom . . . és ideges vagyok. Annyi minden jött össze ma este.
. . . Minek is jöttem le! (Csönget a poháron.) Fizetek!

TOLMÁCS: Hazamegy?
ERDŐS: Haza... (Kis szünet.) Mondja,
nne nekem egy szívességet?
TOLMÁCS : Ha megtehetem . . .
ERDŐS: Aludjon ma nálam. Olyan
sszkedvű vagyok . . . Nem bírnám ki egye1. Soha ilyen árvának nem éreztem maamat...
TOLMÁCS: És Gizike? Nem jön vissza?
ERDŐS: Moziba ment, ma az édesanynál alszik a barakkban. Ha arra az üres
ét szobámra gondolok . . . kutya hideg leet a lakás. Máskor Gizi vigyáz a kályára . . . nem hagyja kialudni a tüzet...
át jön?
TOLMÁCS: Szívesen. Be is fűtök. Még
át is főzök, ha kell... vagy vigyünk inább valami pálinkát?
ERDŐS : Ha maga inni akar... én nem
szom...
FŐŰR (jön): Fizetni tetszik?
ERDŐS: Igen... írja össze... ami neem és a tolmács úrnak volt...
FŐÚR: Három hetven... És még egyszer bocsánat, Erdős úr . . .
ERDŐS (fölveszi a kabátját,
fejébe
nyomja a kalapját).
TOLMÁCS: Erdős úr! Miféle kalap van
magán?
ERDŐS (a tükörben megnézi magát):
Ez nem az én kalapom!
TOLMÁCS (röhög):
Milyen komikus
benne. Úgy néz ki, mint a Chaplin! —
Főúr! (Főúr jön.) Kié lehet ez a kalap?
FŐŰR (kezébe veszi): K. L. Csak a Koller úré lehet. Elcserélte a nagy tolongásban.
ERDŐS: Most mit csináljak? Ez volt az
egyetlen viselhető kalapom!
FŐÚR: Holnap vissza tetszik cserélni.
ERDŐS: Ebben a kalapban ki se tudok
menni az uccára.
TOLMÁCS: Erdős úíl Hallgasson ide!
Van egy ragyogó ötletem.
ERDŐS Micsoda?
TOLMÁCS: Holnap délben menjen fel
Kollerékhez és cserélje vissza.
ERDŐS: Ezért a kalapért zavarjam
őket? És pont most, amikor a kisasszony
beteg?
TOLMÁCS : Ugyan menjen... Holnapra
semmi baja. Ne legyen már olyan gyámoltalan! Legalább végre bejut a lakásba,
megismerkedhet a lánnyal.
ERDŐS (tanácstalanul): De biztos ait
fogják hinni, hogy . . .
TOLMÁCS: Mit fognak hinni? Hiszen
Rollernek se jó a maga kalapja. Direkt
hálás lesz.
(A szín elsötétedik.)

2. KÉP.
(Kollerék lakása, mint az I. felvonásban.)
KOLLER (felöltözve, útrakészen) : Még
csak az kellene, hogy valami komoly baja
legyen.
KOLLERNÉ: Nincs komoly baja. Hiszen látod, hogy elment a hivatalba. Csak
meg akarok nyugodni.
KOLLER: Melyik orvoshoz mentek?
KOLLERNÉ: A doktor Somogyihoz, ö
majd megmondja, melyik tanárral konzultáljunk.
KOLLER: Látod, egy okkal több, hogy
meggondold ezt a kaució-dolgot. Muszáj
biztosabb állás után néznünk. Ha ez a
lány ilyen göthös, nem járhat sokáig irodába.
KOLLERNÉ: Azt hittem Lajos, hogy
ezzel az üggyel egyszer és mindenkorra
végeztünk. Nem adom oda a lányom hozományát. Nem és nem, ne izgass még ezKOLLER: Azt hiszed, önzésből kell nekem ez a tízezer pengő? Csak miattatok, a
ti jövőtök . . . Én? Nekem már mindegy.
KOLLERNÉ: Mégsem adom.
KOLLER: Úgyis jó. A nagypapa az
előbb azt mondta, hogy szeretne egy kicsit lenézni az uccára.
KOLLERNÉ: Majd az Anna odatolja
az ablakhoz.
KOLLER: Hát akkor én megyek. Aztán
majd telefonozza meg az Anna, mit mondott a doktor, ötig a hivatalba, öt után a
kávéházba. Hát szervusz. Sajnálom, hogy
nem várhatom meg Ibolyát. (EL)
ANNA. (kijön a nagypapa ebéd-edényével).
KOLLERNÉ: Szóljon a házmesternek a
fürdőszoba miatt.
ANNA: Szóltam már, de azt mondja,
hogy mi rontottuk el a csapot.
KOLLERNÉ: Hát akkor folyjon a víz.
A nagypapát majd ki kell tolni ide az abANNA: Most mindjárt?
KOLLERNÉ: Nem. Mielőtt elmegyünk.
(Csengetnek.) Nézze meg, ki az.
ANNA (el, majd visszajön): A Szigeti
fogorvos úr.

BÁJÚ CIKKEK:
selyem, bársony, csipke,
díszek, stb. legszebb újdonságok i g e n o l c s ó n

IfLIIN ANTAL
divatárucikkek n a g y á r u h á z é b a n
K i r á l y - u t c a 5 3 (a Teréz templomnál.)
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KOLLERNÉ (megütődve):
Fogorvos?
Tessék, Eressze be.
SZIGETI (jön): Bocsásson meg, nagyságos asszony, hogy ezekben a déli órákban
zavarom...
KOLLERNÉ: Doktor úr tudja, hogy
bennünket nem zavar. Tessék helyet foglalni.
SZIGETI: Koller úr tegnap éjjel szólt
nekem, hogy beszélni szeretne velem és
hallom, hogy délelőtt is keresett a rendelőben, de nem voltam otthon. Gondolom, valami fontos dolog leheti
KOLLERNÉ: Igen...
SZEPESI: Miről van szó, nagyságos aszszony'.'
KOLLERNÉ: A számla ügyében akart
magával beszélni.
SZIGETI
(föllélegezve):
A számla
ügyében? Exkuzálni akarom magamat...
Mikor átnéztem a kinnlévőségeimet, automatikusan ez is sorrakerült...
KOLLERNÉ: őszintén szólva, nagyon
csodálkoztunk doktor úr. Fogorvosszámlát
január elsején szokás fizetni és ha önnek
sürgősen kellett a pénz, szólhatott volna
közvetlenül az uramnak. Elég jóbarátságban vagyunk
SZIGETI: Technikai tévedés volt. Nem
szeretném, ha a nagyságos asszony ebben
ellenséges lépést látna.
KOLLERNÉ: Csak arra akartuk megkérni, hogy elsején elégedjék meg a doktor úr az összeg felével. Azt hittük, tegnap
este lejön a kávéházba.
SZIGETI: Tegnap átutazott egy barátom. Csak később mentem be a kávéházba,
az utolsó pillanatban beszéltem is Koller
úrral, de mire az asztalukhoz mentem,
nagyságos asszonyékat már nem találtam
ott.
KOLLERNÉ: Korán mentünk el. Ibolya
rossrnl lett.
SZIGETI: Remélem, nincs komolyabb
baja?
KOLLERNÉ: Nincs jól, de azért elment
a hivatalba.
SZIGETI: Igen, ezt tudom és azért is
jöttem fel most, amikor tudom, hogy még
nem lehet itthon, mert szeretnék valamit
nagyságos asszonnyal tisztázni.
KOLLERNÉ: Velem?
SZIGETI (hia szünet után): Nem szeretném ,hogy nagyságos asszony félreértse megváltozott viselkedésemet... Bár
nem beszéltünk erről, de nagyságos aszszony is tudta, hogy én érdeklődtem Ibolya
iránt. Hosszan gondolkoztam kérem ezen a
dolgon és úgy éreztem, ha továbbmélyülne
ez a tisztára szimpátián alapuló barátság,
esetleg ártanék vele Ibolya jóhírének, jövőjének . . .
KOLLERNÉ: Miért? Egy tisztességes
ember, aki komolyan . . .
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SZIGETI: Ez az kérem. Ha az e m l
nem vonhatja le egy ilyen közeledés v é H
konzekvenciáit, okosabb ha idejekorán fl
reáll, minek pletykázzanak? (Sóhajt.) H
fiatalabb volnék és ha szabad volnék •
De már nem vagyok mai gyerek. NejH
vennek mondom magamat, de tulajdonkfl
pen negyvennégy vagyok.
KOLLERNÉ: Hát aztán?
SZIGETI: Huszonegy év korkülöiB
ség # # #

KOLLERNÉ: Nagyobb korkülönbség®
is láttam már boldog házasságot.
SZIGETI: Nős is vagyok kérem. IbolB
talán megmondta- És nem tudok e l v á l n i !
feleségemtől. Nagyságos asszony jól t u d B
hogyan élek, mit küszködök...
•
KOLLERNÉ: Ibolyának tízezer penfl
hozománya van. Igaz, hogry ezt már monfl
tam magának.
SZIGETI : És nekem több mint nyolcezB
pengő adósságom. Ha el akarnék válifl
egész vagyont kellene kifizetnem a f e l e s i
gemnek.
KOLLERNÉ: Kár. Az ilyen szép láiJ
igazán megérdemelte volna... (Kónnyim
vei küszködve.) Olyan okos gyerek... «
milyen szorgalmas . . . Hogy beszélnek róll
a biztosítónál és milyen jó gyerek. Csak I
szája jár el néha, de ez a szemtelenség, e l
se igazi, ezt is csak csinálja, mert ma mini
ilyenek. De mondja, milyenek legyenek . .1
mit láttak, mióta megvannak? De J
szíve...
SZIGETI: Tudom nagyságos aszony. D l
mit csináljak, ha egyszer ezer akadálybJ
ütközik.
KOLLERNÉ (vádlóan) : De ha tudtál
hogy ebből nem lehet semmi, akkor miért]
kezdte? Mindnyájan láttuk, hogy úgy visel-l
kedik, mint akinek szándékai vannak..,
Hetenként kétszer is itt vacsorázott doktor
úr . . . egészen a családhoz tartozott már...
SZIGETI: Azért, mert néhányszor fent
vacsoráztam kérem . . .
KOLLERNÉ: Senkise veti doktor úr szemére a vacsorákat... de doktor úr úgy-e
együtt járt vele egész nyáron . . . Elengedtük este egyedül..,
SZIGETI: Nemcsak velem j á r t . . . Kirándulni és csónakázni másokkal járt.
KOLLERNÉ: Mit akar ezzel mondani?
SZIGETI: Én csak tisztázni akarom a
helyzetet. A nagyságos asszony esetleg
felelőssé akar tenni, azért, ami . . .
KOLLERNÉ (rémülten): Felelőssé?..,
Magát? (Kiáltva.) Én mindjárt gondoltam,
SZIGETI: Én nem tudom, nagyságos
asszony, mire gondol.
KOLLERNÉ: Maga ki akar bújni a felelősség alól...
SZIGETI: Engem nem terhel semmiféle
felelősség.

[OLLERNÊ: Hát kjt? Talán egy fiatal
egy gyereket, aki azt se tudja...
LIGETI: Ne feszegessük ezt, nagysáasszony.
fOLLERNÉ: Tönkretette egy életre és
el akar szökni!
IZIGETI: Ha már erről beszélünk...
[OLLERNÊ: Hiába mentegetődzik,..
IZIGETI (kitörve):
Én nem akarok
Itegedödzni nagyságos asszony, de
fje el nekem... Nem vagyok esirke. . . Boldogtalan ember vagyok, elfuseexisztencia, akit talán a sok baj leitatott egy kicsit a felelősségérzésről...
csak az a bűnöm, hogy vén fejemmel
voltam eléggé higgadt és előrelátó . . .
Ibolya fiatalsága, bátorsága egy pilitra megfosztott józanságomtól... Én
fsak férfi vagyok, nagyságos asszony, de
vagyok csábító . . . Ilyen katasztrófa
kdenkivel megtörténhet... minden pesti
[ban, minden kerületben... S ha már
m nyíltan beszélünk . . . Mit tudtam én
lem . . . hiszen másokkal is kirándult és
|zett egész nyáron . . . És akkor este, miide feljöttem... egyedül voltunk itt a
lÉsbâQ • • •

ANNA: Igenis. (Szünet. Anna behozza
a cipót és a kalapot.)
KOLLERNÉ: És aztán majd tolja be a
nagypapát...
ANNA: Még feketézik. (EU
IBOLYA (bejön, saját kulcsa van): Kézit csókolom...
KOLLERNÉ: Szervusz. Hogy vagy?
IBOLYA: Nem jól.
KOLLERNÉ: Ettél valamit?
IBOLYA: Egy falat se megy le a torkomon. Volt itt valaki?
KOLLERNÉ: Senki. Honnan veszed?
IBOLYA: Mintha láttam volna valakit
kilépni az ajtón, mikor belültem a liftbe.
KOLLERNÉ: Itt nem volt senki. Hát
most vedd föl a másik cipőt, aztán menjünk, mert negyed négyre vagyunk bejelentve a doktornál.
IBOLYA (kibujtatja a cipőből a lábát és
maga elé néz).
KOLLERNÉ (részvéttel): Mit ülsz ott
olyan kétségbeesetten? Most már ne félj,
nem lesz semmi ba>.
IBOLYA: Bár lenne!
KOLLERNÉ (kitörve): Ne tépd a szívemet . . . Hát mit csináljak veled? Bocsát
natot kérjek tőled? No nízz rám! (Erőltetetten mosolyog.) No . . . nevess te is . . .
nevess egy kicsit. Most már mindegy. Egy
a fontos, hogy mentül előbb elfelejtsük.
(Kis szünet.) Aztán majd meglátjuk. A
tízezer pengőd, a hozományod az megvan. Ahhoz nem engedtem nyúlni, az
megvan. Senki se tudja, hol tartom a takarékkönyvet. És aztán majd férjhez mész,
ha lehet.
IBOLYA: Soha!
KOLLERNÉ: Ne beszélj ostobaságokat.
Fogok én még örülni is, mert eddig...
(Legyint.)
ANNA (betolja a nagypapát).

:0LLÉRNÉ (rémülten): Itt? A saját
lásomban?
5ZIGETI: Hányszor volt nálam lent a
[idelőben és sohase történt semmi.. •
tünet).
[OLLERNÊ (feláll, az ablakhoz megy,
[gyenkezve háttal áll) : Doktor úr . . . Én
kérek magától semmit, csak azt,...
költözzön el ebből a házból, erről a
fékről... mert ha mindennap találkoí k . . . a lépcsőházban és a kávéházÉs nekünk ezt mindenáron el kell
lejtenünk, hogy megint talpra tudjunk
|ni.
3ZIGETI: Ügyis ez volt a szándékom,
[gyságos asszony.
'.OLLERNÊ (megfor11) : Hát Isten vele dokúr . . . Ibolyának nem
mdom meg, hogy beszéln önnel...
SZIGETI: Köszönöm...
izét csókolom (El).
KOLLERNÉ
(visszazgy a divánhoz, leül.
így szünet).
ANNA (be): Tessék.
KOLLERNÉ: Készítse
a kalapomat... és a
sasszony lapos sarkú ci»jét. Mindjárt itt lesz,
gtön megyünk is a dokrhoz.
ANNA (elindul).
KOLLERNÉ: Anna. Ne
Szigeti: Egyedül voltunk itt a
óljon neki, hogy a fogKollerné (Góthné) és Szigeti
dos úr itt járt.

lakásban...
(Tarnay^ ^ ^
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NAGYPAPA: Megint elmentek? Most
NAGYPAPA: Nagyon becsületes dolofl
már ebéd után is elmentek? Este a kávé- hogy visszahozta.
házba? Délután flangérozni a városba?!
ERDŐS (mentegetőzve): Nem becsülfl
KOLLERNÉ: Az orvoshoz megyünk,
tesség ez, kérem... én úgyse tudnám v l
papa. A papa tudja, hogy Ibolya beteg.
selni a Koller úr kalapját.
NAGYPAPA: Akkor is szép dolog, hogH
NAGYPAPA: Tudom-tudom, de attól
felfáradt. Kihez van szerencsém?
még felolvashatott volna. A Sanyi is atERDŐS: Erdős fogtechnikus.
tól kezdve züllött el, amióta nem akart
NAGYPAPA: A neve ismerős. NeiB
felolvasni. Mindenre ráértek, csak arra
maga lakik itt velünk szemben?
nem, hogy nekem azt a vacak újságot fölERDŐS (megtisztelve): Igen kérem, éifl
olvassátok. Tudom, alig várjátok, hogy
Honnan tetszik tudiy?
meghaljak, de én nem halok meg olyan
könnyen... én még járni akarok a két láNAGYPAPA: Én mindent tudok. TizerH
bamon! Itt a sorsjegy a mellemen. Soha
öt éve nem mozdulok innen, de mindeifl
olyan biztosan nem éreztem, mint most, tudok, ami a világban történik.
hogy megnyerem januárban a főnyereERDŐS: őszintén szólva... látásból é l
ményt!
is jól ismerem, azt hiszem idősb Kollefl
KOLLERNÉ: Csak az a jó Isten adná!
urat? Tudniillik, — itt szemben, e g y e d «
NAGYPAPA: De senki se kap egy filélek albérletben és nappali szórakozáson®
lért se! A fiam se.
hogy kinézek az ablakon. Nem leskelődörrl
KOLLERNÉ
(csüggedt
gyűlölettel): nem vagyok indiszkrét természetű, de örfl
kénytelenül is belátok ebbe a lakásba.
Rendben van papa, de nekünk most mennünk kell. (Annához.) Ha keres valaki,
NAGYPAPA: És mit lát?
mondja, hogy... különben ne mondjon
ERDŐS: Szeretem elnézni ezt a szép c s a l
semmit. És fejezze be a vasalást...
ládi kört kérem, amelyben . . .
NAGYPAPA: Akkor magának rossl
ANNA: Igen.
szeme van, barátom.
KOLLERNÉ (Ibolyával el).
ERDŐS: Kérem, nekem híres jó szemen!
ANNA (nagypapához): Ne tessék folyvan.
ton izgatni magát.
NAGYPAPA: Annál jobb. Akkor t e l
NAGYPAPA: Én nem izgatom magam.
hetne nekem egy szívességet.
Én csak őket izgatom.
ERDŐS: Parancsoljon velem, kérem.
ANNA: Nem kellene őket se izgatni, ők
NAGYPAPA: Odaát a másik szobábai
szeretik a nagypapát.
NAGYPAPA: Szeretnek! Tegnapelőtt van a mai újság... máskor az unokán
szokta felolvasni, de ma beteg.
kértem azt a halat. Mikor kérek én vaTaERDŐS (elérzékenyülve) : Éppen bátor
mit? Te itt vagy, tudod — olyan sokszor
kodtam volna érdeklődni... ott voltam teg
kérek én valamit?
ANNA: Amit kérni tetszik, meg is tet- nap a kávéházban, amikor rosszul lett.
szik kapni.
NAGYPAPA: Most a doktornál van. D«
különben se szeret felolvasni. (Miközben
NAGYPAPA: Nem igaz! Te is ellenem
Erdős a másik szobában keres.) Ott az
paktálsz! Ha meghalok és megnyerem a
ágyvégében . . . megvan?
főnyereményt, ráa akartam hagyni ezer
ERDŐS (jön az újsággal vissza): Meg,
pengőt. De ha így viselkedsz, nem kapsz
kérem.
semmit. (Csengetnek. Anna indulni akar.)
NAGYPAPA: Nem szeretek elmaradni
Indítsd el azt a rádiót!
a világtól. Eredetileg műszaki nagykeresANNA (bemegy a másik szobába, elinkedő voltam. Élénk részt vettem a szakmai
dítja, valami prózaelőadás).
közéletben. A szaklapokba írtam is.
NAGYPAPA: Zárd el! Nem kell!
ERDŐS (leül az újsággal a kezében):
ANNA: Egy úr van itt.
Sajnos, nem volt alkalmam olvasni.
NAGYPAPA: Mit akar?
NAGYPAPA: Na, — hát ha lesz olyan
ANNA: Valami kalapdologban keresi a
szíves és olvas . . . először nézze meg a közKoller urat.
NAGYPAPA: Kalapos? Megint új ka^ERDufk (olvasni kezd): Hírek a banklap? Biztos elajándékozta a régit, mint a
kamatláb újabb leszállításáról...
zsakettemet.
NAGYPAPA: Ez engem nem érdekel.
ANNA: Nem értem kérem, mit akar.
Lejjebb! Ott lenn szokott lenni külön cikkNAGYPAPA: Küld be!
ERDŐS (félszegen bejön): Bocsánatot ben, hogy kik mentek kényszeregyességbe.
ERDŐS (keresgél).
kérek . . . azt hiszem, rosszkor jöttem . . .
NAGYPAPA : Az utolsó oldalon alul szoNAGYPAPA: A fiam nincs itthon. Mikott lenni.
féle kalapról van szó?
ERDŐS: Megvan kérem. (Olvas.) FizeERDŐS (meghajol): Erdős fogtechnikus
tésképtelenségek: Nagy és Tábori ékszevagyok. Kérem szépen, én tegnap este a
kávéházban véletlenül elcseréltem Koller rész, huszonöt százalék kvóta. Vagyonfelügyelő doktor Blau Balázs. — Dürer és
úr kalapját... Azt hoztam vissza.
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Midnok Csikvári Kornél doktor...
LGYPAPA: Több nincs?
IDŐS: Nincs.
iGYPAPA: És csőd?
IDŐS: Csőd sincs.
KGYPAPA (érezhető csalódással): No
li van még abban a lapban?
DŐS: Kétmillió ember lett hajléktaz árvíztől Kínában.
LGYPAPA:

NO és?

DőS (megforgatja a lapot): öngyilett Brennberger Aladár hetvenötéves
rizományos.
.GYPAPA: Ezt ismerem. Ezt már
inc évvel ezelőtt föl kellett volna
tani. — És mi van még?
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tozhassanak az örökségen! Mindennel izgatnak, ahogy csak lehet, mert olvassák
az újságban, hogy mostanában gyakori a
hirtelen halál. De én nem izgatom magam!
ERDŐS: Nem is helyes, kérem, izgatnia
magát, d e . . .
NAGYPAPA: Rajtam spórolnak. És
folyton a kávéházban ülnek. Ruhákat csináltatnak. Bundát! A fiam is. És ha egyszer egy évben gusztusom támad halra, akkor nmcs hal! Minek az öregnek hal?
(Rikácsolva, egyre patologikusabban.) De
az öreget meglopni, lehúzni róla a ruhát,
— azt igen! Az én bőrömre ne ajándékozzanak! Én még fel akarok kelni, én még
fel akarom venni azt a zsakettet!
ERDŐS: Isten adja, kérem. Úgy is lesz.
Mindig látom az ablakból, hogy Koller úrnak milyen gyengéd kezelésben van része . . .
a kisasszony sokszor egy óráig is felolvas.
Ha nem szeretné Koller urat, — nem olvasna fel.
NAGYPAPA: A kisasszony a leggonoszabb! A töbiek csak az ajtón keresztül
szidnak, de ő szemtől-szembe. Ha köhögni
merek, rámszól, hadarva olvassa az újságot és pont azt hagyja ki, ami legjobban
érdekel...
ERDŐS : Ne tessék haragudni kérem . . .
de e z . . . szinte elképzelhetetlen. Egy ilyen
finom l á n y . . .
NAGYPAPA: Finom lány! A fiam csak
egy gyönge, jellemtelen svihák és nem tud
a pénzzel bánni. A menyem csak egy elkeseredett, ostoba nő. A fiú-unokám, a Sanyi,
akit becsuktak, csak egy ingyenélő. Nem
akar dolgozni, azért kommunista. De
Ibolya — ennek semmi se szent. Ebben
benne van a mai fiatalság minden vadsága, rosszasága, önzése, nyitott kés van
a szemében (sziszegve) és a szavában
méreg!
ERDŐS : De kérem szépen... én ezt
nem tudom hallgatni. Hogy jövök én ahhoz, hogy ezeket a családi dolgokat végighallgassam! — Ha meg tetszik engedni, —
én mégis elmegyek. Engem várnak a paciensek.
NAGYPAPA: Maga is fogász, úgy-e?
A fogászokról is sokat beszélhetnék. Ismeri azt a Szigeti fogorvost, aki itt lakik
a házban a Wünschernénál?
ERDŐS: Üzletfelem.
NAGYPAPA: Én és a Wünscherné vagyunk a legrégibb lakók a házban. Ez a
lakás ma is az én nevemen van. És az én
lakásomból bűntanyát csináltak . . .
ERDŐS: Bűntanyát kérem, — ez talán
mégis erős kifejezés!

ÖBNHMŰ2Ú3?
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NAGYPAPA: Igenis, bűntanyát!...
akarja tudni, mi történik itt?
ERDŐS: Nekem semmi közöm hozzá,
kérem... én szeretnék...
NAGYPAPA: Az egyik unokám, itt, az
én főbérleti lakásomban esküdött össze a
társadalmi rend ellen. És engem is kompromittált . . . engem, akit a szegény megboldogult király királyi tanácsossá akart
kinevezni! (Halkan!) A másik unokám
pedig ezzel a Szigeti fogorvossal...
ERDŐS (felpattanva) : Hogy tetszik ezt
gondolni? Kérem, ez lehetetlen! A kisaszszony... Ezt én hallani se tudom, kérem.
Ez képzelődés. Rágalom!
NAGYPAPA (csendesen): A saját fülemmel hallottam, amikor az anyjának bevallotta. Ezt csak önnek mondom el, mert
ön kedves és szerény ember... mingyárt
megtetszett nekem . . .
ERDöS: Kérem szépen... nekem nincs
jogom beavatkozni, megvédeni a kisaszszonyt, — de mégsem tudom elhinni. Ez
kérem csak tévedés lehet...
NAGYPAPA: Tévedés? Ha nekem nem
hisz, kérdezze meg a Wünschernét ! . . . ő
is tudja . . . Följár hozzám, amikor a családom nincs otthon . . .
ERDÖS (feláll, szédülten): Kérem szépen . . . én össze vagyok törve. Én bennem
egy világ omlott össze, kérem . . .
NAGYPAPA (meglepődve): Miért?
ERDÖS: Nem ismerem személyesen a
kisasszonyt. Nem mertem közeledni, ö más
társadalmi körhöz tartozik... de valahogy
messziről ő volt nekem az ideál... a mai
világban... itt az Oktogonon... az egyetlen . . .
NAGYPAPA: Látja fiam, ezt nem tudtam. — Sajnálom... De nem baj, talán
jobb magának. Most legalább... tudja.
(Közben csenget.)
ANNA (bejön): Tetszik parancsolni?
NAGYPAPA: Lehet hozni az uzsonnát.
ANNA: Már föltettem. (El.)
ERDŐS (tragikusan, tompán): Én talán akkor megyek.
NAGYPAPA: Sajnálom, hogy megy
már. Nem maradna itt uzsonnára?
ERDŐS: Oh, köszönöm.
NAGYPAPA: De kérem... úgy-e, az,
amit mondtam — köztünk marad? Egy szót
se senkinek!
ERDŐS: Dehogy kérem. Nem vagyok én
olyan ember...
NAGYPAPA: Megérti, úgy-e? — akármilyenek is — mégis csak, úgy-e a — családom?
ERDŐS: Hát akkor... akkor... ajánlom magamat.
NAGYPAPA: Viszontlátásra! Remélem,
látom még?
ERDÖS (szinte részegén megindul az
aiti felé. Az ajtóban megáll, megfordul) :
Most jut eszembe, bocsánat... látogatá124

som tulajdonképpeni célja, úgyebár, a k
lap? Most nem tudom kérem, mit csiná
jak a kalappal?
NAGYPAPA: Hagyja itt!
ERDÖS: Igen, — nagyon hideg van.,
én födetlen fejjel...
NAGYPAPA: Akkor vigye el és jöjjö
viasza később.
ERDÖS: Nem jövök én többé soha ide.
(Áll, rettenetes tanácstalan tragikusan,)
NAGYPAPA: Kár, hogy nem akar má
kor is eljönni... Olyan jóízűen beszélge
tünk...!
3-IK KÉP
(Kora délután harmadnap Erdős labor
tóriumában. Jól berendezett laboratáriu
üvegszekrénnyel, amelyben vigyorognák
fogsorok. Sokkal pontosabb és szakszerüb
berendezés, mint Szigeti fogorvosé. Jobbró
ajtó nyílik a fürdőszobába, balról az el
szobába. Amikor a függöny fölmegy, E
do s a foghúzószékben ül. Beszélgetés kez
detén feláll.)
TOLMÁCS (bejön): Maga a fogh
székben ül?
ERDŐS: Ha más nem ül bele!
TOLMÁCS: Illúziók! Illúziók! Hol maradhat a Gizi?
Lehet, hogy itthagyo
bennünket?
ERDŐS: Felmondás nélkül? Különben
mindegy. Unom már a folytonos macerát.
Az egész Oktogont unom! Már néztem is
a hirdetéseket. Átmegyek a József körútra.
TOLMÁCS: Sajnálnám, mert nem mehfetek maga után. Engem már az Oktogonon temetnek el. A József körútra akar
menni? Mitől ilyen életunt? Történt talán
valami, mikor fölment a kalappal Kollerékhez?
ERDÖS: Koller nem volt otthon.
TOLMÁCS: És a lány?
ERDÖS: A láfty se volt otthon. (Szünet.) Hordárt küldtem a kalapért.
TOLMÁCS: Hát kérem, — ha nem akar
többet mondani... (Kopogás.)
HORDÁR (Erdős kalapjával a kezében) :
Jó napot! Meghoztam kérem a kalapot.
ERDÖS (izgatottan): Kitől vette át?
HORDÁR: A cselédtől
ERDÖS: Mit mondott?
HORDÁR: Semmit. Aztán kimentem a
Mária Valéria-telepre. Alig lehetett megtalálni a barakot.
ERDŐS: Átadta a hölgynek a levelet,?
HORDÁR: A hölgy nem volt otthon.
Az anyja azt mondta, hogy a kisasszony
bement a városba és ide fog jönni.
ERDŐS: Mi jár magának?
HORDÁR: Kettőötven.
ERDŐS: Kettő is elég lesz.
HORDÁR: Kérem, csak villamospénzben
kifizettem...
ERDŐS (idegesen): Na Itt van.

•hordák: Alászolgája. (El.)
•TOLMÁCS: Vagyis jön a Gizi. És jön• c a magyarázatok. Akkor megyek is.
•sőbb fölnézek, ha megengedi.
RRDÖS (bizonytalanul):
Maradjon itt
K-em, ha lehet.
•TOLMÁCS (vállat von): A dolgomtól
•radhatok.
•erdős : Nekem van egy kis dolgom,
• y jegyzéket kell kiállítanom. (Leiil a
• asztalhoz és írni kezd. Tolmács egy
mkröl fölveszi az újságot és beül a fogm>osszékbe és olvas).
•GIZI (jön): Jó napot, Erdős úr.
•ERDŐS (felélénkülve feláll):
No ez
Kp! Jól lemaradtál! Azt hittem, eltűntél!
•ár a rendőrséghez akartam fordulni.
•GIZI: Azt nem. Hála Isten, megvagyok.
•TOLMÁCS: Még pedig teljes virágjá|n!

•GIZI (megvetően): Magára nem vagyok
wáiicsi*
•TOLMÁCS (röhög).
•ERDŐS: Hát Gizikém, akkor öltözz át
•orsan. Három napja, mióta nem jöttél,
E g tudtam végezni valamit. — Beteg
•ltál?
GIZI: Nem voltam beteg.
ERDŐS: Hát akkor?
GIZI: Én nem öltözők át. Elmegyek,
rdős úr. Csak búcsúzni jöttem. Kint vár
vőlegényem.
ERDŐS Megbolondultál?
TOLMÁCS: Ez aztán meglepetés! Gralálok!
GIZI: Megmondtam magának Erdős úr
jól jegyezze meg azt az estét — novemsn tizenhét este féltíz . . .
ERDŐS: Nézd kérlek, az nem úgy van,
íogy te gondolod. Felmondási idő is van.
GIZI : Tudom, Erdős úr, d e . . . De mégse
idok itt maradni. Valamit meg akarok
illani magának . . . Megcsaltam magát,
Irdős úr.
ERDŐS: Mikor? Kivel?
GIZI: November Tizenhetedikén. Az övé
ittem. A vasútasé.
ERDŐS: Amikor innen elmentél?
GIZI: Mozi után.
ERDŐS: Na, ez aztán remek! Hát ez
ztán... ez igazán példátlan!
GIZI: Mindig mondtam, hogy ez lesz a
ége. — És nekem kellett valami után
ézni. Ez a vasútas elvesz.
ERDŐS: Hát kérlek rendben van. De
:n ragaszkodom ahhoz, hogy kitöltsd a felnondási időt! Én ragaszkodok a törvényíez!
GIZI: Ha hozzám ragaszkodott volna
igy, mint a törvényhez!... Annyit megirdemelnék Erdős úrtól, hogy ne fenyegeslen a törvénnyel!

ERDŐS (melankólikusan, lecsillapodva):
Igazad van . . . nem fenyegetlek. Ha így
van — h á t . . , elmehetsz, Gizi.
GIZI: Azért ne haragudjon, Erdős úr.
ERDŐS: Én? — Dehogy haragszom.
GIZI: De látom, hogy haragszik. (Odalép.) Legyen szerencsénk a lakodalmi ebéden! Vasárnap délben, Krisztina tér kilencvenkilenc cé, Buzák-féle vendéglő.
TOLMÁCS: Ha csak lehet, ott leszünk,
Gizike.
GIZI: Magát szívesen elengedem. Isten
áldja meg!
ERDŐS (kezet nyújt Gizinek): Isten
veled, Gizi! (Gizi el. Szünet. Nagyon idegesen visszaül az asztalhoz és folytatni
akarja a jegyzékírást,
majd dühösen eldobja a tollat, abbahagyja, feláll).
TOLMÁCS: Most mit fog csinálni?
ERDŐS (erőltetett fölénnyel): Semmit.
Beteszek a lapokba egy apróhirdetést. Anynyit kapok, amennyit csak akarok.
TOLMÁCS: Ami azt Uleti — tényleg
kap.
ERDŐS: Hát mit csináljak, ha egyszer
férjhezmegy? Nem állhatok az útjába!
TOLMÁCS: Ne vegye úgy a szívére,
Erdős úr.
KEMENESNÉ (bejön): Ez aztán szenzáció! Beszéltem a Gizivel és a vőlegénynyel! Úgy néz ki, mint egy törzsőrmester.
És ilyen gyorsan.
ERDŐS
(türelmetlenül,
elszántan):
Nagyságos . . . asszonyom... valami közölnivalóm lenne...
KEMENESNÉ (lehűlve):
Mit óhajt,
Erdős?
ERDŐS: Tizenötödikére felmondom a
szobát.
KEMENESNÉ: Felmond? — Miért?
ERDŐS: Üzleti okokból elköltözöm a
kerületből.
KEMENESNÉ (megsebzetten): Ezt én
nem érdemeltem meg magától, Erdős. Hat
év után csak így felmond . , .
ERDŐS : Nekem is felmondanak . . . mindenki . . . az egész élet.
KEMENESNÉ: Senkivel se bántam
úgy, míg magával. A többihez be se tettem a lábamat. Maga volt az egyetlen, akivel társadalmilag érintkeztem... ő s társadalom nélkül is . . .
ERDŐS : Nem felejtem el nagyságos aszszony, de az üzlet...
KEMENESNÉ: Nekem mindegy... Ha
azok után, ahogy én bántam magával, el
tud menni, akkor csak menjen el. Egy csa-
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lódással több vagy kevesebb... (El).
TOLMÁCS: Direkt megható, ahogy ragaszkodik magához. Titokban még mindig
6zerelmes magába.
ERDŐS (tovább írja a jegyeéket. A
tollat levágja): A fene egye meg. Nem
megy ma semmil — harmadszor kezdem
ezt a jegyzéket és mindig elrontom.
TOLMÁCS:
Kár ilyenkor dolgozni.
Csukja'be a boltot és jöjjön le a kávéházba,
ERDŐS: Abba a kávéházba én nem teszem be többé a lábamat! Már régen unom,
rossz a ventilláció, a fekete ihatatlan és a
személyzet bizalmaskodik.
TOLMÁCS: Akkor megyünk másikba.
Van elég kávéház az Oktogonon. Ahány
ház — annyi kávéház (Csengetés).
BRUCK (házasságközvetítS) : Van szerencsém! (Észreveszi a tolmácsot.) Jó
napot.
ERDŐS: Alászolgája, Bruck úr.
BRUCK: Itt a házban volt dolgom, gondoltam — megnézetem a fogaimat. Itt ez
az én Erdős barátom a kávéházból, — gondoltam — ez olyan biztoskezű embernek
látszik, majd ő belenéz egy kicsit a szájamba.
ERDŐS: Majd megnézzük, Bruck úr,
tessék helyet foglalni.
BRUCK (leül a székbe).
ERDŐS (szalvétát vesz elő és vizet önt
« pohárba),
TOLMÁCS: Akkor én talán megyek.
ERDŐS (idegesen): Ne menjen kérem!
Mondtam már, hogy ne menjen. Várjon
meg a másik szobában, aztán lemegyünk
együtt.
TOLMÁCS: Átviszem az újságot. (El.)
ERDŐS: Tessék kinyitni a száját, Bruck
úr.
BRUCK (kitátja a száját).
ERDŐS (belenéz): Hát itt bizony sok
baj van. Hátul csupa gyökér. És ezek a
rágófogak is.
BUCK: Szóval mindent ki kell dobatni?
ERDŐS: Sajnos.
BRUCK: Mennyi időbe telik ez?
ERDŐS: Előbb meg kell nézni, hogy
nincs-e tályog. Mert akkor fogorvoshoz
kell menni.
BRUCK: Még csak az kéne, hogy tályog legyen...
ERDŐS: Tessék egy kis hidegvizet a
szájba venni és a fogakon tartani.
BRUCK (szájába veszi a vizet).
ERDŐS: Érzékeny?
BRUCK (kiköpi a vizet): Nem.
ERDŐS (melegvizet enged): Most próbáljuk meg melegvízzel.
BRUCK (szájába veszi a melegvizet).
ERDŐS: Érez valamit?
BRUCK: Semmit.
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ERDŐS: Hát akkor vegyük ki előszM
a gyökereket.
BRUCK: Nem olyan sürgős. Ha hat h f l
tig tart a kezelés, akkor holnap is elkezM
hetjük. Egy nap nem számít. De ha m í f l
itt vagyok és főként, hogy látom ezt a r f l
mekül berendezett rendelőt... és hogy e U
előbb láttam ezt a boszorkányt, aki ajttfl
nyitott és ezt a magához méltatlan társi®
ságot, ezt a tolmácsot... majdnem embefl
baráti kötelességemnek tartom, hogy b f l
avatkozzam. — Ez nem magának való é l e i
Magának meg kell nősülnie!
ERDŐS: Mondtam kérem, hogy semrrH
kedvem hozzá.
BRUCK: Ez csak olyan beszéd. M a g i
nem egy bohém. És maga jó név a s z á l l
májában. De hiába jó név, nem tud t e i l
jeszkedni, nem tudja ezt az üzemet fejlessl
teni — és miért nem? Mert ahhoz, h o g l
az ember terjeszkedjék, elsősorban kell e g l
életcél. És mi az életcél? Hogy az embefl
ne csak önmagáért dolgozzék, hanem mái
sokért is, akik közel vannak a szívéhe*
Egy szeretett feleségért és később a szőkéi
fürtű gyermekekért. S másodsorban kell
hozzá az, ami magának bizonyára szintéi
hiányzik — üzemtőke! És mitől kaphat j l
meg mindkettőt? Életcélt és üzemtőkéti
Egy jó házasságtól!
ERDŐS: Én megvagyok így is, Bruclfl
úr,
BRUCK: Tudom. Maga egy keresett em-l
ber. De pont egy ilyen keresett ember vesz-l
szen el a társadalom számára? Maga fiam!
direkt fészekrakáshoz született!
ERDŐS: Én nem rakok fészket, Brückl
úr.
BRUCK: Amíg meg nem lát egy csinos!
arcot és ész nélkül el nem viszi. Minden!
boldogtalan házasság abból születik, hogy]
valaki csak úgy meglát valakit és megsze-l
reti. Nincs idő az érett megfontolásra. Del
akit én segítek a házasság révébe — az
nyugodtan kalkulálhat. Az először kap egy
retusálatlan fényképet, mert én nem csapok be senkit. Én nem adom férjhez a
Mona Lisát. Én eleven keresztény ésl
izraelita hajadonokat és özvegyeket adok
férjhez. Aztán kap egy pontos vagyoni kimutatást hiteles okmányokkal és hogy a
korban se legyen megtévesztés, születési
bizonyítványokkal...
ERDŐS: Meg vagyok győződve, Bruck
úr, azonban sajnos . . .
BRUCK (vállat von): Nekem mindegy.
Néhány év múlva keservesen meg fogja
bánni. (Benyúl az aktatáskába, kivesz egy
aktaköteget.) Hallgasson ide, Erdős úr.
Minden kötelezettség nélkül. Csak megmutatom, hogy lássa. (Fényképet vesz elő.)
Csehszlovákiai fiatal özvegy. És milyen
csinos! Csinos és gyermektelen. A haja
színe barna.

na, olyan barnásvörös. Huszonhétéves.
üt magához való!
5RDŐS: Köszönöm, de mondtam, hogy
úgyebár...?
3RUCK: Hát akkor ide nézzen. Nem, ezt
ajánlom: háztulajdonos lánya testiával. Ezt magának nem is ajánlom,
lássa, mi vagyok én. De itt van ez a
lemén y. Amerikai lány, de perfekt maVr. Háromezer dollár és árva lány. Nincs
|lád. Ehhez mit szól?
3RDŐS: Ne fárassza magát, Bruck úr.
ÎRUCK: Hát jó. Nem erőltetem. Bankároő, elnök mellett havi haszáz pengő
etéssel?
2RDŐS: Meglepően nagy fizetés!
íRUCK: Maga persze gondolatban meghiusítja, hogy... (Mutatja.) Az elnök
I a titkárnő ! — Én tűzbe tenném érte a
temeti — De ha nem muszáj, nem teNa és itt van még egy eset! Ezt
jenesen magának találták ki. Fővárosi
_ vállalati fópénztáros leánya tízezer
ngö hozománnyal.
3KDŐS (feszülten, mereven a fénykép
hajol): Mutassa, Bruck úr!
ÏRUCK: Jó család, régi terézvárosi patfcius család. Az apa biztos pozícióban!
"3RDÖS: E z . . . lehetetlen!
IBRUCK: Ismeri? Akkor sincs jogom
aondani a nevét, amíg komolyan nem
_yalunk.
lEKDÖS: Dehiszen ez.
I BRUCK: Érdekli?
IERDŐS: Nem, csak a hölgyet ismerem
volról... Ez egy régebbi fénykép.
IBRUCK: Nem régi. Legfeljebb tavalyi.
[ERDŐS: És — önnél keres férjet?
IBRUCK: Az anyja hozzám fordult, mint.
1 család régi bizalmasához.
IERDŐS: És . . . ha szabad tudnom . . .
IBRUCK: Hogy mennyi a hozománya?
ERDŐS: Nem kérem, csak...
BRUCK: Előttem ne restelje magát,
sak a lelkiismeretes ember gondol az
íyagiakra.
ERDŐS: Én csak azt szerettem volna
idni...
BRUCK: Tízezer pengő. Takarékkönyv:n.

ERDŐS : Nekem ez igazán . . .
BRUCK: Nem sok, tudom hogy nem sok,
e figyelembe keli venni, hogy jó család,
nagyapa híres nagykereskedő volt, kerül i korifeus és a lány se mindennapi.

S

REDŐS (kis szünet után): És mióta áll
f e n n . . . ez az ajánlat?
BRUCK: Huszonnégy óra óta. De az
ügy sürgős.
ERDŐS (meghökken) : Miért sürgős?
BRUCK: Mert más irányban is tárgyalásban vagyok róla.
ERDŐS (meghökkenve) : Ilyen gyorsan?
BRUCK: Az otthoni viszonyok miatt
Bzeretnék minél hamarabb. Beteg nagypapa van a háznál és az egy kicsit szekáns a lánnyal.
ERDŐS: Erről hallottam kérem. És kivelt tárgyalt róla?
BRUCK: Ez titok kérem. Diszkréció. De
a tárgyalások előrehaladott stádiumban
vannak. Ha tehát önnek is vannak szándékai . . .
ERDŐS (kis szünet után szomorúan) :
Sajnos, nincsenek.
BRUCK: Hát akkor bocsássa meg, hogy
feltartottam. Én nem vagyok vigéc, aki
nem megy le a fél nyakáról, én lemegyek.
(Becsomagol.) Na Isten vele, Erdős. Nagyon sajnálom. (Elindul az ajtó felé.)
ERDŐS (hosszas
tusakodás
után):
Bruck ú r . . . Szabad még egy szóra?
BRUCK (megáll, haragosan) : Mit akar?
ERDŐS: Kérem, legyen szíves... (Szünet.)
BRUCK (sürgetve): Tessék, tessék.
ERDŐS: Ha szabad kérnem... adja kölcsön azt a fényképet... Szeretném még
egyszer megnézni.
BRUCK: Hogy képzeli? Nem adhatom
ki a kezemből. Csak abban az esetben, ha
felveszi velem a komoly tárgyalás fonalát.
ERDŐS: Adna nekem Bruck úr, huszonnégyórai meggondolási időt?
BRUCK: Legfeljebb huszonnégy órát.
Addig gondolkozzon Erdős, gondolkozzon
és főként abszolút diszkréció. Senkinek egy
szót se.
ERDŐS: Ebben nyugodt lehet Bruck úr.
BRUCK: És a képet nem mutogatni a
kávéházban. Holnap ötkor itt leszek. (El.)
ERDŐS (kabátzsebébe
csúsztatja
a képet, belenyúl a zsebébe, mintha meg akarna
győződni, hogy ott van-e. Egy
másodpercig

szinte bambán áll): Halló! Mi az. maga elaludt? Tud maga titkot tartani?
TOLMÁCS: Hites tolmács vagyok.
ERDŐS: Hallgasson ide kérem. (Belenyúl a zsebébe, de benne
nem veszi elő a képet.)
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TOLMÁCS: Miről van sző?
ERDŐS (elszánja magát, kiveszi a képet): "Nézze meg ezt a képet. (Megmutatja.)
TOLMÁCS (odahajol, meglepődve): Ejha! Látom.
ERDŐS: A Bruck hagyta itt. Ehhez mit
szól?
TOLMÁCS: Semmit. Férjhez akarják
adni.
ERDŐS: Nem gyanús ez magának?
TOLMÁCS: Alapjában nem. Benne van
a korban, huszonhárom éves. És ez egy
bevett polgári szokás.
ERDŐS (elérzékenyülve): Nem csodálatos? Most itt van a tenyeremen. Négy
évig bámultam messziről, kiesett a szemem,
a közelébe se kerültem. Az ujjammal se
tudtam megérinteni — és most itt van a
tenyeremen. (Nevet, kicsit keserűen.) A
tenyeremen hordom.
TOLMÁCS: Hát kérem, most itt az alkalom.
ERDŐS: Ha ezt nekem valaki egy hét
előtt mondta volna... (letörve) én lettem
volna a legboldogabb ember a világon.
TOLMÁCS: És most miért nem az?
ERDŐS (csendesen) : Most már kéaő.
TOLMÁCS: Miért?
ERDŐS: Közbejöttek dolgok...
TOLMÁCS: Nem szereti már?
ERDŐS: Nem, nem hiszem.
TOLMÁCS: Akkor miért fogadta el a
képet?
ERDŐS: Azért, hogy gondolkozzak egy
kicsit. Nem a n ő n . . . azon, amit a Bruck
mondott. Mert Brucknak mégis igaza
van . . . Életcél kell az embernek . . . életcél
és üzemtőke. Mikor terjeszkedjek, ha nem
most? De honnan vegyem a forgótőkét?
Meg kell házasodni.
TOLMÁCS: Hát ez Is egy megoldás.
ERDŐS (magyarázón):
Kapcsoljuk ki
a nőt. Nem szívügy ez, csak az eszemre
hallgatok. Nem fontos, hogy kit veszek el.
A tízezer pengő a fontos.
TOLMÁCS: Tízezer pengő kellene az
üzemhez?
ERDŐS: Több nem.
TOLMÁCS: És ajánlott olyat, akinek
van tízezer pengője?
ERDŐS (csendesen, szinte szégyellilsen): A Koller-lánynak is van tízezer pengője.
TOLMÁCS (gúnyosan, lelkesedve) : De
hiszen akkor kész a kocsi!
ERDŐS (tiltakozva, hangosan): De ha

én egyszer nem szeretem már a Koll
lányt!
TOLMÁCS: Hát akkor vegye el a pé
miatt!
ERDŐS: Maga gúnyolódik. Mindig el
nezte a nősülést...
TOLMÁCS: Én valóban elvi ellensé
vagyok a házasságnak. Maga nem oly
mint én. Maga terjeszkedni akar. Én ös
akarok zsugorodni. Maga nem szüle
arra, hogy szabad hajdú legyen, nem
reti azt az ágrólszakadt felelőtlenség
amiben én élek . . . Előbb-utóbb úgyis m
fog házasodni, hát akkor miért ne
vegye el? Ez direkt magának van r
delve. Négy évig nem tudott a közeié
kerülni és most egyszerre tálcán hozz
Ügynök hozza a házhoz. Amire a maga
hatatos nagy szerelme távoli imádata n
volt képes, azt most megcsinálja az ü
nök. De így van ez a mi szép világunkb
Ügynök nélkül nincs semmi. A parasz
hiába aratnának, az emberek éhenhalnán
a városokban, ha az ügynök nem ven
meg a gabonát és az ökröt. Az ügynök
kül nem lenne kultúra, mert ő sózza
részletre az olvasóra az összegyűjtött He
czeg Ferencet. Ami a természetben a gr
vitáció, az a polgári társadalomban
ügynök. (Kinyilatkoztatásszerűen.)
Min
nyájan az ügynök kezében vagyunk?
(A színpad elsötétül.)

HARMADIK F B L V O N A S
(Kollerék szalónja. Anna és Kollerné ctg
rettát és szivart raknak a készletbe. Bal
ajtó vezet abba a szobába, ahol az előb
Koller-jelenetek játszódtak. Fenéken
Ibolya szobájába.)
KOLLERNÉ: Most törülje át még
szer a bútorokat!
ANNA (miközben lehúzza): A ki sas 2
szony még mindig nem öltözik.
KOLLERNÉ: Meg akar őrjíteni az
gyerek?
KOLLER (jön) : Mi baj, mi baj?
KOLLERNÉ: Ibolya nem akar kijönni
(Dühösen.) Mondja neki Anna, hogy min
gyárt bemegyek és aztán majd... Feltett
már a halat?
ANNA: Föl, kezicsókolom. (El.)
KOLLER: Rosszkor hozza a Bruck ez
a pasast. Ibolya olyan rosszkedvű, és hí
legalább délelőtt jöttek volna, hamarabl
túllennénk rajta.
KOLLERNÉ: Neked csak az fáj, hog>
elrontották a vasárnap délutánodat. Ha

karsz, lemehetsz a kávéházba, nincs szükég rád, ha el tudod képzelni, hogy egy
lyen aktusnál pont a családfő hiányozzék.
KOLLER: Ki akar lemenni? Csak jogom
an aggódni Ibolya miatt? És ha meggondolom, tulajdonképpen ki ez az ember? És
mért lett hirtelen olyan sürgős? Attól félsz,
hogy végül mégis kiveszem belőled azt a
tízezer pengőt? Ne félj. A Kelenföldi Kendernél a jövő héten már be is töltik az
állást. Nekem mindegy. Ibolya most férjhez megy — de hogy ez az alak esetleg
mire költi a pénzt? És ha a végén — am'
ma nem ritkaság — hazaküldi...?
KOLLERNÉ: Akkor én leszek az oka
mindennek. Ezt különben is milliószor megbeszéltük már.
KOLLER: Én mindig óvtalak. A Sanyit
is hányszor akartam lepofozni, de le mindig közbeléptél, a testeddel védted meg.
Na és most...?
ANNA (jön): A nagypapa szivart kér.
KOLLER (belemarkol a szivartartóba):
Itt van. (Maga is rágyújt.)
ANNA: Kéreti a nagyságos úrékat,
hogy vigyék be hozzá maj"d a vőlegényt.
KOLLERNÉ: Nem visszük be.
KOLLER: Mért ne vinnénk be? Joga
van az unokája jövendőbeli férjét látni.
KOLLERNÉ: Ráér az esküvő után. Én
nem teszem ki magamat annak, hogy a
nagypapa...
KOLLER: Megint a lány előtt
KOLLERNÉ: Igen, a lány előtt. A lány
ezerszer jobban tudja, mint te . . .
KOLLER: Bella, kérlek...
KOLLERNÉ (Annához): Vigye be a szivart és ne mondjon semmit. Majd beviszem én. És vigyázzon a halra. Különben
majd kinézek a konyhába. (Anna el.)
KOLLER: Bemegyek a papához. Csak
leszögezem, hogy én ezt az egész dolgot
nem helyeslem. Te tudod, mit csinálsz. (El.)
KOLLERNÉ (rakosgat amíg Anna viszszajön, Annához) : A konyakot és a sós süteményt tegye ide a kis asztalra és aztán
majd lassan teríthet a teához az ebédlőben.
Mit mond a kisasszony?
ANNA: Dühöng, kezicsókolom. (El.)
IBOLYA (felöltözve, dühösen bejön):
Mit akarsz tőlem mama? Mért nem hagytok békén? Mondtam már reggel, hogy
kár ezért a rendezkedésért. Nyugodtan
vissza lehet tenni ezeket a huzatokat. Én
nem tárgyalok házasságról...
KOLLERNÉ: Úgy beszélsz, mintha én
lennék az oka, hogy . . .
IBOLYA: Mibe viszel bele? Úgy hozatsz

ide férjet, mint a szerzőtől cselédet. Mért
muszáj nekem férjhez menni?
KOLLERNÉ : Már elfelejtettél mindent?
Azt hiszed, be fogok rendezkedni arra,
hogy a lányom züllött életet éljen?
IBOLYA: Züllött életet? Hogy képzeled?
KOLLERNÉ: Hát ezt képzeltem? Ha
valaki nekem ezt mondani meri, én addig
nem tudok az emberek szemébe nézni..
IBOLYA: A Bruck hozzon nekem férjet?
És pont ezt a fogtechnikust? El tudod
képzelni, hogy én ezzel a savószeművel...
ez^el a komikus figurával együtt fogok
élni'.'
KOLLERNÉ: örülhetsz, ha majd...
IBOLYA: A tízezer pengőt akarja elvenni.
KOLLERNÉ: Hát mért vegyen el? Talán azért, mert... Ahelyett, hogy összehúznád magad és örülnél, hogy sikerül
lidgynehezen jóvátenni...
IBOLYA: Azt csak bízd rám, hogyan
teszem jóvá. Én rendelkezem magammal.
KOLLERNÉ: Rendelkezhetsz, de nem
itt. Ha elmcíz innen, akkor rendelkezhetsz.
IBOLYA: El is megyek. Micsoda örömöd telnék benne, ha ilyen ember kerülne
a családba?
KOLLERNÉ (fáradtan) : Én nem örömöt akarok, csak nyugalmat.
IBOLYA: De rólam is szó van, mama!
( Csengetnek.)
KOLLERNÉ (kétségbeesetten) : Az Isten szerelmére! Itt vannak! Ibolya... Ibikém . . . Majd elintézzük. Megígérem, nem
erőltetem, csak botrány ne legyen. Hozd
szénen rendbe magadat... aztán gyere be.
IBOLYA: Nem lesz benne köszönet. (El.)
KOLLERNÉ (kimegy a másik szobába,
hallani, hogy a vendégek megérkeznek, kis
szünet után Bruck, Erdős, Kollerné bejönnek.)
KOLLERNÉ (végig nagyon ideges):
Tessék. Ide tessék.
BRUCK: Van szerencsém bemutatni Erdős barátomat.
ERDŐS (alázatosan kezet csókol): Kezét csókolom, nagyságos asszony. Bocsásson meg, hogy bátorkodom tiszteletemet
tenni...
KOLLERNÉ: Nagyon örvendek. Hiszen
látásból már ismerem.
ERDŐS: Én is régóta.
KOLLERNÉ: Űgy-e ön szokott szemközt ülni az asztalunkkal a kávéházban, a
pezsgős plakát alatt?
ERDŐS: Nagyon megtisztelő, hogy így
emlékszik rám, nagyságos asszony.

KOLLERNÉ: Nekem különben is jó
arcmemóriám van.
BRUCK: Akik kérem egy kávéházba
járnak évekig, azok anélkül, hogy ismernék egymást, jóformán olyanok, mint egy
család!
KOLLERNÉ (erőltetetten mosolyogva):
Ebben van valami.
BRUCK: A kávéház a táeabb család és
a tágabb családtól csak egy lépés a — szűkebb család. Koller úr, úgy-e itthon van?
KOLLERNÉ: Hogyne. Mindjárt behívom Bent van a nagypapánál.
BRUCK: Hogy van az öreg úr?
KOLLERNÉ: Egyformán.
BRUCK: És a kisasszony?
KOLLERNÉ: Öltözködik. — Űwy-e megbocsátanak egy pillanatra, mindjárt utána
is nézek. (El.)
BRUCK: Ne ilyen gyámoltalanul, Erdős! Egy kukkot se tud szólni!
ERDŐS: Kicsit zavarban vagyok.
BRUCK: No legyen úgy megtisztelve.
Folyton azt a zsebkendőt gyömöszöli. Mért
izzad úgy?
ERDŐS: Nem tagadom kérem — izgatott vagyok.
BRUCK: Ne legyen izgatott. Ami elintézendő volt, azt én már úgyis elintéztem.
Most csak az a fontos, hogy jó benyomást
tegyen.
ERDŐS: Hát hogy viselkedjek?
BRUCK: Férfiasan.
ERDŐS: De ha én egyszer abban a pillanatban, amikor akárki megszólít a családból . . .
KOLLER (jön, nagyhangon): A, van
szerencsém! Adj Isten, Bruck! (Kezet ráz.
Erdőshöz): Hát maga az? — De hiszen
mi már ismerjük egymást!
ERDŐS: Hogyne kérem!
KOLLER: Hát igazán örülök. A lányom is mingyárt jön . . .
ERDŐS: Kérem szépen... most férfiak
között vagyunk, nyiltan szeretnék beszélni.
Nem azért késik a kisasszony, mert talán
kifogása van?
KOLLER: Mi jut eszébe? Parancsolnak
szivart?
BRUCK (rágyújt).
ERDŐS: Köszönöm. Nem kérek.
KOLLER: Akkor talán cigarettát? (A
másik asztalról átteszi a cigarettát.)
ERDŐS (ügyetlenül rágyújt).
KOLLER: De ha már így egymásközt
vagyunk, férfiak . . . direkt jő, hogy bizal130

masan megbeszélhetjük azokat az üg
amik ránk férfiakra tartoznak, ön
tudja, Brucktól, hogy én tízezer p
adok a lányommal?
ERDŐS (kényelmetlenül) : Kéren
dorn, de talán . . .
BRUCK: Ezen át kell esni.
KOLLER: A lányomat úgy-e isme
ERDŐS: Messziről régi tisztelője vt
a kisasszonynak.
KOLLER: A családról megtudhat
dent akárkitől. Az apám — úgy-e, —
lamikor büszkesége volt a magyar k
kedelemnek. Én — amint talán tudj
főpénztáros vagyok a Monori Aszbcs
harminc éve. A' renomém közismert.
BRUCK: Azt kár is hangoztatni.
KOLLER: A fiam . . . fájdalom,
köztudomású — megtévedt. Rossz ti
ságba keveredett és most bűnhődik a
munista őrültsége miatt. De engem
kise azonosított vele és ez az ifjúkor
védés nem vethet árnyékot családom
hírére.
ERDŐS: Ezt mindenki látja, kérem
pen.
KOLLER: Most már tudja, hogy mi
vagyunk, most szeretnék önnek felt
néhány kérdést.
ERDŐS: Parancsoljon!
KOLLER: A szülei élnek?
ERDŐS: Sajnos — meghaltak. öz>
nővérem él Kanizsán. Bádogos és szc
özvegye. Meg kell vallanom, kérem, 1
én nagyon alulról kerültem fel.
KOLLER: Ez nálam nem számít. A
karakter és a szorgalom. Azt tudom
Bruck úrtól — hogy ön államilag vizi
zott fogtechnikus. Nem haragszik, ha n
kérdem, hogy mennyit keres havonkint
ERDŐS : Átlagban hatszáz-hatszázöt
pengőt.
KOLLER (meglepetten, lelkesebbe
Szép pénz! Ebből egész rendesen meg 1«
élni családostul. És . . . mondja kérem
egészséges?
;1
ERDŐS: Soha életemben nem volt
beteg.
BRUCK: Évek óta figyelem. Ri
egészséges életet él.
KOLLER: Azért kérdem, mert a kö
nyelmű előéletből születnek a nyomorék
És mik a további tervei?
ERDŐS: Ha abban a szerencsében 1

Szem, hogy a kisasszony igent mond . . .
•leszteni szeretném a laboratóriumot.
•COLLER: Helyes. Bár nagy kérdés,
Kyha ma egy üzem hatszáz-hatszázötven
É g ő t hoz tisztán, szabad-e terjeszkedni
• a bizonytalanra invesztálni? Egy olyan
fcyvállalatnál
kell elhelyezni, amelyik
• is biztosan áll a lábán. Például a Kelföldi Kender, amely ma az egyetlen erős
ft a piacon. Valószínűleg magam is átBgyek az Aszbeszttől a Kelenföldi KenB-hez és ha ott gyümölcsöztetek tízezer
Bigőt, kereshetek raj.ta évi ezerkétszázat,
K y i s szolidan, biztosan száz pengőt haliként. Ha hozzáveszem a hatszázhoz, az
Iszáz — ennyi ma egy kúriai bírónak
les.
KRÜCK : Nézze Koller úr, ez későbbi
l o g . Erre ráérünk még.
KRDŐS: Ha rajtam múlik, én igazán
ívesen...
BANNA (jön): Nagyságos úr kérem...
•COLLER (Erdőshöz): Mindjárt jövök.
• 2 Annával.)
•BRUCK (Erdőshöz) : Maga megőrült!
l m veszi észre, hogy ki akarja csalni
Igâtôl a tízezer pengőt, mielőtt odaadná?
Idja milyen ember ez?
KRDÖS (indignálódva) : ön azt mondta,
Így nagyon tisztességes ember.
•BRUCK (zavarban): Persze, hogy az,
Igyon tisztességes. De neki is vannak hili, mint minden tisztességes embernek.
•ERDÖS (gyáván): És különben is az az
Késem, hogy ebből az egész ügyből nem
ftz semmi, hogy a lány nem jön hozzám.
•BRUCK: Honnan veszi ezt?
•ERDÖS: Látja, hogy erőszakolni kell,
gy bejöjjön.
KOLLER (visszajön) : Itt vagyunk már.
Ibolya, Kollerné jönnek, Erdős feláll.)
BRUCK: Erdős barátunk.
ERDŐS: Kezét csókolom.
KOLLERNÉ: Foglaljanak helyet.
BRUCK: Hallom, gyengélkedett Ibolya
jasszony. Remélem, már jobban van,
IBOLYA: Elég pocsékul érzem magalt.
ERDÖS: Borzasztóan sajnálom, hogy
etleg miattunk . . .
IBOLYA: Nem maguk miatt. (Elszánni A mama akarta mindenáron, hogy...
KOLLERNÉ (közbevág):
De Ibolya,
>gy lehet így beszélni mások előtt.
ERDŐS: Igazán nem akartam zavarni.

Ha úgy tetszik gondolni, hogy inkább elmenjünk . . .
BRUCK (ijedten): Mi jut eszébe?
ERDÖS: Nem bírnám elviselni a gondolatot, hogy... hogy... (Lassan visszaereszkedik a székbe. Szünet. Nagy zavar.)
KOLLER (erőltetett
hangossággal):
Ugyan kérem, Ibolya egy kicsit ideges.
Fiatal lány, először van ilyen helyzetben . . .
(A társalgás elakad. Koller betölti a konyakokat.) Parancsolnak? (Mindenki iszik,
csak Ibolya nem. Szünet.)
KOLLERNÉ: Megint esik a hó!
KOLLER: Havas eső.
KOLLERNÉ: Nem fázol, Ibolya?
IBOLYA: Nem.
BRUCK: Had essen, legalább lesz hómunka a szegény embereknek. (Élénkebben.) Azért az ember ezt nem érti. Szombat este végigjártam egy csomó helyet.
Fantasztikus, hogy még most is hány embernek van pénze szórakozásra. Ibiké kisasszony táncol?
IBOLYA: Táncolok.
BRUCK: Magától meg se kérdeztem
Erdős, hogy táncol-e?
ERDŐS: Sajnos, nem.
BRUCK: Nem baj, majd megtanul. Egy
asszony kedvéért mindent megtanul az
ember. (Megint szünet.)
IBOLYA (energikusan): Kérem szépen
-— ne kerülgessük ezt a dolgot. Én tudom,
Logy maguk már mindent megbeszéltek a
papával és a mamával. Ilyenkor azt szokcák mondani: és most hagyjuk magukra,
a fiatalokat.
BRUCK (fellélegzik): Ragyogó! Hogy
maga milyen elmés, Ibolya kisasszony.
Csakugyan, ez a legokosabb. Vonu.junk
ki, elintézik ők nélkülünk is.
KOLLERNÉ (rémülten): De én szeretnék még egy kicsit itt maradni.
IBOLYA: Ne maradj itt mama.
KOLLERNÉ (vésztjóslóan ránéz Ibolyára): Ibolya!
IBOLYA: Menj csak mama!
KOLLER: Hagyd őket, Bella.
BRUCK: Ilyenkor hagyni kell őket,
nagyságos asszony.
KOLLERNÉ. De é n . . .
KOLLER: Ugyan gyere!
KOLLERNÉ (kétségbeesetten el, a küszöbről visszafordul) : Ibolya, valamit még
akartam...
IBOLYA (erélyesen):
Majd aztán,
mama. (Elmennek.)
IBOLYA (a divány sarkába húzódik,
maga alá vonja a lábait) : Foglaljon he131

lyet! Hát úgy-e kérem, arról van szó...
ERDŐS (közbevág): Bocsásson meg, de
talán engedje meg, hogy . . .
IBOLYA: Előbb én. Maga úgy-e azért
jött fel, mert a Bruck ajánlata alapjan
feleségül akar engem venni...
ERDŐS: Igen. Illetve... nem egészen
így van.
IBOLYA: Mingyárt kérem. Maga tudja,
hogy nekem tízezer pengő hozományom
van. Ezért akar elvenni.
ERDŐS (védekezve): Ha megengedné
kérem . . .
IBOLYA: Nézze, nekem eszem ágában
sem volt férjhez menni. Az anyám a hátam mögött csinálta ezt a cirkuszt. Csak
ma reggel merte megmondani. Én egyenesen irtózom a házasság gondolatától, kivált így, házasságközvetítő révén. Megmondom őszintén azt is: maga nekem nem
tetszik. Sokszor láttam a kávéházban . . .
úgy felületesen, de álmomban se jutott
volna eszembe, hogy... nem akarom magát megbántani...
ERDŐS: Csak tessék kérem nyugodtan.
IBOLYA: De akármilyen fontos is magának az a tízezer pengő, az mégse lehet
magának mindegy, hogy ki az, akit el
akar venni.
ERDŐS: Nekem nem is mindegy kérem.
IBOLYA: Hallgasson ide. Megmondok
magának mindent őszintén. Azt is, amit a
Bruck és a szüleim nem mondanak meg.
ERDŐS: Kérem, nekem ne tessék semmit megmondani... én inkább visszalépek.
IBOLYA: De én hozzámegyek magához,
mert az anyám öngyilkossággal fenyegetődzik. Viszont utólagos szemrehányásokat
nem akarok. Azt nem vetheti majd a szememre, hogy nem szeretem, ezzel tisztában
van, úgy-e?
ERDŐS: Nem is mertem remélni, hogy
szeret.
IBOLYA: Azt se ígérhetem meg, hogy
valamikor szeretni fogom. De nem akarom
megtéveszteni. Megmondom . . .
ERDŐS: Ne, ne tessék... könyörgök,
ne tessék.
IBOLYA: Én már nem vagyok lány, nekem szeretőm volt. Ez a helyzet. Becsületesen megmondtam. (Szünet.)
ERDŐS (csendesen) : Nem kellett volna
megmondani, kisasszony.
IBOLYA: Most már tudja, kit akar elvenni. Ha magának ezek után is kell még
a pénz, akkor tessék.

ERDŐS (mély

lélegzetet

vesz):

Ha mel

tetszik engedni, most én mondom e l . . . I
IBOLYA: Tessék.
ERDŐS: Én kérem csakugyan úgy j ö |
tem ide, mint egy hozományvadász. Én dol
gozó ember vagyok, nem vetem meg I
pénzt...
IBOLYA (gúnyosan) : El is vártam mJ
gától.
ERDŐS: Kérem, én ezt nem szégyelleni
És azok után, amiket elmondott, nincs mm
választásom, mint vagy elmenni megtöJ
szívvel, vagy érdekházasságot kötni.
IBOLYA: És maga melyiket választjal
ERDŐS: Az érdekházasságot.
IBOLYA: Gondolhattam volna.
ERDŐS: De ilyen érdekházasság kéreJ
nem volt még a világon.
IBOLYA: Milyen?
ERDŐS: Olyan érdekházasság, hogy . .1
valaki élete egyetlen szerelmével kössöl
érdekházasságot.
IBOLYA: Hogy érti ezt?
ERDŐS: Meg kell vallanom magánal!
Ibolya kisasszony, én magát évekig szereti
tem. Négy évig, vagy talán még tovább. I
IBOLYA: Hogy lehet szeretni valaki!
akit nem is ismer az ember?
ERDŐS: Itt nőtt fel a szemem előtt. .1
Láttam az ablakból. És a kávéházban il
mindig magát néztem. De persze magi
nem vette észre.
IBOLYA: Láttam, hogy néz, de mit tud
tam én, hogy engem néz? Ne haragudjon
de olyan... olyan üres volt az arckifej a
zése.
ERDŐS: Az ember nem tehet az arcki
fejezéséről. Azzal születik. Csak nézteii
magát és azt mondtam magamban: Látod
ilyen egy modern, pesti úrilány, akire ti
olyan sokszor gondolsz, amikor egyedü
vagy. Beszélni se tudnál vele. Egy könyve
említene, amelyről sohase hallottál, eg
szójátékot mondana, amit meg nem érte
nél — addig néztem, amíg egyszerre csal
azt éreztem, hogy szeretem magát. És sze
retem mindazt, ami magával van kapcso
latban. Például sokszor arra gondoltam
hogy hogy szeretném én ezt a z . . . ezt a;
ideges öregurat, a nagypapát is tologatni
IBOLYA: Ez nagyon megható, Erdői
úr. El se hinné az ember, hogy egy fog
technikusban, ami elvégre nagyon próza
foglalkozás, ennyi regényes rajongás van
ERDŐS: Olyan ez kérem, mint ami ko]
az ember kiválaszt magának egy távoli vi-

kket, a Riviérát, vagy Miamit, ahol élni
Veretne, ha egyszer a véletlen szerencse
))zzásegítené. Sohase jutunk el oda, de
ért valahányszor látjuk az Illustrationan, vagy a hangos híradóban, a sok képződés után úgy képzeljük, hogy valami
pzünk van már hozzá. így voltam én maival, elérhetetlen, reménytelen szereilemmel.
IBOLYA: És ezt a sok képzelgést most
akarja váltani aprópénzre?
ERDŐS: Rájöttem arra, hogy ennek a
|>k nézésnek nincs értelme. Ez egy beteg
olog, amiből ki kell gyógyulni. Jött a
|ruck és megmagyarázta: életcél kell az
abemek: életcél és üzemtőke. És ezt a
kagamfajta ember csak házassággal tudja
liegszerezni. Hát gondoltam, ha már nem
adom magát szerelemből elvenni, elveszem
pénzéért.
IBOLYA (gyengéden): Nézze Erdős úr,
|a maga azelőtt szeretett engem és most
aár nem szeret, akkor ne vegyen el. Másak is van tízezer pengője.
ERDŐS: Igaz. De mégis van abban vaami végzetszerű — ahogy a barátom, a
litván tolmács mondja — hogy az ember
ralaki után évekig hiába vágyódik, aztán

egyszerre jogosan itt ül vele kettesben a
szobában. Ez olyan, mint amikor valaki
hiába játszik az osztálysorsjátékon, fizeti
a díjat havonként...
IBOLYA: És amikor nem újítja meg
többé . . . akkor húzzák ki a számot.
ERDŐS (csöndesen) : Valami efféle.
IBOLYA: Szóval a pénzért elnézi, amit
bevallottam magamról.
ERDŐS: Én könyörögtem, hogy ne
mondja meg. Minek azt nekem tudni, minek azt magának tudni, hogy én tudom?
(Gyűlölködve) Én tönkreteszem azt a fogorvost! Kétezer pengőmmel adós! Bepöröltem, végrehajtatom, kipusztítom erről
a környékről.
IBOLYA (nagyon zavartan) : Miféle
fogorvosról beszél? Mi köze...
ERDŐS: Csirkefogó az kérem. Bár
sohase költözött volna ide az Oktogonra.
(Nagy szünet Vergődve.) Nézze Ibolya
kisasszony... én nem tehetek róla. Mikor
feljöttem, még azt hittem, hogy én csak
egy piszok hozományvadász vagyok. De
ahogy most itt vagyok... itt ebben a lakásban . . . és ahogy nézem a szemét... a
tekintetét, amit mindig kerestem a kávéházban és sohasem tudtam elfogni... (Ke-

Krrtíís: Nem kellett volna mey'imiiMlnni, kisasszony!
KrcMs (Ráday Imre). Ibolya (Sulyok Mária)
(l.iWló fplv.l
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semyés mosollyal.) És most mégis rámnéz,
lia nem is nagyon barátságosan.
IBOLYA: Azt hiszem, elég barátságosan
nézek magára.
ERDŐS: Ha így volna, nagyon örülnék.
Nem tehetek róla, most mégis úgy érzem,
hogy talán mégse távolodtam el olyan nagyon magától, Ibolya kisasszony.
IBOLYA: Ezt csak bebeszéli magának.
ERDŐS: Nem, nem, én talán mégis csak
szeretem magát, Ibolya kisasszony.
IBOLYA (kis szünet után, csendesen) :
Most még nehezebb a helyzet, Erdős úr.
Mert úgy-e, ha csak a pénzem miatt...
akkor magának is mindegy lenne... én se
törődnék vele. De hogy legyek a felesége
valakinek, aki szeret, azok után, amit a
saját szájammal mondtam el magamról.
ERDŐS: Megvallom kérem, én olyan
ember vagyok, aki adok arra, hogy az a
nő, akit feleségül veszek, ártatlan legyen.
De magának — nem tehetek róla — még
ezt is elnézem.
IBOLYA (enyhén, de gúnyosan): Ez
igazán kedves magától.
ERDŐS: Hát így áll a dolog. (Szünet.)
IBOLYA: És most?
ERDŐS: Az lesz, amit maga akar.
IBOLYA: Ha hozzámennék magához,
mit érne vele? Nekem . . . nekem mindegy.
Elmenni a házból, ebből a veszekedésből, a
nagypapától... rossz emlékektől — ez se
rosszabb, mint itt maradni. Talán azért
vagyunk mi ilyen őrültek, mai fiatalság,
mert nem lehet kibirni otthon. Én menekülni akarok innen, maga pedig ide akar
menekülni.
ERDŐS: Mert nem tudom elhinni kérem,
hogyha az ember, akiben van egy kis jóakarat és ne haragudjon, van egy kis szerelem, mint például bennem is, csinál magának egy új otthont, — annak mindenáron rosszul kell végződni.
IBOLYA: Ezt ma már kevesen hiszik,
még azok sem, akiknek nincs annyi elfelejteni valójuk, mint magának.
ERDŐS (lelkesen): Én abban a pillanatban mindent elfelejtek, amikor maga parancsolja. Én . . . én . . . már nem is emlékszem semmire...
IBOLYA: Hát — mit ígérjek magának?
Illene, hogy megnyugtassam, bíztassam egy
kicsit, d e . . .
ERDŐS: Ne ígérjen semmit. Én tudom,
hogy minden magától jóra fordul. És még
valamit. Nehogy azt higyje, hogy én iga134

zán a pénz miatt... Erről különben I
előbb beszéltünk már Koller úrral. Szfl
sen átengedem neki a pénz kezelését. I
mondja, gyümölcsözően befekteti.
IBOLYA (felcsattan): Hogyisne 1 •
se lehet róla.
ERDŐS: Kérem, ahogy gondolja.
IBOLYA: A papára nem lehet p é í
bízni. Ez a pénz az enyém és ha csfl
ugyan megpróbáljuk ezt az új életet.. I
miénk. Azzal most már okosan kell b á n
Ne higyje, hogy én nem tudom, mi a p l
Nem akarom, hogy a krajcáros mnral
dásokért összefussanak a folyosón a szí®
szédok. Én nem akarok szegény lenni, afl
kor a pénztelenség még csak nem is ifl
radalmárrá, hanem aljassá és boldo«
lanná teszi az embert. Maga tud a pén«B
bánni?
ERDŐS: Azt hiszem, tudok.
IBOLYA: Nahát akkor. (Feláll.) »
akkor...
ERDŐS (szintén feláll. Szünet).
IBOLYA: Talán fogjunk kezet. Ű g |
nem ragaszkodik ahhoz, hogy megcsóM
juk egymást? Ennek ma még nem leil
értelme.
ERDŐS: Ahogy parancsolja. De én
zom benne...
IBOLYA: Maga jó fiú, Erdős úr.
ERDŐS (nagy zavarban): Ez mani
ság nem olyan nagy dolog.
IBOLYA: Éppen manapság kezd na
dolog lenni. Szerencsétlenek és gonos2
vagyunk valamennyien.
ERDŐS: Kérem, én úgy gondolom, ho
ha már olyan világban élünk, amelyben
legnagyobb jóakarattal se lehet tisztes
gesnek lenni, akkor legalább meg kell p
bálni egy kicsit jónak lenni.
IBOLYA: Most mit csináljunk? Ere
szük be őket?
ERDŐS (mosolyogva): Mingyárt. Ji
jön csak ide. Meg akarom mutatni mag
nak azt az ablakot, amelyből annyit nt
tem. (Az ablakhoz mennek.)
IBOLYA: Melyik az?
ERDŐS: Balról a negyedik, amit ú;
megvilágít a transzparens. (Rajongvc
Azért ha innen nézi ezt az Oktogont
ember... milyen szép ez a mozgás, ez
sok fényesség és autók . . . Mégis csak
város szíve.
IBOLYA (az ablak felé megy): H
ilyen szíve van a városnak . . .
(Függöny.)
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A helyes megfejtők
közül
hárman
jutalmat nyernek. (Neveik az «Állandó
heti jutalmak» közt találhatók.)
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Megfejtésül beküldendők: vízszintes 12, 34, 37, 43, 49 és függőleges 2, 1«, 24.
VÍZSZINTES:
Dán csillagász, aki a fény
tovaterjedést sebességét
határozta meg
11. Viasza: hadapród
12. Fényes állócsillag
14. E-vel az elején város
15. Szétszedni
16. Leány becenév
18. F-fel: csavar
20. Gyakori latin szóvégződés
21. Idegen keresztnév
23. A . áruló
26. Bolond
28. Nagybecsű ékkő
29. Viasza: a szakácsnő
31. «Jargon» — angolul
33. A három
fúria egyike, a
Zrinyiáazban is szerepel
A
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kőzött a ha3«.
todik, sürü légkör környezi,
több hosszú sötét esik látható rajta és 8 holdja van
37. Bolygó; négy boldja van
38. Vizitündér, sellő
42. Tíz — idegen nyelven
43. Északi csillagkép a tejút közepén, mely mintegy 130 sza-

45.
47.
48.
40.

bad szemmel látbató csillagbél áll
A parasztos ellentéte
Kicsinyítő képző
Folyik
Csillagkép a Bikától délfelé.
Másodrendű csillagai
közül
három alkotja a J a k a b botját
FÜGGŐLEGES:

1. Csillag — idegen nyelven
2. A csillagászatban ö kezdte
ldőmértókül használni az égbolt
látszólagos
mozgását
(1438—1478)
3. Puszta — idegen nyelven
4. Bolygó,
melyen
világosan
megkülönböztethetők
szárazföldek és tengerek, valamint
nyaranta megfogyatkozó Jégtömegek a sarkokon
5. Vissza: 47. vízszintes
6. Mosó teknő része
7. A-val a végén női nóv
8. Férfinév
9. Csillagcsoport a Bika csillagképében
10. Egy dal kezdete
13. Hosszadalmasnak tart

15. Üzlet
17. Talál
19. Vissza: üres — idegen nyelven
legszélsőbb
22. Naprendszerűnk
bolygója, nyolcadrendü
csillag, Loverrier fedezte
fel
1818-ban, elméleti
számitás
alapján
M
* Csillagkép az é g északi felén, három másodrendű csillaggal. A csillag képében
számos kisebb csillag van
10. Galy
27. Bácsi — népiesen
28. Bag
30. Vissza: kettős mássalhangzó
31. Lovakat dörzsölnek vele
32. A Rajna legnagyobb svájci
mellékfolyó a
35. Indiában és Perzalában forgalomban
lévő ezüstés
aranypénz (ékezethibával)
35. Nemzeti Sport Egylet
39. Nem neked
40. P á r b a j — Idegen nyelven
41. Kötőszó
44. Vissza: uralkodó
40. Réz mássalhangzói
48. Francia névelő
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Különbejáralu
szép tiszta
szoba kiadó. Cim megtudható a hirdetési osztályban.
Háromszobái lakásomból kiadnék egy udvari szobát. Nemzett
Színház mellett. Harmadik emelet, 11» díjtalan. Havi M p e n « ,
melyben bennloglaltatlk a reggelt U, Mosást él kiszolgálást I«
adok, u azonban külön Ilzetendff. A izoba Január 1-én bérelhet«. Válaszokat „Igazi otthon« Jeligére kérek a hirdetést
osztályba
Szobakonyhás
lakás
Kőbánya
központjában, de csendes helyén, azonnal kiadó. Gyönyörű
park, házban telefon, nem sok
lakó. Csoiádlházban. Szíves megkores/
„Olcsó lakbér" jelírd. osztályba kéretnek.

-3
UricsaMdnak » egymásban? tló
utcai, bútorozott sióba kiadó,
l'odmanlczky-u. I t . III. II.

AD

/HLMttSÜOÖ

kesztydvarrást
Kvitt nap nem vaguok otthon. iparművészeti
Központi fütétei, kedvei lakd'tanulhat
műtermemben,
IV.,
tum van. Stivettn adndm kl Károly királyul II. III. emelel.
dlulazóknak it. Jelige: „Olcst Tol.
IT—l-TT,
t% bijíns" hinl. ot;l.

z m i n i m ^
NAGY
BURGÉRli-KOTELT,
JrtKARBAN LÉVŐT KERESEK
MEGVÉTELRE. LEVELEKET
„NAGYMAMÁNAK" JELIGÉRE.
Keresek
olcsó
„Ivolr" Jelige.

duplaágyat,

Louis quatorze
vitrint szeretnék
venni
kéz alatt,
„Francia szalon" Jeliére.
Airdale terrier kóly. pedigr.
ela. 11-ig. Tel.: MO-19,
Keresek megvételre Jó és szép
planlnot. Lehetőleg fekete színben.
„Elönyds vétel" Jellére
bírd. oszt.

Zongorával
rendelkező Datai
urinó lakás ellenében zongoraórákat ad, „Megbízható" jeligére hii-d. oszt.
m
Sorbonne-on végzeit dlpl. tanárnő francia-német órákat vállal. Csoporttanltás is rendkívül
olcsón. Telefont **»—**•
Charles W, Greeí,
neves
énekpedagógus felesége, Erdő*
Irma. kl férjével együtt hosszú
éveken ál működött Berlinben,
énektanítását
megkezdte
Bulyovszky-uten IT., I. «m- n i l a "Hangképzésen
klvűl,
vállalja
operai szerepeknek német nyelven való betanítását, hangverseny műsorok eldkészllé.ét. El«éneklés
díjtalan.
Érdeklődök
Ji |i ntkrzése teletonon 171-»0.

«

xv.—"—^ <
Viliigmárkás

•Uicdés
ión. —

4

zem,

gyorsan,
„Siemfel-

Akácfa-utca

ály-utcánál.)
•

lűvészlap 4 pengő,
a j w M . c u ' e l v é t e l n é l is. F o t o
Sebes, Erzsébet-körut 20.
I. emelet.
•

FÜLÖP ERZSÉBET
KOZMETK
IA

!» év* fennálló szolidságáról
elismeri l a t é u l J a n u á r hóban
PKRKNCIKK
TKHK J «Iii
EK-fKI

Ferancioktere 9
alá helyed ál.
Telelőn I 8M-4».

^^Hta^
zongorák
f ^ f l hatSíáü pengőtől,
tlsztviselókmik a legcsekélyebb
részletre Is. Opera Zongoraterem. Klauzál-Utca 35.
•

FOXTERRIEREK

•lai TigT drótwM SSMMI 'XT
kariefonyrt ítT«k»tík- Onnt;#>.tiimntuUtvttíUt

Magyar Foxterrier Club
Zeltin-ntot I. » .

István Király Szálld
Budapest, VI„ Podmanlezky-u. I .
Távirati elm ; Hotellst, Budapest.
Tol.: 20-2-43, 29-4-34.
Hónapos szobák

CSÍPŐSZORÍTÓ, 2 gummlrésszel P 3.80-tól. W e b i
Arnold, VII., Károly-körut 17.

Havi 50*llliír(rt
bérelten VOOEL-e.lllárt. Vétel
esetén n fizetett bérleU dijat •
vételárba beszámítjuk.
Modern esillárok.állólámpák,
falikarok
nagy választékban 1
VIII., Mária Teréziatér 3.Telefon: 30-J-23.

q k m

T«We»> »3-0.17

Düu)*n íttUanictaitt I

Kinek ml a bogara: Rothschild gyiijtl — Ditrlchstetn
irtja! 41-Ô-55. 54 és 53.
•

IparmOvéazI rotlfcfllttk, 'ároák,
írómappák, d o b o z o k , börilvnn.
psrn&k mindenki Ízlésére, jól&llassul. Haurlal m (Három- V.,
Borllnl-iár S, I. 6 .

•
Modern kozmetikára
gyors kiképzés, mérsékelt tandij. BÁNYÁSZ
MÁRTA, Veres Pálnéutca 16.

I M . - , P.
Meghívjuk Kiss
Lásslóné cukrászda Miskolc,
előfizetőnket
három napra
Budapestre és
felkérjük, hogv
megérkezésének
pontos Idejét a
szálló Igazgatóságával közölni
szíveskedjék.

Rejlett Hirdetésekre érkwett óriáal érdeklődé» « m késetet bennünket, hogy est •
kedve* Játékot folytassuk. Esuttal
ujabb hirdetésbe bujtattunk egjr od« nem
v«ló dolgot és • helyes megfejtők
29-nak értéke« dtjet ttUtünk kl. Tessék
keresni!

,

n G R 5 IflTBB
>k, ugrótáncok.

szánkópályák, korcsolyapályák. nánkóutak. H % - o t
menetdljkrdveiinény
{napi
tartózkodás után
MAGASLATI ÜDÜLŐHELYEK ÉS T É U SPORTHBLYEKi
•ló, Slrbské Plét.0. Grand Hotel Hvlezdo- Szép Kilátás. Ótálra/örtd mellett: Pension Klára.
Pension Sieila.
bstú, Nővé Slrbske Pléso, Móry-szállók, Tálralomnle, Tatranska Lomnica: Grand Hotel
nzló.
Praha, Szepesi Otthon-szálló, Thern Turista
><((• Vysné-Hágy, állami magaslati gyógyOtthon, Tulipán-penzió.
Maliárhása, Tatransky Matllary, dr. Holczéplak, Tatranska Polianka, dr. Guhr
mann és dr. Ecksteln-szanatórlum.
tórjuma.
Feli ér vi«, Biela Voda, Palencsár üdülőtelepe.
tthon, Tatransky Oomov, dr. ReichartKésmárki Itali, Kezmarské zleby. Frank pen5.
ziója, Zelcny üdülőtelepe.
lüred, Novy Smokovec, dr. Szontagh PaTurista menházak!
Poprádi
tó, (Csorba-tó),
zanatórium.
Sziléziai ház (Tátrasxéplnk), Téry-ház (Óiátra.
Íred, Stary Smokovec,
Grand
Hotel,
iûred),
Karbunkulus-torony
(Tálralomnle).
-szanatórium.
losltássul szolgál minden igazgatóság, valamint az Ibusz menetjegy irodája, Budapest, V. ker„
tér 2. és a tátrai fürdók budapesti képviselői: Hueskó Mihály, VIII., Rákóczl-ut 17., Eisner
drogéria, VI., Andrásy-ut 37. és dr. Vigyázó János, IV., Szerb-utca 2.

Iúra-penslo
SHM8
ram Tátra, O-Tàtrafûrmd mmllmtt
,

—

_

. . . .

folyóvíz, központi Tütés. Tel" Ke-tói. Felvilágosítást ad a
» r í Boltja. Ta'ájdonos: Sambula
J Ó » . I stary smokoveo (OTátiaturod).

VNATORIUM DR. OPATRNY
TARY SMOKOVEC
EKNA VYHLIDKA

:ell-,tüdő- és gégebetegeknek,
rak t e l j e s e l l á t á s , orvosi
kezeléssel együtt 60-95 Kc.
Főorvos D r . J a n O p a t r n y

\ 9 TÁTRA (1000 m. t sz. f.) Telefon 110.

IdlB S O K ftS 1 6

ht

Ili Maii ram.
a magas Tátrában
Olovt Strbskt Plato)

Mindennemű felvilágosításért
forduljon a

80 szoba, centr. fülés, folyóvíz.
Zene, tánc. — Ródli- jégoálya.
Skioktató. — Pompás sklterep.
Felvilágosítást ad a
NH AZ I ÉLBT B O L T J A
Erzsébet-körút 7.
A

U

S

Z

Színházi Élet
Utazási Osztályához
Budapest, VI., Aradi-utca 8.

T

R

I

A

rv KLEHZ SPORT- ES O D Ü L Ö - O T T H O H A Setnmerlng-Szanatóriumban.
pormentes (ekvés, 40 szoba, 70 ágy. Teljes komfort, gózIOtis, hideg-, melegviz, Fekvíterrasz.
il-mezók és sporttelepek. Kitűnő ellátás. Házi tejgazdaság és saját ingyen közlekedési eszkö-

