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Karácsony estére .meghívom magamhoz
azt a tizenkét színészt és színésznőt, akinek
játékában legtöbb örömöm telt. Reménylem,
a budai hegyeket akkor is hó borítja és szeretném, ha csillagos éjszaka lenne, hogy méltóan fogadhassam vendégeimet.
A tizenkét meghívott között van egy
olasz, egy francia és egy bécsi; a többi
kilenc magyar. A külföldiek persze nem
jöhetnek, mert messzi laknak a Hüvösvölgytöl. A magyar művészek közül négyen szintén kénytelenek távol maradni, mert évekkel
ezelőtt már meghaltak. A többi öt boldog
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családi életet él, nem kívánhatom tőlük, hogy
a szentestét az én legénytanyámon töltsék.
Bajnak ugyan baf, de az estélyt azért mégis
megtartjuk, valamennyi vendégem játszott
már egyik-másik színdarabomban, megvannak a dedikált fényképeik és azok fogják
őket helyettesíteni.
A fagerendás szobában meggyujtunk
egy kétaraszos karácsonyfát, azt körülrakjuk
a tizenkét arcképpel. Mikor egy üti lesz az
előkelő vendégkoszorú, megrázom az ezüstcsöngetyüt, meghajtom magamat és a következő üdvözlőbeszédet mondom:
Hölgyeim és uraim!
Önök azok, akik fényt, meleget és lendületet vittek sok fakó gyalogember életébe.
Önök azok, akik ünnepi mámort vittek
a józan hétköznapokba. Mert az aranykehely, melyet a kezükben visznek, tele
van szépséggel. De nemcsak a szépség,
az élet igazi tartalma is a művészetben
van. Ami a valóságban történik velünk,
az csupa véletlen kapkodás, nyers rögtönzés, dilettáns kontárkodás. Az élet
tele van igazságtalansággal veszedelemmel és rettegéssel. Logika, méltóság
és stílus az önök játékában van. A játék
csupa fény, a valóság csupa homály.
Mivé lettünk volna, hová lettünk volna,
ha utunkat nem ragyogja be az önök
fantáziája?! Önök, komédiások, az
emberiség jótevői, önök azok, akik hálát
és szeretetet érdemelnek.

Molnár Ferenc
AZ IGAZI SZTÁROKRÓL, A „NYUGDÍJAZOTT" DARABOKRÓL, TRISTAN
BERNARD LONDONI CSALÓDÁSÁRÓL,
S A NEWYORKÏ SZÍNHÁZI HOSSZRÓL

Bécsi tartózkodása alatt, a Hotel lmperiálban lévő szállásán felkerestük Molnár Ferencet,
arra kérve 6t, hogy nyilatkozzék a Színházi
Élet olvasóinak azokról a színházi kérdésekről,
amelyek ez idő szsrint foglalkoztatják.
Miután
a világhírű író kérésünket teljesítette, e sorok
jegyzője tisztelettel eltűnik és átadja a szót
Molnár Ferencnek.

Mindenfelől hallani a panaszt, hogy
nincs darab, hogy a színházak darabgondokkal küzdenek. Ezzel szemben az a
véleményem, hogy nem darabokban van
hiány, hanem színészekben.
Nehogy
félreértés lehessen, nem azt mondom,
hogy nincs sok jó, sőt kitűnő színészünk,
de a színházak számához képest kevés az
úgynevezett vonzerő, vagyis az olyan
színész, akit sztárnak szokás nevezni,
de akit régente sokkal találóbban ^Kassen-Magnet n-ntk, »kasszamágnes«.-nek jellemeztek.
Régóta mondogatom, hogy ha például egy Kainz jelenik meg a színházi
horizonton, akkor a Hamlet rögtön kaszszadarabbá válik. És amikor Kainz
eltűnik a világból, Hamlet visszatér —
a könyvtárba. És így vagyunk száz és
száz darabbal. Egy Bajor Gizi kedvéért
előveszik a »Váljunk eh-1 és a poros
könyvből eleven élet lesz a színpadon,
azután, mint aki elvégezte a kötelességét, a »Váljunk eh visszakerül a könyvespolcra és várja az új Bajort.
így lett annakidején Berlinben óriási
siker a felújított Kaméliás hölgy, amelyet
Elisabeth Bergner támasztott fel és így
csinált nyolc vagy tíz Shakespeareből

két-háromszázas előadás-sorozatot Reinhardt rendező művészete. Ezek azok a
»nyugalmi állapotban« lévő, vagy mondjuk »nyugdíjazott« darabok, amelyeket
egy nagy művész kedvéért mindig lehet
reaktiválni, mint ahogyan a háborúban
reaktiválták a nagy generálisokat, teszem azt : Hindenburgot. Természetes,
hogy igazán újjászületni csak egy rendkívüli művészegyéniség varázsa alatt
tud az ilyen »nyugalmazott« darab.
A most termelt, új darabokra is vonatkozik ez a megállapítás. Csak a legjava
tudja igazi sztár nélkül keresztülverekedni a sikert. A közép-jó daraboknak
szükségük van a sztárra. Emlékezzünk
csak vissza, hogy annakidején hány darab
köszönhette sikerét egy Blahánénak, egy
Újházinak, egy Hegedűs Gyulának. Ezek
a darabok szinte rá voltak utalva a nagy
színész segítségére, magukra hagyatva, a
saját erejükből bizony nem vitték volna
semmire. És ma is így vagyunk.

Sokat hallok arról, hogy egyes darabok, amelyek eredeti formájukban, az
író hazájában nagy sikert arattak, külföldön megbuktak. Ilyen esetben természetesen sok minden közrejátszhatik :,
fordítás, szereposztás, rendezés. Eszembe
jut erről egy nagyon kedves történet,
amely Tristan Bernarddal történt Londonban.
A kitűnő írónak valamelyik nagysikerű darabját játszották az angol
fővárosban és Bemard is kíváncsi volt

darabjának londoni előadására. Ezért elutazott Londonba és jegyet váltott
darabjának negyedik, vagy ötödik előadására. Helyet foglalt a földszinten és
figyelte a hatást. Megdöbbenve konstatálta, hogy az egész előadás alatt egyetlen nevetés, vagy derültség nem hangzott
fel, a közönség unottan nézett a színpadra. Amikor vége lett az előadásnak.
Bemard izgatottan felsietett az igazgatói
irodába és felelősségre vonta a színház
művészeti vezetőjét :
— Uram, mit csináltak Önök a darabomból? Hiszen itt valóságos szomorújátékot játszottak, a közönség majd
elaludt az unalomtól.
Az igazgató megnyugtatta az ideges
szerzőt, hogy ez csak az első előadásokon
van így. Az együttes még nem tanult
össze, nincs még rendes tempója a darabnak. Ez majd meg fog javulni.
Bemard nagy nehezen lecsillapodott,
hazautazott, de egy hét múlva kíváncsiságból ismét Londonba repült és pár
percre benézett a színház nézőterére,
ahol pompás hangulatot tapasztalt, az
emberek jóízűeket nevettek és sokat
tapsoltak. Boldogan ment fel az igazgatóhoz, melegen megszorította a kezét
és így szólt :
— Uram, Önnek igaza volt. A közönség ma pompásan mulat.
Mire az igazgató így felelt :
— Igen, tudom, hogy jól mulat. De
ma már új darabot játszunk. Az Ön darabját tegnapelőtt adtuk utoljára.
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Nagy örömmel hallom szakemberek"
tői, hogy a színházi konjunktúra általában kedvező. Európában is, de különösen Newyorkban, ahol visszatértek
azok az idők, amidőn az emberek sorba
állnak jegyért a nappali pénztáraknál.
Hogy milyen divatban van Newyorkban
a színház, arra jellemző ez a kis történet,
amelyet egy amerikai barátomtól hallottam.
Két telekspekuláns telkeket vásárolt
össze Newyork valamelyik elhagyottabb
negyedében. Miután a telkek egy vonal-

ban húzódtak, a kihasított részt utcának
képezték ki, nevet adtak neki és első
dolguk az volt, hogy két épületet emeljenek. Az egyik egy színház volt, a másik
egy trafik. Mert ez a legolcsóbb. A színház mindössze négy betonfal, belül pedig
nem más, mint egy aranyozott, üres
terem, amelyben székeket helyeznek el.
Nem kell szobákat, előszobákat, konyhákat, fürdőszobákat beleépíteni, elég
ha néhány sor széket helyeznek el benne
A trafikot pedig szemben a színházzal,
egy olcsó, csinos kis épületben rendezték
be. A színház jól ment, tehát jól ment a
trafik is. Az utca pedig hamarosan
divatba jött és a telkek értéke rohamosan
nőtt. Amikor már elértek bizonyos árnívót, a vállalkozó szellemű spekulánsok,
a színházat minden habozás nélkül lebontották és helyébe egy harmincemeletes
felhőkarcolót építettek. A színház már
megtette a kötelességét, tehát eltűntették a föld színéről. A színház kikaparta
a gesztenyét a felhőkarcolónak, amellyel
úgy gondolták, hogy mégis csak könnyebb
spekulálni. A színház azonban megtette azt, amit a felhőkarcoló nem tudott
volna oly könnyen elérni : divatba hozott egy városrészt.
*

Visszatérve a régi darabok felújításának örökké aktuális kérdésére, nem
szabad megfeledkezni arról, hogy a
»leporolásnáh nagyon kell vigyázni. Velem például megtörtént, hogy egyik régi
darabomat műsorra tűzték, mire kicsit
kijavítottam a szöveget. Néhány szó,
vagy mondat volt az egész. így például
fiáker helyett taxit írtam és ahol hosszú,
hullámos haja volt a hősnőnek, azt —
megrövidítettem. Egy mondatot azonban elfelejtettem kijavítani. Ez a mondat így kezdődött :
— Egy negyvenötéves öreg ú r . .
És nem jutott az eszembe, hogy azok
az idők rég elmúltak, amikor negyvenötéves korában » ö r e g ú r« volt az
ember. Ma negyvenötéves korában
nem »öreg« az ember. Hála Istennek !
B. L.
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Kedves Színházi Életi
A búcsúszó, amit a magyar közönséghez intéztem, a Színházi Életben
hangzott el; legyen az első üdvözlet
joga is az önöké. A megérkezés és a
letelepülés impresszióinak
zűrzavarában folyton arra gondolok, hogy
ez az első karácsony, amit Európától távol töltök és bármilyen
megvesztegető az új környezet,
bárhogy
tűz rám Kalifornia napja, ezt a sok
csodálatos pálmafát és egzotikus virágot fölcserélném egy szerény kis
hazai fenyőfával,
még olyannál is,
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amely alatt növendék koromban ünnepeltem a Szeretet
születését.
Pedig az én esetemben igazán korai
volna.
honvágyról
beszélni,
hiszen az itteni magyarokhoz
képest
csak regruta vagyok és azonkívül is
lefoglalja napjaimat a berendezkedés apróbb-nagyobb
gondja, az ismerkedések öröme, izgalma, sőt lámpaláza. Elvégre ezeli itt már mind
márkázott
világkendvencek,
nekem
pedig csak ezután kell
megmutatnom, hogy mit tudok. Béreltünk egy
bűbájos kis házat, az ajtók és az ab-

A Cukor György áltat rendezett első bemutató-partyn
Cukor György, Gaál Franciska, Catherin« Hepburn, dr. Dajkovich Ferenc és Lupe Velez

lakok
mind
olyanok,
mintha előre az én méreteimhez tervezték volna. Most barátkozom a
bútorokkal, a kerttel, a
néger szakácsnéval
és
mindennel, ami itt van.
Néger szakácsné, te jó
Isten, ha ezt valaki nekem tíz évvel
ezelőtt
megjósolta
volna!
Különben
karácsonykor fogok
általánosan
debütálni a hollywoodi
társaságban.
Ugy
érzem magam, mint egy
elsőbálos leány, aki eddig csak néhány családi zsúrotn kóstolta
ki
a társasági
élet ízét.
Ilyenben
persze
mái
volt részem. Az első tiszteletemre adott
partyt
Greta
Oeorge
Cukor,
Garbó magyar rendezője aranzsáltay itt ismerGaál Franciska hollywoodi otthonának kapujában, Mária, a
komorna és Cora, a
n é g e r
szakácsnő közölt

kedtem és
barátkoztam
össze Lupe Velez-zel és
Catherina
Hepburn-nal.
Mindketten
angyalian
kedvesek hozzám, én viszont rajongok
értük
úgyis, mint
színésznőkért, úgyis, mint első
hollywoodi
barátnőimért.
Ennyit ízelítőnek. Ka
rácsomy után, ha túlle
szek a nagy bemutatkozáson, időt fogok találni, hogy megírjam ennek az
előreláthatóan
nagy élménynek
legérdekesebb
mozzanatait.
Addig is szeretettel bol
dog karácsonyt
kívánok
mindenkinek.
Az
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Mert jómagam so tudom.
Nem tudtam biz én egészen tizenhét esztendős koromig. Talán törtem
a fejem a hegyek keletkezése fölött
is, úgy mint a csillagok meg a tengerek, meg a virágok képződése fölött, de a fejtörésem a fényes és
vak csodálatba ájult, s lebuktattam
a homlokom, tovább olvastam Gullivert meg Magyarország Lovagvárait, meg a Kőszívű ember fiait.
Hogy hogy támadt a hegy, ezt
tizenhét éves korom, körül hallottam
a legegyszerűbb emberek közt, a legszegényebbek közt, a legcselédebbek
közt. Béresek közt, az istállóban.
Azokat a béreseket speciálisan sőréseknek 'hívták, ha hallottad ezt a
nevet valaha, édes olvasónőm, aki
most a fodrászszalónban vetted a
kezedbe a Színházi Eletet. A sőrések
a hízó ökör mellé voltak beosztva,
azt pedig a sőre névvel különböztetik meg a többi ökörtől, azokról se
kell különben föltenni, hogy fogyókúrát tartottak. Magam kérlek, mint
nevelő ibères szolgáltam gyerkőc koromban azon a birtokon, egy kétlábú tinó mellett, akit a második
gimnazisták tananyagával kellett
etetnem. Késő estéken, mikor a kastély elaludt, lejártam az istállóba,
az ökör melletti virrasztó sőrések
mesélését,
tréfálkozását
élvezni.
Mennyi szíveimnek, lelkemnek kedves szép dolgot tanultam ezektől a
szórakozó cselédektől, szégyellem,
hogy elfelejtettem a nevüket, sőt némelyiknek a képére se tudok már
emlékezni.
Ezok nem bridzseztek, ezek á
puszta szellemükkel mulattatták egymást; megesett régebben a jó társaságban is ugyebár.
Nagy divatjuk volt a találós kérdéseknek az istállóban.
Ilyenekre emlékszem.
— Mér nem nő szakállok az aszszonyoknakí
(Mert addig se tudnának hallgat-

ni, míg beretválják őket.)
— Mit mondott a sámsoni bakter
a debreceni török basának!
(Semmit se, nem vót még akkor
vasút, te jószág!)
— Kétszer születik, de csak egyszer hal meg; ki azí
l(A madár. Mer az először tojásnak születik.)
— Mikor legnehezebb az ökör!
(Mikor a lábodra lép!)
Ugye hogy kedvesek.
De eszemibe talált jutni egy találós kérdés, mult éjszaka, mikor karáosoüyi számba való témán
gondolkodtam, de az olyan szép,
olyan csudaszép, a leggyönyörűbb
Krisztus-legenda az, amit világéletemben hallottam.
Azt mondja:
— Hát azt tudod-e, hogy támadt
a Mátrai
Nahát hogy támadt.
— Hát úgy támadt öcsém, hogy
mikor a Krisztus kijött a sírból, oszt
felszállott a (mennyországba, felemelkedett a föld, utána akart menni
Krisztus urunknak. De Krisztus
urunk lenézett, integetett, hogy te
csak maradj odale. Avval a föld
nem emelkedett tovább, csak úgy
maradt, amennyire mán felágaskodott.
A föld idelenn maradt, de látod,
osupa Mátra ez a föld, Mátra, Tátra, Dolomitok, Alpok, Sierra-Nevada, Cordilleriák, Himalája, Mount
Everest. Epekedik, álmodik fölfelé,
fölfelé, mind a leragadt, legázolt
göröngy, akinek nevét nem tudják,
arcát nem látják, akinek a sóhaját
sohse mérték meg, hány centiméter
az, se nem tettek kísérletet a szeme
pillantásának a felmérésére vagy kiszámítására; szökik az a selyemszálnál soványabb, gyémánténál sugárzóbb sugár a sztratoszférába, még
annál is feljebb és még végtelenebb,
útja közben minden csillag megcsókolja, amelyik csak hozzáférhet.

HatOany £ilí

—SZÍNHÁZI LEFELE—
Szakítani nehéz dolog... Amint a
Magyar Színház felé mentünk, eltűnődtünk Csathó Kálmán új darabjának címén. Jó cím — igaz cím.
Sokat írtak a tárgyról, de nincsen
kimerítve.
A szakításról
mindig
talál az member új
mondanivalót.
Magunknak is eszünkbe jutott egykét keserves igazság.
Régi dolog,
hogy szakítani lázért nehéz, mert a
két fél közül csak az egyik akar
szakítani, míg u másik fél ragaszkodik, sőt görcsösen ragaszkodik. A
szakító fél — már mint a jobbérzésű
szakító fél — inem akar fájdalmat
okozni Ia ragaszkodó félnek.
Bármily halálosan únja a dolgot, bármennyire Urtózik ragaszkodó könynyeitől, bármilyen
szenvedélyesen
szerelmes abba a harmadikba,
aki
miatt szakítani akar, nincsen benne

BECZKAY:

Ne

annyi fantázia, hogy valami új, fájdalommentes
szakítást
megoldást
kitaláljon. Tapossa <a régi ösvényt.
Ritkítja a találkozásokat és telefonokat, diszkréten mutatkozik harmadikkal itt is, ott is, hogy a ragaszkodó majd másoktól tudja meg a
dolgot, jelenetek alkalmával mentegetőzik és kibékül, szaval, magyaráz, ide-oda táncol, végül
mikor
látja, hogy mindez az úgynevezett
tapintat
és gyöngédség
semmire
sem vezet — hirtelen és brutálisan
szakít. Hát kérem nem így kell ezt
csinálni. Elévült ügyetlen
módszer
ez, olyan mint a narkózis vagy érzéstelenítés nélküli ioperáció. Szakításnál mindenekelőtt
legyünk
tekintettel ragaszkodó hiúságára. Ne
nézzük le à hiúság szót, még kevésbbé az érzelmet. A sértett hiú-

merészeljen az ablakhoz nyúlni . . .

Petlies Ferenc, Bilicsi Tivadar,
Magyar Színház: »Szakítani nahéz dolog«
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Törzs Jenő és Mester
(LAszló foto)

fantáziánkat és megjátszani egy kis
komédiát. Képzeljük el, hogy fordított a helyzet. Hogy ragaszkodó szeretett bele valaki másba és aljasan
csal bennünket, mint a répát, azaz,
ahogy mi csaljuk őt. Játsszuk el
ugyanazt a szerepet, amelyet
ragaszkodó játszana, ha tudná csalásunkat. Hallgassunk és
bámuljunk
komoran magunk elé. Törjünk ki az
emberi hálátlanságról
szóló
tirádákba. Legyünk sértettek és könnybéborultak.
Nevezzünk
meg egy
harmadikat,
akivel
ragaszkodót
nyiltan
megvádoljuk.
Fogadjuk
mentegetődéését hitetlenül.
Figyeljük. Kövessük. Állítsunk be hozzá
váratlan időkben. Ébresszük fel álmából, ugrasszuk
ki
fürdőjéből
szemrehányó
telef ónokkal.
Rögtönözzünk jelenetet színházban
vagy
étteremben,
legyünk
kicsinyesek,
unalmasak, házsártosak,
gyanakodók, nevetségesek és hanyagoljuk el
külsőnket. Egyszóval, érjük el, hogy
ragaszkodó annyira •megutál, hogy
hosszabb, de eredynényes
lelkitusa
után, kiadja utunkat. Ez kérem a
szakítás igazi művészete. Es ne tes-

MANCI: Most mire gondol?
GÁBOR: Az Inggombomra.

Kiss

Manyi és

Bilicsi

Magyar Színház: »Szakítani nehéz dolog«

ság a maga nemében van olyan
tos Iés fájdalmas,
mint a
csalódás. Tessék úgy intézni a
got, hogy ragaszkodó legyen a
kitó fél. Hogy könnyű ezt
mert hisz ragaszkodó nem lopta a
nevét és semmiképpen se szakitanat
Dehogy nem! Itt következik az a
pont, amikor meg kell
erőltetnünk
MANCI: Tiszta szív és tiszta lélek
fin téged csak arra kérlek,
Légy majd mindig őszinte velem

Kiss

Manyi és Bokor

Mária

Magyar Színház: »Szakítani nehéz dolog«
(Lászlé fotók)

sék azzal jönni, hogy
az alakoskodás és hazugság megvetendő
és
méltatlan \dolgok. Az a
jellemes férfi vagy nő,
aki szerelmese elé áll
és így szól: megesküdtünk, hogy megmondjuk
egymásnak
az igazat,
ha már egyszer
nem
En
szeretjük egymást.
tehát megmondom
őszintén iúb. az, aki ezt
teszi, megérdemli, hogy
hajnalban fal mellé állítsák és sortüzet adjanak le rá. Tyű, de sokat szeretnénk még elmondani a szakítás körüli fejezetről, de közben már háromszor
is
ráértünk
a
Magyar
Színházba érkezni. Állapítsuk
meg,
hogy
Csathó
Kálmán
elég
könnyedén
fogta fel a
iZakitást. Mindenekelőit
MANCI: fin nem akarom, hogy hazugság legyen köztünk
a komolyabb
irodalmi
Kiss Manyi,
Biliös
műfajjal
szakított
és
Magyar Színház: »Szakítani nehéz dolog«
zenés komédiát írt. Mulatságos, sőt groteszk helyzetek vál- lyel mindkét fél torkig van, de vatakoznak, kergetődznek, Buday Dé- lahogy összetartja őket a szokás, a
A
nes jókedvű,
nagy
népszerűségre gyávaság, a rokoni rábeszélés.
számítható
zenéjével. A
szakítás, fiú Pesten filmrendező, a lány vimelyről szó \van, nem nagyon tra- déken él, szorgalmasan leveleznek és
egy nagygikus. Bgy hét esztendeje
tartó a levelek belekerülnek
bársonytáskába.
eljegyzést kellene felbontani,
mely- mamakorabeli kék
Ennek a táskának elvesztése,
megtalálása
és végleges
elvesztése
körül forog a komédia, mely
előreláthatólag a karácsonyi
ünnepek attrakciója
lesz.
A szereplők között Kiss
Manyit kell első helyen
említenünk,
Miki enér
jut
eszünkbe,
amint
nézzük. Ugyanaz a jelenség, humor,
temperamentum. tánc, hang:
az
ideális
szubrett.
Partnerét, Bilicsit nem
kell külön
bemutatnunk,
ó minden
szerepkörben
egyéni és otthon van és
kifogástalan. Aczél Ilona levendulaillatú vénkisasszonya, Törzs Jenő
hallatlanul
mulatságos
amerikai
nagybácsija
kitűnően sikerült alakítások. Sennyei Vera
és
Bokor Margit
széFLÔRA: Tudtam, hogy Beczkay Sándor vissza fog lönni!
pek és kellemesek.
Pár
C's. Acxél Ilona, Scnnyei Vera és Csatószeyi Klári
Magyar Színház: »Szakítani nehéz dolog.

(Lászlé lotókl

sikerült vidéki
figura
szerepében
feltűntek Kovács
Terus,
Szigeti,
Pethes és főleg Hajmási méla vasúti
tisztje, aki külön tapsot kapott.
Elolvastuk Molnár Ferenc Zöld huszárját. Ez a kis regény — majdnem
novella, az író legszebb művei közé
tartozik. Ugyanolyan egyszerű, igaz,
édes és fájdalmas, mint a Pál-utcai
fiúk. Egy régi szerelem
története,
abból az időből, mikor még János
vitéz járta a Király Színházban. A
zöld huszár egy kis kóristalány —
balról a második. Szépszemű,
szomorú, züllött, elvetemedett,
hazúg
és halálosan szerelmes,
nyomorult,
megkínzott kis állat. A fiú, akit
szeret, (komoly, fölényes, kicsit nagyképű fiatal újságíró, akinek menyasszonya van, rendes polgári élete
van és főleg, elvei. Ezek ketten soha
meg nem csókolták egymást,
soha
egy szerelmes szót nem
váltottak
és mégis belehalnak
szerelmükbe,
akár Julia és Romeo. [A fiút megmentik, visszatér az életbe, mely
ezentúl színtelen számára.
Nem a
mese fontos ebben a, könyvben, hanem az, hogy még ritkán olvastunk
ilyen pontos, gyilkos
megfigyeléseket, ilyen bámulatos és szívbemarkoló hasonlatokat a szerelemről, arról a lp.ninas.ibh szerelemről,, mp.l.n

SÁNDOR: Aki így, ilyen s z é p e n . . . iinoman
és főleg ilyen őszintén tud m e g ö r e g e d n i . . .

Cs. Aczél Ilona és Törzs Jenő

eszünk, meggyőződésünk,
akaratunk
ellen tart fogva. Nagyon
gyönyörű
könyv ez — és különösen azoknak
fog tetszeni, akik maguk is átélték.

SÁNDOR: Van még ember Bundin kívül is, aki boldog; lesz, ha feleségül vehet egy ilyen
bájos, okos, gyönyörű leányt . . .

Bilicsi
Magyar

Tivadar,

Cs. Aczél Ilona és Törzs

Színház: »Szakítani nehéz dolog«

Jenő
(László
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Nem kell megijedni, nem lesz ez új rovat a lapban, (van már
úgyis elég), itt csupán egy régen motoszkáló ötletem
kívánkozik
napvilágra. Egy lapnál sok ilyen téma merül föl, amit nem lehet
a rendes, heti szám keretében elhelyezni.
Ilyenkor az a 'mottó:
tegyük el a karácsonyi számra. Ami rendesen nem is rossz eljárás,
mert a télire eltett ötlet úgy érlelődik, mint a vadkörte a szalmazsákban. Ez például olyan, mintha bnár megért volna.
Előre kell még bocsátanom, hogy itt nagyrészt
csupa régi
szentencia következik, de mindnyájunknak
sok időre van szükségünk, amíg az ősi közmondások bölcsességére
rájövünk.
Napról-napra több időt szentelünk testünk külső
kozmetizálására és ez nagyon helyes is. Igyekszünk
mentől
tetszetősebben
megjelenni, nagy gondot
fordítunk a fürdésre, la babunkra, az
arcunkra, a körmeinkre, a szemöidökünkre, de nem áldozunk elég
időt arra, hogy lelkileg is frissen jelenjünk meg a külvilág
előtt.
Nyugodtan megállapíthatjuk,
hogy főként a gyengébb nem legalább napi két órát foglalkozik külső szépítési műveletekkel,
viszont a belsőkkel nagyon kevéssé törődik, pedig a lelki kozmetikára ötpercnyi felkészülés is elegendő ivolna.
Az első, amit e téren csinálhatunk, az angol »keep smiling«,
ami már majdnem külső kozmetikának
számít. Ziegfeld, a 'revükirály, aki feltalálta a keep smiling színpadi változatát: a görlmosolyt, az első időkben ügyelőt állított a színfalak mögé azzal az
utasítással, hogy a színpadra lépés pillanatában minden
görlön
csípjen egyet és mindegyiknek• súgja a| fülébe:
»mosolyogni...
mosolyogni...
mosőlyogni!«
A mosolygó
görlcsapat
rohammal
hódította meg a közönséget, a görlök mosolyára a 'publikum mosolya volt a válasz. Az ember rendszerint \azt kapja vissza a környezetétől, amit ad: mosolyra mosollyal felel.
Reggel szenteljünk néhány percet annak a régi, görög közmondásnak, hogy: J>gnoti szeauton«, —vizsgáljuk
meg
magunhat.
Mindenekfölött,
hogy tudunk-e valami kevés jót tenni? Nem akarom azt szuggerálni, hogy olyan jót tegyünk, ami pénzbe kerül.
— ilyen tanácsot könnyű másoknak adni, <— de van olyan is, amit
ingyen lehet. Ahogy a legkisebb állást betöltő embernek is akad
legalább egy csacsenere, "ugyanúgy valószínű, hogy a legjelentéktelenebb hatáskörben tehet az ember válamii kedves, jó szolgálatot.
Visszatérve a mosolyhoz: ugyanannyi
ideig tart mosolyogva elintézni valamit, mint haragos arccal.
Itt van egy másik megszívlelésre
méltó közhely. Egy arab
közmondás szerint, ha három ember azt mondja, hogy
rosszul
nézel ki, akkor eredj haza iés feküdj le. Bármily bűntelennek érzed
magad abban, amivel mások megvádolnak, ne vitatkozz,
hanem
hidd el, hogy bűnös vagy.
Thackeray: »Pendennys Arthur története« cí\mű regényének van
egy fejezett, amelynek alcíme egy kérdés. Ki volt
Pendennys
Arthur legnagyobb ellenségei Felelet: saját maga^ Ha baj ér
bennünket, legtöbbször a baj okát vissza tudjuk vezetni önmagunkra, akkor nem keresünk bűnbakot — és mert
önmagunknak
könnyebben
megbocsájtunk.
Minden nap radírozzunk le valamit abból a gyűlöletből, amit
mások iránt érzünk.
U

Ne irigyeljük a gazdagokat. A mai gazdagok élete fokozott
gond és felelősség. Mindaz, ami idegesít, mindaz, ami a szívre
megy, a vállalkozóké. Még a technikai vívmányok nagy részét is
ellenük találták ki. Hány gazdag ember mondja* hogy idegesíti
a rádió, ami a szegény legnagyobb áldása mindabból, amit a modern technika nyújt. A szegény ember irigykedve nézi a repülőgépet, a gazdag, akinek idejéből nem futja más, lassúbb alkalmatosságon rutazni, zuhan le vele.
A jó háziasszonyról
azti mondják, hogy
minden nokedlija
egyénileg van kezelve. Alkalmazzunk mindenkivel szemben egyéni
kezelést. A világ technikusainak, mérnökeinek ezrei, százezrei dolgoznak a természet legyőzésén. Az emberi természetet mindenki csak
önmaga egyénileg győzheti le.
Amikor meghal egy jóbarátunk, rendszerint csak akkor gondolunk vissza a jó tulajdonságaira. Akkor az ember elolvassa a
nekrológot és ott látja a temetőben a sok könnyező barátot. Nem
lehetne-e megfordítani a dolgot: az életben gondolkodni
barátaink
nekrológján és elmondani róluk mindazt a jót, amit eddig csak a
haláluk után ismertünk el. Legyen a temetés szürke 'és az élet
virágos.
Ha valaki jó hozzánk, ez olyan, mintha lelki
bankbetétünk
volna nála. De ez nem azt jelenti, hogy korlátlanul
csökkenthetjük a tőkét. Néha betenni is kell a bankba, mert különben egyszer
elfogy a betét. A sikerbetét is elfogy egyszer, ha sohasem teszünk
hozzá.
A relativitás elméletét nagyon jól át) lehet alakítani házi használatra. Ha valakinek a körme gyulladásba jön, gondoljon arra,
mi lenne, ha az egész karját támadná meg a betegség? Velem történt nemrég, hogy a repülőgép, amelyen utaztam, nagy viharba
került. Egész idő alatt arra gondoltam, milyen jó, hogy nem lövöldöznek a gépre.
Ne higyjük el a rosszat, amit egy harmadik személy közöl velünk. Valószínűleg ő is elferdítve hallotta, és akaratlanul
többet,
vagy mást mond vissza, mint amit hallott, többet és más hangsúllyal. Gyerekkoromban
hallottam egy anekdótát és ez mindig
visszacseng bennem, valahányszor
egy ilyen
hangsúlyon
múló
pletyka jut el hozzám.
A falusi kántor levelet kapott messze idegenben lévő fiától.
Mivel éppen eltört a szemüvege, odaadta a levelet a basszistának,
hogy olvassa fel. Az a maga dörgő és )nyers tónusán olvasta fel:
»Apám, küldj télikabátot, itt nagyon hideg van!« A kántor dühbe
jött: »Mégis csak disznóság, hogy a fiam ilyen hangon mer beszélni velem! Azért sem küldök nekll« Otthon éppen a tenorista
volt náluk ebéden. Mialatt a kántor még mindig mérgesen dohogott, a felesége átadta a levelet a tenoristának, aki
behízelgő,
lágy hangon így tolmácsolta: »Apám, — küldj télikabátot, — itt nagyon hideg van!« Erre azt mondta a kántor: »Az más! Ha így
beszél, akkor küldök neki.«
Ismétlem, mindebben, amit elmondtam, nincs semmi új. Mégis
leírtam, mert eszembe jutott egy régi diákkori élményem. A tanár
Rabbi Akiba híres mondását tárgyalta, mialatt egyik osztálytársam a pad alatt újságot olvasott. Fölhívta az egyik fiút: »Hogyan
szól Rabbi Akiba mondása?« Afiúhímezett-há>nozott,végül
nem felelt meg a kérdésre. A tanár most a pad alatt suttyomban olvasgató
diákot szólította. »Van újság a nap alatt?« »Nincs!« — kiáltotta
fülig pirosan osztálytársaim és alapot gyorsan bedugtaa könyvek
közé.
Szávai a nap alatt nincs újság, de a pad alatt néha van.

•
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Akkora a csönd, mintha itt hanyatlott volna el valahol az Úristen sóhajtása. Órával előbb még
fergeteg verte a földet, szél kavarta
a havat, ember, állat néma szorongással vigyázták az időt a karám
árnyékában. Aztán elüilt a vihar, a
jószág most békésen pihen az almon, a gulyás meg a juhász bent
pipázgat a cserényben. Mert máma
összetalálkozott a jószág. Délfelé
feltetszett a messzeségben a nyáj
és Péter, a juhász, átkiáltott a szürkeségen Mihálynak, a gulyásnak:
— Aggyon Isten!
Mihály, a gulyás eddig botjára
támaszkodva, kémlelte az aláhúzódó
égboltot. Lassú mozdulattal fölemelte a fejét és a hang irányába
tekintett.
— Aggyon... — kiáltott vissza
Péternek.
A nyáj haladt előre, lépegetett a
gúlya is, akkor az alkonyat peremén összetalálkoztak. Minden évben egyszer esik ez, mert más a gulyának, más a nyájnak, meg más a
ménesnek a járása. Dehát a csordakút is vizet ad, abból ihatik akármilyen jószág. Péter meg Mihály
kezelnek hát, aztán beballagnak a
cserényibe. Sándor, a csikós, az idén

elmaradt, miért véleménye támadt az
urakkal, aztán most rabságban
tölti a karácsonyt.
Bogrács lóg a szolgafáról, fő benne a kemény tarhonya Péter meg
Mihály a tüzet nézik. Hallgatják a
csendlet, hogy mit beszél.
Kint
mintha közeledne valaki. Nyomban
rá hang hallatszik:
— Bemöhetek?
Péter nem felel, nem szól Mihály
se. A kölök, Pista a gulyásbojtár,
már most tudja, hogy beléphet. Be
is lép.
— Möghoztam a Betlehemöt —
mondja.
Az ám. Ott a Betlehem a kezébten,
kóróból meg kukoricaszánból csinálta. Rózsaszínű gyertyácska pislákol benne, aztán a lángja rávilágít
a kisdedre meg a jászolra.
A kölök leteszi a földre a Betlehemet, aztán elébe ül. Most már hármasban hallgatnak tovább. Negyedóra még, a tarhonya összeáll a bográcsban. Péter most felemelkedik és
kitekint a sötétségbe. Az ég alján
imhol halvány fényű csillag világít.
Péter leveszi a süvegét, indul a karja Mihálynak meg Pistának is és
lekerül az ő süvegük is a földra
— MögszüMött... — rebegi halkan Péter.
A hang száll és elzendül valahol
az éjszakában.
•

Az idén esős volt nagyon az ősz,
Pál még decemberben is szántott,
így hát elmaradt a dolgával a tanya körül. Az istállóban berohadt a
hidlás, az ól ajtaját pedig kidűtötték
a hízók. Még szerencse, hogy egyéb
munkája nem akadt, így idejébe elvégezhette az istállóban meg a disznóólon is a reparációt. Két órakor
• • pásztorok

még barkácsolt, imár most ott pihen ria, ölében a Gyermekkel. József
a szerszám a kamrában, G maga odébb ül a jászol végénél. A két ló
egyébként nem fáradt, nein törő- már fekszik, a tehén csöndesen kédött, csak éppen éhes. Nem is csoda, rődzik. A levegő nehéz a széna, az
mert a pitvar ajtaja nyitva van, állati gőzök és a sercegő petróleumaztán olyan illaltok keverkődznek ki lámpa összekeveredett kesernyés
rajta, hogy még a jóllakott gyomor- illatától. Most Örzse letérdel a szalban is étvágyat csinálnak, örzse mára és reszketős, bizonytalan hanszorgoskodik bent, süti a lepényt, gon rákezd az énekre:
aztán igyekszik vele nagyon, mert
»Mennyből az angyal,
utána be akarja még tenni a kemenLejött hozzátok«.
cébe a (hurkát, meg a kolbászt. A
Palcsi szája megvonaglik, megrezszánma már elkészült, a cserép fadül Julis ajka is és vékony cérna
zék ott van a katlanon, alatta már
hangocskájuk már ott lebeg a levecsupán a pernye melegít.
gőiben.
Karácsony szent estéje van, hát
»Pásztorok,
füstöl valamennyi tanyának a kéHogy Betlehembe
ménye, amerre csak a szem ellát.
Sietve menve
Messze persze nem igen lehet látni,
Lássátok«.
mert ilyenkor már korán sötétedik,
Az ének elhangzik, aztán visszade azért jó néhány kútágas idietetszik még a távolból. Amoda két kerülnek a házba. Ekkorra már a
magános jegenye őrzi a tájat. A szobában is ég a lámpa, az asztalon
kutya kint fekszik a ház ivégében, ott fekszik szép vékony selyempapicsiklandozza orrát a pitvariból ki- rosba csomagolva a rózsás fejkendő,
áradó ételillat és halkan nyöszörög meg a cifrára faragott budlibicska.
A kendő az Örzsié, a bicska a Páltürelmetlen kínjába.
osié. A kis Jézus hozta nekik, akiA jószág már elpihent, bent a vel ma éjszaka majd találkoznak álkonyhában a két 'gyerek, Palcsi a mukba.
"
*
fiú, Julis a lány, áhítatos csöndben
Hull
a
hó,
az
utca
sarkán imagáés örömteli megilletődéssel figyeli az
anyja inunk áj ált. Akkor kint valaki nos lámpa virrasztja a kisváros
leveri a sarat a lábáról. András bá- karácsony esti csöndjét és békessécsi, a tanyás, öreg ember nagyon gét. A lámpa alatt betlehemes gyeAndrás bácsi, a kilencven felé jár, rekek számolják a pénzt, amit eddig
de azért még mindig bírja magát. kerestek. A tarisznyájuk tele pogácsával, kaláccsal, meg cukorral, de
Megáll a pitvarajtóban és beszól:
— Mög lőhet tekinteni!
— Rögtön — mondja örzee.
Kihúzza a kemencéből a lepényt,
leteszi a földre, aztán odaszól a kicsinyeknek:
— Gyertök kedveseim.
Elől András báosi halad, mögötte
Pál az ember, utána az asszony a
két gyerekkel. Belépnek az istállóba.
A lámpa fönt van a szénatartón, az
világít. Alatta venyigéből ház, benne ott a Három Király, Szűz Má-

hát arra ügyet sem vetnek, sakkal
inkább érdekli őket a krajcár.
— Eddig egy pengő tizenhat —
mondja a legidősebb, Sándor.
ö az impresszárió és mint nagyszakállú napkeleti király, ő vezeti a
karácsonyi üzletre szövetkezett betlehemi társulatot. Tudnak minden
karácsonyi éneket, csak úgy köpik
a tréfás alkalmi rigmust és egész
előadást rendeznek azokban a házakban, ahova beengedik őket.
Sándor nadrágja zsebébe sülylyeszti az egytizenhatot, aztán irányt
vesz:
— Kovács Gáspárék következnek
— mondja megindulva.
A társaság nyomán halad és perc
múlva már be is zörgetnek Kovácséknak az ablakán.
— Szabad-e Betlehemöt köszönteni?
— Szabad — hangzik belülről.
Bent boldog arc, vidám gyermekzsivaj, csillogó karácsonyfa fogadj;
őket. Nagy komolysággal végigszavalják a betlehemi játékot. Itt is
tesznek a tarisznyájukba, a markukba pedig odanyomnak külön húsz
fillért.
Hát ezek a Kovácsék rendes népek, állapítják meg magukban, miközben hangos köszönések között
kihátrálnak a házból. Kilenc-tíz
órára azután ők is hazakerülnek.
Kint éjszaka van, szent karácsony
éjszakája.

Az angyalok ott ülnek a felhőkön,
fönt a magasságos levegőégben.
*
Azt mondja Zoltán a nővérének,
Agneskének:
— Anyuka megint becsapott bennünket.
Ágneske nagy szemet mereszt,
nem érti a dolgot, kissé súlyosnak
találja Zoltánka kijelentését. De
Zoltánka tudja, mit beszél és rögtön
magyarázattal is szolgál:
— Azt mondta, a kis Jézus hozta
a korcsolyámat, pedig nem is a Jézuska hozta, hanem apuka vette a
Körúton.
Agneskének nem tetszik a leleplezés, mintha hirtelen belenyilalna
valami a szívébe.
— Nem igaz! — mondja határozottan és szigorúan. — A kis Jézuska járt itt, az hozott minden játékot.
— Láttad?
— Láttam! — mondja habozás nélkül, csaknem kiáltva Ágneske, hogy
megmentse a pillanatot és lelkét.
Zoltánka álla leesik, s megszégyenülten visszamegy a sarokba, hogy
fölhúzza az autóját, 'amelyet a Jézuskától kapott.
Nagyvárosban is ünnep a karácsony, de sokszor inkább esemény,
mint ünnep. A gyerekek már nem
igen hisznek a karácsony legendájában. A milliós metropolisokban,
ahol imhol a szenvedésre született
ember talán csak ezen az egy napon
őszinte önmagához és a világhoz és
talán csak ezen az egy napon
gondol arra, hogy megértéssel és
szeretettel is megválthatná magát
és a gyötrelmes válságban vergődő
világot, a milliós metropolisokban
ma már csupán a felnőttek hiszik
és tudják, hogy a Gyermek kétezer
esztendő messzeségében megszületett.
Megszületett és — él.

... megszületett

és — éli

(Polo Press Illustrated)
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^ J l a g a c s a k f u d j c t .
ISTI.1/ PISTA, hogy ked venceink
hol töltik \a karácsony-estét?
— A szeretet ünnepe a 'színésztársadalomnak külön jelentős
dátum,
mert hiszen zárva vannak a műintézetek kapui és a színész, Vikinek a
naptár piros betűje mindig csak fokozottabb munkát
jelent, ezen az
egy estén valóban ünnepelhet. Egyes
nyugati \or,szágokban ilyenkor
két
előadást is tartanak, de nálunk nem
gyulladnak ki a reflektorok
és to
művészek családjuknak
szentelhetik
ezt az egy estét.
— Mesélje el gyorsan,
hogy ki hol tölti a Szent
Estét?
— A legtöbb író, művész és színigazgató otthon,
a <karácsonyf\ci
gyertyáhiak
magasztos
tüzében sütkérezik és izgatottan bontogatja az
ajándékcsomagokat.
— Ki hogyan ünnepel!
I
— A nagy
színpadi
szerzőknél kezdem. Herczeg Ferenc, az írófejedelem, ezt a karácsonyt
is imádott
édesanyja
társaságában
óhajtja
tölteni a
hűvösvölgyi
villa derűs
környezetében. Molnár Ferenc San
Re\móban ünnepel és
Heltai Jenő Monte Carlóban, ahol
ilyenkor
nagy »reveiilont« ülnek.
— Most egy kicsit a
primadonnák
karácsonyáról csevegjen!
— Bajor Gizi otthon a
családdal. A mama, a
fivér, a sógornők, a kis
unokahug és elsősorban
a férj társaságában üli
az ünnepet, de vacsora
után átjön boldog; karácsonyt kívánni
néhány jóbarát.
— Ajándékok?
— Karácsony hete komisszióval telik.
Bársony Rózsi a mamával

kezdi az ünnepet, később Muráti Lilihez megy feketére. »A virágzó aszszony« fiatal hősnője néhány hazai
és külföldi jóbarát ját látja
vendégül.
— Rökk'í Zilahy?
— Zilahy Irén Himfy-utcai
villájában gyújtja fel a
karácsonyfa
gyertyáit szűk családi körben. Hármn idegen vendég tarkítja a listát: Comte Richet és a felesége és
Mme Margulien. Rökk Marika a
hűvösvölgyi
villában csendben ünnepel és már előre örül a munkaszünetnek és a komi
lefekvésnek.
— Szóval senki sem utazik el karácsonyra?
— Dehogynem. Kiss Ferenc osztrák túrára utazik a feleségével és
vala\mi kis faluban óh>ajt ünnepelni.
Odry Árpád nyolc napra a Semmeringre megy. Marton Sándor és felesége pedig Breitensteinban, György
fiuk házában töltik a három ünnepnapot. Bordy Bella a nagynén-

Wllly Fritsch

karácsonya

jéliez utapik Hatvanba, tanárnő nővérével
együtt.
— Hol lesz vendégség?
— Oh, sok helyen! Hubay Jenőék
vendégül látják Góth Sándort, akit
az idei karácsony estén
különösen
forró rokoni szívvel föleinek magukhoz. Bulla Emma a szüleit fogadja, akik először látogatják meg
asszony-lányukat.
Két
gyertyagyújtásban vesz részt, mert a Wárosmmjor plébániáján a szegények
karácsonyfájának ünnepségén is imegjelenik.
— »Szűk családi kör?«
— A legtöbb helyen erre készülnek. Turay Ida hűvösvölgyi
villájában Békeffi Istvánon kívül csupán
az Olaszországból
karácsonyra
hazatért kis Tabódy Klári fogja majszolni a fonott kalácsot.
Szigorúan
a család tagjaival tölti az ünnepet
Tasnády Ilona, a Nemzeti Színház
művésznője.
Móricz Zsig\mond viszont cvrra a kérdésre, hogy,sok ven-

Brigitte Helm

Az ifjú hollywoodi házaspár első karácsonyfája
Nan Brey és John King

maga díszíti a
ajándéktortákat

karácsonyi

dég lesz-e
karácsonykor, mosolyogva
így
felelt: »A • rokonok
is
alig férnek el!«
— Nagy
embernek
nagy rokonság dukál!
— Farkas Imre diplomatikusan
válaszolt:
»Annál töltöm a karácsonyt, aki a legkedvesebb a szívemnek!«
— Csak nem fog pendlizni?!
— Majd
Szilveszterkor!
— Az íróvilág
agglegényei
közül
Egyed
Zoltán és Indig
Ottó
Cortina
d'Anvpezzóba
utaztak, Hunyady Sándor és Stella
Adorján
Miklós Andorné Gombaszögi Fridánál ünnepelnek. Itt tölti az ünnepet Gombaszögi Ella, viszont Gombaszögi Irén,
aki karácsonykor
nem
játszik,
Lillafüredre
utazott
egy kis
téli
sportra.
— Mi van a színigazgatókkal?
— Németh Antal otthon, korai
lefekvés,
mert másnap
fontos

Marion

karáT

csonyi pulykát

próbája, van a rádióban.
Márkus
László az édesanyjánál.
Robozéknál
szűkkörü vacsora, itt terítenek
Jób
Dánielnek is. Bárdos feleségével és
háram. fiával
ünnepel és meghitt
családi vacsorán vesz részt Wertheimer Elemér, Bródy Pál, Herman Richard, Föld Aurél és Somogyi
Gyula is. Viszont Békeffi László, ia legfrissebb igazgató vendégül látja a
házánál a Pódium vezérkarát,
Komjáthy Károlyt, Herczeg Jenőt, Komlós Vilmost és a többieket.
— No csak
folytassa!
— Csathó Kálmánék korán ülnek
asztalhoz, mert a házigazda
másnap
korán reggel vadászatra indul. Hevesi Sándor még lábadozó.
Kedves
vendégeket várnak Ignácz Rózsi házánál.
— Árulja. el gyorsan!
— Kisfiának.
Makkai
Ádámnak,
ez lesz az első karácsonya!
Megjelenik Makkai Sándor református
püspök és felesége, az illusztris
keresztszülők, valamint a nagyapa*, Makkai
Jenő
koronaügyész.
— Nem felejtkezik meg
senkiről?
— Dehogynem!
Valami kis sértődést csak kell gyűjteni az újesztendőre! — Bethlen
Margit
grófnő a
fiát váMja Rómából és a nővérét Erdélyből. Családi
vacsora
készül.
Márkus Emilia
Márkus
Jenőéknél
gyönyörködik
a szeretet
ünnepének
áhítatában. Hatvany Lili bárónő otthon tölti az estét családja
körében.
Két ifjú hollywoodi szépség: Phyllis Brooks
és Joy Hodges mér pakolják a karácsonyi
ajándékokat

— Ki lesz egyedül karácsonykor?
— Ilyen
megrögzött
agglegény
n&rn akad.
Soimló István
három
helyre
is
benevezett.
Samlayéknál
kezdi, Makay
Margit
házánál
folytatja és Muráti Lilinél fejezi be. Kertész
Dezső
garszonbarátait
látja vendégül,
Páger
Antal és a szép Komár
Juliska Mihályfi
Bélát
és Soltész Anniét
hívták meg. Szűk
baráti
kört
jelentettek
be:
Honthy Hanna,
akinek
a házánál mindig kedélyes karácsonyt
ünnepelnek
a
primadonna
jó tisztelői, Dénes Oszkár, Tőkés
Anna, |aki
pompás
karácsonyfát

vásárolt. Titkos Ilona {összes barátnőit meginvitálta), Hettyei Aranka. Szörényi Éva és Perczel
Zita,
aki új villájában a család tizenkét
tagját ülteti az asztalához.
— Remélhetőleg az ajándék arányban lesz a vendégeli számával!
— Zilahy Lajos karácsonyra fe, jezte Ibe új darabját, amely a Magyar Színház első 1937-es ujdonságának készült. Feleségével és Mihály fiával tölti a karácsonyt,
de
feketére átjön »atya« is, Bárczy István, a népszerű kegyelmes úr. Kisebb költözködések: Lázár Mária a
Svábhegyre, Rózsahegyi Kálmán a
Gellért-szállóba.
Mit szólnak ahhoz, hogy Rátkai Márton Gyömrőn
tölti a. csütörtök estét?
— Mit csinál ott?
—• A rokonságnál
elfogyaszt egy
dús falusi vacsorát és másnap ha)
U
zarohan Pestre, három nap alatt hatot játszani. Az úgynevezett
és
gyakran hangoztatott »szűk családi
körhöz« kérem még a következő ne- Szálfa dőlt ki az élő világirodalom erdejéből.
veket: Mátray Erzsi, Székely Lujza, Luigi Pirandello, a Nobel-díjas, nagy olasz író
Beregi Oszkár (a leányánál
Bécs- halt meg a mult héten, hetvenéves korában.
ben), Karinthy Frigyes,
Somogyi A »Hat szerep keres egy szerzőt« cimQ darab
világhirü Írója, a színpadi formák legmeréBogyó és a Székely
István—Agai szebb
robbantójának bizonyult. A drámai iroIrén-pár. Dénes György, mint min- dalombban valóságos iskolát teremtett. Hatása
den esztendőben, az édesanyjával va- alatt frisa, eredeti, életszagú lett a színház.
Itt adjuk Barna Eleknek Pirandelloról készült
csorázik. Kabos Gyula
különböző
rajzát, a mester h'telesitő aláírásával
meglepetéseken töri a fejét.
Szép
karácsonyestét rendeznek Berky Lili
a gyermekkori évek boldog és megés Gózon Gyula is. Uray Tivadarék
illetődött pillanataira
emlékeztető
családi ünnepséget
tartanak.
— Hány sztárt nem sorolt még
felf
— Rengeteget! Kitelne belőlük néhány karácsonyi
színlap.
Darvas
Lili az édesanyjával és nővére családjával ünnepel. Törzs Jenő ezt az
estét, akár csak esztendő többi estéjét — otthon tölti.
— Es maga? Maga hol
szeretne
lenni karácsony estén?
— Náluk. Ahol nem lesz más senki, csak ők ketten. Az irigyelt nő és
a boldog Jérfi, akinek
karácsonyi
ajándékáról azt fogják magolni az
unokáink a késői
történelemkönyvekből: » . . . és 1936 december 11-én
otthagyta a trónját szerelmese kedvéért.«
Isten velük. Boldog ünnepeket nekik,
maguknak és mindenkinek.

,

Alexander Haas, » Gilbert Miller színházak
magyar származású zeneigazgatója a Victoria
Begina 300-ik előadása alkalmából
Viktoria
királynőnek egy portréját n y ú j t j a át a címszereplő Helen Hayes-nek
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Hollywood, 1030 december.
Joan Crawford azok közé a kivételes
színésznők közé tartozik Hollywoodban,
akik csak kétszer mentek férjhez. Nem
szeret házasodni, gyűlöli a válást és
neim sizeret a (házasságról beszélni.
Most mégis fogadott és megígérte, hogy
elmondja véleményét a háziasságról.
Mielőtt ezeket elismétlem, elmondom
Joain házasságainak történetét.
Mikor feleségül ment a fiatalos Fairbankshez, kijelentette, hogy sohasem fognak elválni. Tényleg a legboldogabb házaséletet élték. A Fairbanks családba
azonban beütött a válóláz. Apa és fiú
egyszerre indítottak válóvert és szöktek
át a kiábrándulás elől Európába. Joan
Crawford kijelentette, hogy többé nem
megy férjhez.
Egy év múlva, amikor
már nagyon sokat látták Franchot Tone
mellett, azt mondta, ihogy csak akkor
megy férjhez, ha biztos lesz abban,
hogy többé nem kell elválnia.
Ezután
összeházasodott Franchot Tone-al.
Nagyon szépen és nagyon finoman élnek. Házukat — itt minden sztár-háznak vam egy becéző neve — The Hi
Tone-nak nevezik; ami a
maigas Tone-t.iés az előkelő
tónust jelenti!
— Mindketten, Franchot
is és én is — mondja Mrs.
Tone, ex-Mrs. Fairbanks,
született Joan Crawford
— házasságunk előtt nagyon
komolyan
elhatároztuk, hogy
elsősorban
a magánéletünkben
akarunk karriert csinálni. Azt
hiszem, hogy
ezen
az
elhatározáson múlik végeredményben a boldogság.
Szent meggyőződéssel ajánlom mindenkinek ezt az
elvet: otthon keressük a
boldogságot, nem kinn az
életben.
— Problémát most már
csak az okozhat, hogy karriert
akarunk
csinálni,
vagy mondjuk szerénytelenül: folytatni a k a r j u k karrierünket a filmen is. Ez
szokta felborítani a házasságot. A filmen kötelező
csók rendszerint fölöslegessé teszi az otthoni csókokat. Én azt mondtam
Joan

Crawford és f6r]e
Franchot Tone
(Foto Metro)

a-
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Franchot-nak, hogy ezentúl lehetőleg ne
játsszunk együtt. Indítsuk meg filmjeink ós magánéletünk válóperét. Ez
a válóper már befejeződött, a miénk,
reméljük, nem kezdődik meg soha. Filméletünk egészen a közönségé, magánéletünk egészen a miénk.
— Figyelje meg, hogy elég sokan vannak már Hollywoodban, filmesek és fiimezők, akik e szerint a házassági recept
szerint élnek és igazán boldogok. Gondoljon Jean Hersholtra, aki már huszonkét éve házas, Melwyn Douglasra,
aki
öt éve él boldogan Helen
Gahagannal,
Gary Cooperre és Sandra Shaw-ia, Rathr
bone-éikra és a maguk két szép magyar
házaspárjára: Peter Lorrera és Paul
Lukasra. Ezek a házaspárok legalább
annyira becsülik egymást, mint a filmet.
Ezért boldogok.
— Hollywood nagy — fejezi be az intervjút mosolyogva Joan Crawford — és
ma már nagyrészt normális, emberi emberek lakják. Nem lepne meg, ha néhány
év múlva megindulna az otthonülő emberek népvándorlása Hollywood, az ideális boldogság városa felé.

ÏÏUqleptw*

U f r

swjMU&ZÛI

írta: EGYED ZOLTÁN
Karácsonyra megleptem .magam
egy színházzal, más úgysem lep
lieg semmivel. Amerikából szállítják
az épületet, csupa vasbeton lesz az
egész, az Oktogonra tervezem. A
becsomagolt alkatrészekkel mérnökök is jönnek, egyetlen éjszaka fogják felhúzni az épületet, gyönyörű
lesz, ezerszemélyes. Üjítások: ruhatár-futószalag, amely előadás végén behozza a rtibát la zsölyéhez,
sikerjósoló készülék, amely a közön-ség kalóriatermelésének hőfokából
— sajnos, csak bizonyos százalékig!
— mutaija anajd a siker vagy bukás
valószínüségét s 48 órára előre a
várható bevételt. De ez nem tartózik
a közönségre A közönségre az
tartozik, hogy milyen lesz az én
színházam, milyen darabokat fogok
játsziani, kik lesznek a színészeim,
satöbbi... Hát igen, most majd
meg kell mutatni. Könnyű volt
eddig kritizálni: ez azért rossz,
az ezért, most azt kell megmutathatni, hogy én hogy csinálnám...
_
*
Kérem. Valamit tisztázzunk. En
is megbukhatom! Minthogy élő ember nincs a földön, aki egy darabnak a sikerét vagy bukását előre
be tudná jósolni. Se Beinhardt, se
Stanislavsky, se Jób, se Bárdos. Ez
a legkísértetiesebb a színháznál, —
de ez így van. Mai napig nem megy
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a fejembe, hogy ta Lysistrata például a Belvárosi Színházban, mért
nem ment el kétszázszor, amikor
olyan tökéletes produkció volt. De
nem megy a fejembe például — az
»Áruház« sikere sem a Nemzetiben,
(Mert lojálisán meg kell állapítanom, hogy sikere van, — a kritika
kedvezőtlen
véleménye
dacára.)
Egyszóval — a színháznál csak a
premierig tudhat valaki valamit,
Azontúl mindenki olyan lesz, mintha egy idegen planétára rúgnák
át. Még az érzékszervei is másképpen működnek gyakran a sok meglepetéstől, ami a premieren érheti...
Mindenesetre — készülni lehet
legalább. Darabbal, színésszel, előadással. Aztán, ha mégsem sikerül
valami, hát — az a koboldokra tartozik. Mint ahogy egy kártyás barátom a peches kibicet úgy definiálta, hogy jöttére a pech-koboldok villámgyorsan átfestik a kártyákat... A magyarázat van olyan
elfogadható, mint az, hogy egy darab, amelyet igazgató, dramaturg,
rendező és szereplők jónak tartanak, megbukik, vagy hogy egy nyilvánval
° fercmu százszor elmegy...
Egyszóval, amennyiben, mint színigazgató én is megbuknék, nem én
l e s z e k a z oka
> hanem a koboldok.
*
Na nézzük, hogy csinálnám,
*

Darabot, kétfélét játszanék. Egyrészt nagyon finom, úgynevezett
spirituális témájú, de nagyon egyszerűen megírt darabokat, amelyek
lelki, szellemi luxuscikkek. Az emberek kamiszak, önzők, kíméletlenek, problémáik az ősember p r o b i e r
mái: mohóság, kapzsiság, az élet
javainak orvvadászata, — egyenesen boldogok teihát, ha a színpad
javukra szólóan meghazudtolja őket,
hogy nem is olyan alávalóak, mint
amilyenek. Az úgynevezett finom,
magasabbrendű témákat ugyanis
finom, elegánslelkületű emberek is
játsszák: ezek azok a darabok, amelyeknél a közönséget a színpad
rangemelésben részesíti, amelyeknél
— a büffélátogató egy kiosit a
Ritzíben érzi imagát... A másik fajta
darab, amelyet játszanék, a legeslegnemesebb értelemben vett »avantgard«-darab volna. Ami a mába,
a mai életbe nyúl bele. A mai politikába, a mai szerelembe, a mai
•pénzbe, a mai Európába, Amerikába, a repülésbe, a külpolitikába, a
háborúba például. Márai Sándor
barátomnak rögtön adnék ötezer
pengő előleget, hogy utazzon el s írjon nekem egy ilyen mai darabot.
Garantálom, hogy darab volna, tele
szívvel, vérrel, ideggel, élő örömmel és fájdalommal. »Echt« volna!
Nem játszanék
úgynevezett kiagyalt, megkonstruált témát, még
akkor sem, ha egyébként a történet
színpadi szempontból ügyesen, síikert-igérően lenne megépítve. Az
írásnak lelkének kell lennie. Mondjon valamit. Nem játszanék operettet;
a mai emberiség abból kinőtt, hogy
a hős váratlanul kornyikálni kezdjen és a legférfiasabb attitude-ből
tangóvonaglásba olvadjon. Egy jó
helyen elmondott »igen« szónak elementárisabb hatása lehet, mint három sor szőke, barna és vörös görlnek a legcochranibb revüprodukcióban. Végül nem játszanék úgynevezett — littteraturát, három tévéi. Azt a bizonyos szándékolt, penetráns álirodalmat, 'amellyel még
mindig sikerül néha egy-két tökfilkónak becsempészni magát a színpadra. Ez az a tetszetősen nagyképű,
pimasz toll váladék, amely a tehet-

ségtelenség nemzetközi tolvajnyelve.
Oh, ha ideírhatnám, hogy kikre
gondolok !

*
Pár nevet szeretnék még megemlíteni, ne vegyék rossznéven az
aposztrofáltak: Hunyady Sándort
szerződtetném például egyik lektornak, dramaturgnak; érzi az életet, rendkívül finomak az érzékszervei, még akkor is, ha saját magát
is becsapatja velük.
Zilalhynak
nagy havi fizetést adnék, hogy
évente legalább egy darabot írjon
nekem. Van benne a prófétából valami, olyan tud lenni (»Az utolsó
óra!«), mint az élő lelkiismeret s
némelykor nem árt, — ha a lelkiismeret Is megszólal, nemcsak a
jazzenekar . . . Balassa Imre, az Uj
Nemzedék kitűnő publicistája és kritikusa, olvasna és rendezne nálam.
Tragédiát Íratnék Makkai Sándorral, történelmi darabot Lázár Miklóssal, társadalmi drámát József
Attilával, szatírát Bálint Györgygyei, székely balladát Nyirő Józseffel, kisvárosi komédiát Szilárd Jánossal, fantasztikus játékot Papp
Jenővel — egyikük sem szerepelt
még a színpadon! A társulat? össze
tudnám válogatni azt is. Semmiesetre sem azokból, akiknek egy-egy
fellépésükre ezer, ezerötszáz, sőt
kétezer pengős fellépti díj is jut,
lévén messze a használhatóságnak
attól a fokától, amelyen az évi gázsi — sokkal szerényebb összegben
amortizálódik fellépésenként.
De
hagyjuk ezt, — namina sunt odiosa.
Persze: ilyen léhán,kutyafuttában
nem lehet expozét tartani, komoly
programot adni, ahhoz kevés volna
a fél Színházi Elet. Hopp, szinte elfelejtettem: a színház egyik legfontosabb állására Indig Ottót (helyesebben nem is őt, hanem azt a lábról levevő mosolyát) szerződtetném.
»Tárcanélküli« diplomáciai igazgatónak. 0 intézné el a kényes ügyeket. A visszautasított szerzők is
hozzátartoznának például...
*
Szabad végül egy őszinte szót?
Igen? Semmi pénzért nem lennék
színigazgató.
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»TOMI, A MEGFAGYOTT GYERMEK.«
Eötvös József költeményének fölhasználásával írta: Orsi Mária, rendezte
Balogh Béla.

Végre valami egyéb és nem az a
dallamosított, kereskedelmi
konzervszerelem,
amely már a
könyökén
jön ki az embernek Ott legalább kisgyerekek is játszanak, sőt egészben
véve egy kisgyerek fájdalmas
ügyéről van szó. El kell ismerni, hogy a
híres vers alaphangulatából
marad
valami a filmben, bár a rokonszenves szerzőnek még elég naiv felfogása van arról, hogy mi a dialóg;?
De legalább akart valamit,
legalább
van benne valami vonzó
emberiesség, valami kedves, nőies
együttérzés a gyöngékkel
és az üldözöttekkel.
Hiszen itt is sok hibát lehet találni. Főleg és megint
az a végtelen
lassúság. Nemcsak a történet mene-
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tében, hanem a színészek
játékának
tempójában is. Nem tudom
megérteni, hogy miért beszél a legtöbb
magyar film olyan lassan, hogy az
ember ikreket szül kínjában,
amíg
egy-egy mondat lezajlik. Kell ez? Jó
ez? Szép ezf Az Isten áldja meg a
rendezőket, villamosítsák
már
egy
kicsit magukat, nem szégyen az amerikaiaktól . sebességet
tanulni.
És
abban az irányban is tenni
kellene
végre valamit, hogy ne mindig a színész legyen meghatva, ne az könynyezzen, ne az remegjen.
Bízzák a
megilletődést
a publikumra.
Higyjék el, hogy a közvetlenség és egyszerűség sokkal jobban
magragadja
a nézőt, mintha észreveszi, hogy a
film milyen szándékos
mű-búbánattal pályázik a
könnyzacskójára.
De ha kifogásainkat
elmondjuk,
mondjuk el azt is, ami tetszett.
A
mennyországkép
valóban
finoman,

. • . Simor Erzsébet és Básthy Lajos igen megnyerő jelenség:

a szép, fiatal asszonnyal talán mégsem szívbajos
özvegyeket
kellene
játszatni. A gyerekek (Lakner bácsi
gárdája) nagyon kedvesek
voltak.
Péchy
Gizi komoly
kis nő és
az a kövér kislány is roppant
tehetségesen
volt utálatos, aki Dajbukát Ilona magzatát
alakította.
Hanem a film szenzációja
mégis
Adám Klári. Meg kell enni ezt
a bájos kis cigánypurdét,
akinek
a humora igazi humor, a meghatottsága
a léleknek
igazi
benső érzése. Gratulálok hozzá a felfedezőinek, a tanítóinak, az egész sátoraljának. Ha nem félnék, hogy elkabalázom , ezzel, azt
mondanám,
hogy csodagyerek. Az ég szerelmére,
csak el ne rontsák,
legalább egyelőre.

. . . * film szenzációja mégis Adám

Klári

sok költői ötlettel van
megcsinálva.
A rendezőnek,
úgylátszik,
lelke is
van, nemcsak
rutinja.
Az előadás : jobbfajta középszerű.
Csortos : Csortos. Ebben benne van
minden dicséret, amit róla mondani kell. Sziklai Szeréna élettel-teli, Dajbukát Ilona igazán aranyosan
kedélyes, Simon
Erzsébet
és Básthy Lajos igen
meggyőző jelenség, Dobos Anni is finom
és meleg,
de ezzel

. . Péchy
komoly kis

Ami a kép egyéb
nincs vele különösebb
ratőr. Berend Lajos
pek és kellemesek.
A jeleneteket hatásosan festi alá
a kifejező
zene.

részeit
illeti,
baj. Jó az opefelvételei
szé-
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Irta: KORDA SÁNDOR*
Az éjjel otthon voltaim az anyámnál.
Náluk délután volt. Békélem hullott ia, hó a földre és nyugodt volt
minden. A nagyebédlőben ültek, mikoir beléptem hozzájuk. Az anyám
(békésnézésű, szelid öregasszony) a kályhánál ült s harisnyát kötött, a
néném hímzett s halkan énekelt, az apám meg, a jó öreg ember, levelet
írt nékem, nagyfiának. En meg, halovány, sápadt kisgyerek, a néném
lábánál ültem egy kis zsámolyon s merengve hallgattam halk és bús
nótáit.
Észre sem vették, hogy bejöttem, osak otthoni régi magamnak, bús
kisgyereknek húzódhatott egy fátyol a lelkére: tálán megérezte az otthoni
portán, picinyke életével, hogy az a nagyszemű, nagyon bús ember, aki
nesztelenül nyitja ki az ajtót s a szívéből könny szaladt a szemébe, míg
(nézi őket s aki látatlanul állott egy üres szögletbe, ő maga lesz. Künn a
hó esett és békés hideg volt. Esett a hó nyugodtan, csendesen és eltakart
taindent fehéren, ami fekete volt, mint eltakarta az élet feketeségeit itt,
ebben a lágy meleg ebédlőiben ez a tiszta nyuigodtság, aimi mindenből
kiáradt.
Bús, zaklatott magam sírni szerettem volna, hogy olyan jó és olyan
szép itt minden. A fehér falon megbékélt nézésű Krisztus képe lóigott és
a barna tölgyfaasztal fehér abrosszal volt elterítve. Es hímzett futó volt
az asztalon.
Vasárnap délután volt és ebéd után. Az anyámnak (oh, édes öregasszony) lassanként lehajolt az ősz feje és a melegbe, .a nagy békességbe
lassan szundikált. A néném meg féliszemével az ajtót leste. Megnyugodva,
bizakodva várta, mikor lép be rajta a szomszédék fia s kezével szöszke
hajamban babrált. Énnekem (nem annak a kisgyereknek) sírhatnékom
támadt, hogy íme, egy tiszta lány, egy fehér és gyönge kis teremtés, megsimogatja bús, zaklatott fejem. Az öregemet is elnyomta az álom, fejét
á fehér papirosba hajtva. En odasuhantam megnézni, mit írt, de nem
láthattam: rajt volt a keze. Ráncos, öreg kéz és mégis jóságos. Egy csókot nyomtam nagyhirtelen rája és vártam, de jaj, hiába, hogy megsimogatja redős homlokom.
Es olyan szép volt ez: Krisztus-kép a falon, egy pár öreg cseléd békésen elszunnyadva, egy fehér lány és egy kisgyerek. Olyan szép volt, mint
egy szépséges gyerekálom. Künn esett a Ihó és békés volt a fehér világ
és békés volt ez a kis, édes, kis szoba, hová (mint vágyva-vágyott révbe,
ím elértem.
Bús, zaklatott szívembe hószínű, fehér, tiszta álmok keltek, amint ott
állottam a szobában, az elfelejtett, békés, otthoni portán, és éreztem,
taint tompulnak a lelkemben a vágyak, a fájások és a kínzó gondolatok.
Valami édes szédületféle lepte el az agyam, amint láttam az apám, a
néném, az anyám és amint, láttam magam, mint kisgyereket.
Az imént elköltött ebéd jóleső szaga, jóllakott emberek megbékélt
derűje feküdt a szobán, a levegőben f.üstfoszlányok lebegtek, künn esett
a ihó s a lelkek, az apámé, a nénémé és az anyámé, mint három kiterített
fehér lap feküdtek ottan.
Es elgondoltam, ha most megszólalnék.
— Kezét csókolom, édesanyám.
Es odamennék és lehajolnék hozzá, jaj, hogy mondaná:
— Hozott az Isten, drága jó fiam.
Es hallom az apám vastag, dörmögő , hangját:
— Tedd magad komótba, gye•rmekem . No, pipázol-e már és hogy vannak a városi lyányok?
Es az anyám féltőn szorítaná meg kezem és korholva szólna:
— No, bolond öreg! Apjuk, hogy beszélhetsz ilyet?
Es odamennék ahhoz a fehér lányhoz is, aki a néném és megcsókolnám,
puha testvéri csókkal {oh, mióta nem csókolt így a szám!) s megfognám
az állát s szelíden kérdeném:
— No, hogy van a szomszédék Pistája?
• (Ezt a kis novellát huszonöt évvel ezelőtt írta Korda Sándor akkori pesti hírlapira, mostani
világhíresség. Janovics Jenő dr. találta meg: és küldte be karácsonyi ajándékul a Színházi Siet
olvasóinak.)
Pit

:

iS ő elpirulna, az édes gyerek. S hoznák a kávét. Friss cipót is hozna, a
Mari, az öreg, ráncosképű cseléd s összecsapná bámulva két kezét:
— Ni az ifijúr! Jaj, de sápadt, lelkem! — Eä iszaladna az udvarra ki
s jönne utána János, a vén kocsis és jöninie Palkó, régi cimborám. En vígan,
meglepetve szólnék, elébb egyikhez,
aztán tovább.
— Hogy van kend, János bá?? Hát a lányai? A fiai voltak már katonák?
— Hát te, Palkó, hogy vagy? Van már feleség?
— Csak nem? Már gyerek is? Ez aztán a beszéd!
— Jolánkám, — mondanám nénémnek — egy kis szilvóriumot hozzál
csak ide!
— No, még eggyel, Palkó! Egy kis cipót is tán? Nyomtatónak jó lesz.
Aztán az asztalhoz ülnénk. Főnt az apám, az anyám, a néném és én.
(A kisgyerek, elmúlt magam, már nem volna ottan.)
Es enyhén szállna a kávé ímeleg gőze s fehér cipót aprítanék ibelé s lassan szürcsölve ennénk. Uzsonna után pipát töltene számomra az apám és
odacsippentene szemével:
— Szűz dohány ám! Finánc nemlátta szűz!
S békésen, néha szólva, osibukozinánk, majd előkerülne a kártya is s
játszanánk krajcárba, gusztálva, lassan, Máriást. Es az anyám ott ülne
mellettem és semmit sem szólna, csak nézne áhítattal s halkan kérdezné,
mi kell holnapra ebédre. Majd szólna az apám:
— Menjünk a jegyzőékhez. Van ám ott szép leány! Míg te városi úrfi
voltál, nagyra inőtt ám a ki.s Tiniké!
S mennénk s meleg bundába burkolna az anyám s haladnánk a kis
hallgató házak között a hóbarított úton s .aki jönne, szembe, mind köszönne
(ismer itt mindenki) s halkan szólnának mögöttem:
— Hogy
megnőtt!
Mekkora!
S mennénk a jegyzőékhez s ott is lenne egy
lány, aki fehér és tiszta, mint a néném és elpirulna, ha meglátna
engem s akadozva, félősen kérdené:
— Mikor jött meg s
meddig marad?
En pedig felelnék néki s halk, lefogott hangon mondanék neki édes
dolgokat és teli lennék
egyszerre jósággal és
ott maradnék végesivégtelien és meg nam
unnám, hogy ott, a csendes l}ázba, a csendes
emberek közt, a békélt
nézésű Krisztus alatt,
minden délbe el kéne
mondani:
— Es add meg a mindennapi
kenyerünket
ma...
Most egy álmos nézésű pincér rázza meg a
vállam, én fölemelem
könnyes két szemem s
riadtan nézek körül a
füstös
kávéházban s
megindulok
hajnalba,
busán, agyonütve, hogy
zaklatott testem bedobjam egy kopott, undok,
szűk hónapos szobába.

Korda Sándor legújabb fényképe

A színházbarát polgármester
írta: SZITNYAI ZOLTÁN
— Foglaljon helyet — mondta a titkárnő, akinek kellemes, cseng-ő h a n g j á t imár
a telefonból ismertem. — Pár percig várnia kell, amiig a polgármester ú r a referenseket hallgatja meg.
Aztán magajxi is látom, hogy a főváros polgármesterének íróasztala elé, bizony, pillanatonként érkeznek a közérdek halasztást nem tűrő ügyei, melyek
egy ideig tilosra állítják a hozzá vezető
utat. Dél felé j á r t az idő ezen az ünnepelőtti niapan, amikor a többi hivatalokban már szedelődzködni kezdtek a másfélnapos vikendre. A polgármester hivatalának előszobája még tele van várakozókkal. Próbálom kiszámítani, hogy
mennyi idő kell ahhoz, hogy valamenynyit meghallgassa. Ha csak perceket
juttat mindegyiknek, akkor is több óra.
Alighanem legszerényebb hivatalnokia is
ott ül már az ebédhez terített asztalnál,
amikor ő még mindig panaszoOtat orvosol, kérelmeket hallgat meg, intézkedéseket tesz a gondjaira bízott egymilliós
város érdekében.
Van valami nagyon meglepő és jólesően szokatlan obben a titkári szobában is. I t t nyoma sincs annak a hűvös
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mozdulatokkal, suttogó beszéddel tekintélyt féltő, zord és nyomasztó atmoszférának, ami annyira jellemző a xnagaisállású urak hivatali előszobáira. Talán
az a rengeteg festmény teszi, mely a falakat borítja, mint egy finom otthonban
vagy orvosi várószobában, talán az, hogy
két cserépben is virágok állnak az íróasztalon és bizonyára nem utolsó sorban,
hogy nagyon türelmes és nagyon előzékeny hang fogadja itt a jelentkezőket.
A legtöbb ügyfél meghökkentő merev
teikintetre készül el, ha belép a titkáiri
szobákba, itt kellemes csalódással, kedves és bátorító mosolyt talál.
Az olykor kinyíló szárnyasajtón egyegy pillanatra belátok a hosszú fogadóterembe, melynek vastag falak közé tört
ablakain alig veti be valami fényiét a
hóhullásoe decemberi délelőtt. Amikor
még miagam ds aktákkal bolyongtam e
kaszárnyának épült, ódon városház falai
között, egyízben, egyetlen rövid pillan a t r a besandíthattaan a polgármester vadonatúj fogadójába, amit akkor rendeztek be Bárczi István polgármester, részére. Az az idő Nagy-Budapest építő
korszaka volt. Hasonló alkotóvágy éel

lendület szelleme működik itt több mint
két évtized után is. Hiszen most valósulnak me-g sorra oly au intézikedêsek, melyek már szinte vágyálomnak látszottak:
a Duma széles vizére tekintő pesti korzó
a legszebb sétalielye lesz a világnak,
Tabán lebontott, ócska vityilói helyén
valóságos Nemzeti Parkunk letesül, ' a
füstölgő ihiajó'k végre lejjebb húzódnak az
ópülő, ú j kikötőhöz, a Horthy Miklós-út
budai hídfőjénél óriási terek'kel, széles
utakkal, pompás parkokkal a lôgmodernebb nagyváros bújik, ki a földből, az
Andrássy-ubat meghosszabbítják, megnyitják a M a d á c h - s u g á r u t a t . . . Mind
olyan alkotás, amit ioár évtizedek óta
óhajt és sürget a pesti polgár.
Ezeken tűnődöm, aztán kitárul a fehér
szárnyasfflgtó ós a titkári szobáig lép ki
Budapest mosolygós, kéktekintetű polgármestere, Szendy Károly. Bebocsát a
szőnyegekkel gazdagon borított terembe,
ahol egy kerek asztal mellett helyezkedünk el. Figyelem képekről már sokszor
látott, ismerősömmé vált areát. Barátságosan várakozó tekintetében jóindulatú mosoly húzódik meg. Közvetlen lénye
megszünteti azt a feszesiääget, amit a
magas dekórummal felruházott férfiak
idéznek fel rendszerint maguk körül. í g y
még érthetőbb az a mosoly, amit a bejutásra váraikozók arcán figyeltem meg
az előszobában. Ezeknek az embereknek
bizalommal teli mosolya határozza meg
számomra a legigazabban és legmélyebben Szendy Károly egyéniségét.
Mielőtt kérdezhetnék, megelőz és kedvesen mondja:
— Szeretem a színházat
és ez talán
köztudomású is rólam. Gyakori látogatója vagyok a színházaknak és nemcsak
olyan alkalmakkor,
amikor
hivatalosan
kell mc;i''"lennem
az állami
színházak
díszelőadásain, hanem
igen sűrűn magánszínházakban
is, magánemberként.
A
színházban
találom
meg
legkedvesebb
művészi élményt nyújtó
szórakozásomat.
Elmondom, hogy mennyire megnyugtató volt az az intézkedése, mellyel egy
esztendővel meghosszabbította a Budai
Színkör életét.
— Ez csak prolongálás a teljes, minden igényt kielégítő és most már igen
sürgőssé vált végső megoldás előtt. Budának erősen intellektuális, művészetet
kedvelő és pártoló közönsége megérdemli,
hogy egy szép köszinházat kapjon. Mostani megszokott és könnyen megközelíthető helye alkalmasnak bizonyult. Az új
színház is csak a Horváthrkertben
évülhet fel.

—Ezzel kapcsolatban említhetem meg,
— folytatja azután — hogy ugyancsak
szeropel programomban egy
szabadtéri
színpad létesítése is, mely jó és körültekinti! megoldás esetén nagy mértékben
fokozhatná a főváros
szépen növekvő
idegenforgalmát. Mielőtt azonban a döntésnek valamilyen pozitív gondolatával
előállanék, azt az illetékesek éü hozzáértők — hangsúlyozom, hogy hozzáértőik
— meghallgatásának kell megelőznie.
Olyan feladat megoldásáról vian itt szó,
amit nem szabad elsietni. Milliós befektetéssel maradandót kell alkotnunk, aminek az utódnemzedékek
is hosszú időkig
hasznát
látják.
Városrendezési problémák kerülnek szóba, melyek m a j d az ú j liíd felépülésével
állanak elő.
—• I t t sem lelhet íróasztal mellott született elképzelésekhez akarni merevíteni
az életet Hogy mit kel'l majd tenni, az
akkor lesz látható, amikor megindul az
ú j híd forgalma és maga az élet szabja
meg, hogyan kell ú j tereket, útvonalakat létesíteni, várost szépíteni, közlekedést szabályozni. Egyébkent ezzel f ü g g
össze a Gellért-tér rendezése, sőt a Calvintér rendezése is.
Beszélgetésünk aztán magánterületre
siklik át. Tudni szeretném, hogy Szendy
Károly, aki a maga fantáziájával ennek
a gyönyörű, egymilliós városnak művét
építi tovább mindnyájunk előtt látható
alkotásokkal, működtette-e fantáziáját
fiatalabb éveiben, az írói vágyak világa
felé is 1 Irt-e valaha verset, novellát,
színdarabot I
Mosolyogva rázza a fejét, és egyetlen
szóval fifleli:
— Neri».
Ez meglep. Azt figyeltem meg, majdnem törvényszerűséggel, hogy a legtöbb
közéleti férfi írói terveket hordozott magában későbbi pályája előtt. Szendy Károly a szabályt erősítő kivételek közül
való.
Az ő gondolatvilágában nem voltak
irodialmi kitérők, művészi mellékösvényei az ambíciónak.
Alighanem mert
már igen korán megérezte igazi hivatás á t : Budapestnek szolgálni, megismerni
bonyolult szervezetének működését, irányításának művészetét és felkészülni
arra az időre, ha m a j d neki kell odaállania a kormánykerék mellé.
Ez egyik magyarázata annak, hogy
fiatalon, kész programmal került miagas
méltóságba s hogy azt annyi alkotó ötlettel, puritán és nemes becsvággyal tudja
betölteni.
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MARLENE DIETRICH LÓHÁTON
Érdekes statisztikát közöl az egyik amerikai lap;
azt írja, hogy a világ bárom legtöbbet fényképezett
híressége: Roosevelt elnök, Bernard Shaw és Marlene Dietrich. Már minden elképzelhető - beállításban
megjelentek a lapok hasábjain — de érdekes, hogy
Marlene Dietrlchet még sohasem fotografálták lóháton. Most, egy délszaki kiránduláson (»Allah kertje«
című filmjének külső felvételei alatt) készült róla
egy lovas kép. Ez azi

'fxaxMüVup
(Szintetikus színmű, egyetlen felvonásban. Szín: a Parnasszus-hegy
tetején
restaurált, modern ízléssel
berendezett
kioszk
gyönyörű
télikertje.
Idő:
karácsony éjszakája, 1936-ban. Najád-boyok
és sellő-görlök ízléses egyenruhában pazar ízléssel tálalt frissítőt izolgálnak fel, nektárt és ambróziát.)
SZEREPLŐK:
Ádám
Lucifer
Titkos Drámaíró
Az ördög
Hamlet
Szellem
Bunbury
Orestes
Kar
Ellenkar
Bob herceg
Nóra
Nóra férje
Olson
Margaréta
Erna
Shylock
Bölcs Nátán
Cyrano
Boleyn Anna
Angliai Erzsébet
Piri
E g y Fodor-szerep
Egy Bús-Foketeszerep
Azra
Kaméliás hölgy
Osztrigás Miel
í r j a hadnagy
Lyon Lea
Jedermann

Tartuffe
Ofélía
Lötty
E g y O'Neill-szerep
Odipus
Liliom
Doryan Gray
Aranyember
Bunbury
Lear király
Karenlna Anna
Dubarry
Lysistrata
Gonosz Pista
Ffnum Rózsi
Cordólla
Harmadik Richárd
Macbeth
Brutus
Julius Caesar
Második József
Vig özvegy
Daniié
Peer Gynt
Peleskei nótárius
Júlia
Romeo
Derblay Fülöp
Zuboly
Tokeramo

Ádám, a Tragédiából: Tisztolt egyiittlévők s t i mind, barátimi
Mind: Halljuk, halljuk!
Ádám:
Külön-külön tán nem is ildomos
Elmondni szóval, hogy mi volt a
Szándék
Am'ért sietve egybehíttalak,
Dicső barátim, Kéfpeelet-Világban
Vészjelt sikoltva most álom-fülekbe.
Mely harsogóbb az Ébrenlét szavánál.
Lucifer (félre): Mondj SOS-t, ez a
Kor szava
Ádám:
A Géniusz, ki minket alkotott,
Ki alkot most is s még sok századig,
Lucifer (félre): H a el nem nyomja az
eleven vászon,
A felvevőgép berregő zaja.
(A gép forog, s alkotó keres.)

-

Tsao sze
Butterfly
E g y gésa
Lohengrin
Bánk bán
Gertrudis
Tlboro
Henschel fuvaros
P r y Pál
J o h n Tanner
Jázon
Medea
Gyurkovlcs mama
Salome
Carmen
Mimi
Mary
Stuart Mária
Johanna
Raszkolnyikov
Warrennó
Madame Sans Göne
Néma levente
J á n o s vitéz
Makrancos hölgy
Petrucchio
Szvengáll
Hammetel patkányfogó
Puck

Ádám:
Ki mindnyájunkat létre ihletett.
Nagy Álmodó, szülője száz Szerepnek.
Lucifer (gúnyosan
tapsol):
Szerzői
Szerző!

, . .mivel' én plágiumpert

indítok

Titkos Drámaíró (nagy dörrenéssel felbukkan a
süllyesztőből).
Lucifer (ijedten): Iii vagy te kém, nem
téged hívtalak.
Én Shakespeare-re, s Madáclira gondolék.
Titkos Drámaíró:
Kik a kórusban gyöngének hívéi
Az öni körében végtelen erős
S mint én, úgy kezdte köztük mindegyik
Avagj nem tőlem lopták el a témát?
S nem ők hajlongnak mámorittasan
Rivalda szélén, helyemet bitolva?
De a farsangnak egykor vége lesz,
Mivel én plágiumpert indítok. (Eltűnik.)
Ádám:
Ti mind, ha tudjátdk, eszmélitek.
Vagy ott bent mint csak sejtelem borong
Belőlem szívtatok vért és velőt,
Ki voltam Keppler, Danton, Sergiolus
S ezenkívül az ős Alapszerep
Még mielőtt világra szerzetek
Minden Szerepnek rejtett mintaképe.
Lucifer (félre): E mintakép még százszor újuland meg.
Az ördög: Na nézze fiam, hagyja az
intrikát. Eddig nem akartam szólni, de
igaza van az öregnek, — tényleg az a
helyzet, hogy Eva anyánk csak az emberiséget szülte, de Első Ádám úr fontosabb, legalább is jövedelmezőbb iparágat kreált — belőle származnak a drámai hősök.
Lucifer (gúnyosan):
Te például belőlem száxmazál.
Az ördög: Micsodát Hogy én? Ezt kikérem magamnak, ö ilyen szavakat,
hogy «újuland« és »származák nem
irma le, mert ő ismeri a színpadi nyelvet. Lehet, hogy én a majomtól származóik, de a f i a m nem.
Lucifer (Ádámhoz, panaszosan): Vezess
ú j korba, Ádám, nem hagy élni.
Ádám
(mosolyogva):
Ezúttal még dolgom van itt e korban,
Hamlet fiam, mondd el a napirendet.
(Leül.)
Hamlet (feláll, torkát, köszörüli): Tisztelt közgyűlés! Nékem jutott a szerencse, hogy a válságos helyzetet vázoljam. Ugyan hivatkoahatnék rá, hogy
egyéb fontos elintéznivalóim tudatában...
Szellem (feltűnik):
Eszedbe jusson,
Hamlet. (Eltűnik.)

, de a fiam nem!

M

Hamlet (kardot

ránt): Hah, Claudius
s hitvány Piolonius!
Mind (zúgolódva):
Tárgyra, tárgyra!
Bunbury (unatkozva): Társadalmi kérdésekben azt ajánlanám, ladis and gentlemen. ne untassuk egymást magánügyeinkkel, melyek szigorúan véve a,
mellékhelyiségre tartoznak. A nagyon
tisztelt idősebb Hamlet urat is a r r a kérném. kedves fiát majd a közgyűlés után
foglalkoztassa családi panaszaival.
Szellem (feltűnik):
De kérem, neki
bosszút kell á l l n i . . .
Bunbury (hűvösen):
Úriember különben sem jelenik meg hálóingben egy
estélyen.
\
Szellem (végignéz magán):
Hü... ezt
elfelejtettem...
(Eltűnik.)
Hajniét (folytatva):
No igen, hiszen
éppen erről volna szó! A dolog ugyanis
— anélkül, hogy szerény személyemre
akarnám terelni a figyelmet — úgy kezdődött, hogy a század elején Reinhardtnak eszébe jutott engem frakkban és
klakkban színrehozni.
Orestes: Micsoda? Tógámra esküszöm...
Kar:
Halljátok a dicső Agrippina utódát
Mily nemes tűz és hév hevíti orcái
büszke mezőit.
Ellenkar:
Halljátok őt is, ám de haragvó Neptunus
isten
Szeretne mást is hallani, nemcsak e
fiókot.
Mind (dobolva): Tárgyra, tárgyra!

. . . ki merészel Itt arról beszélni?

Bob herceg: Ezeket a karokat ki kell
dobni, vagy hátratenni őket a fináléba,
folyton megakasztják a cselekményt.
Nóra (gúnyosan): Háromnegyedes taktusban, mi ? !
Nóra férje: Nem ismerek rád, Nóra.
Olson: Kérem a napot! Anyám, add
nekem a napot.
Mind: Tárgyra, tárgyra!
Hamlet
(felriadva
merengéséből):
Pardon!... Szóval, ezzel a frakkimitációval kezdődött. De ezt még valahogy el
lehetett viselni, mint a hivatalnok packázásait. Ám az első vakmerő kísérlet
büntetlenül végződvén, a színigazgatók

és rendezők vérszemet kaptak. Nemcsak
a külső kiállításba vittek korszerűtlen
szellemet, de beleszóltak a cselekménybe
is. Megváltoztatták a jellemeket. Létérdekünket fenyegetik. Lenni vagy nem
lenni.
Mind (összevissza):
Hallatlan'! Botrány! Nem lehet tovább tűrni!
(Nagy
zaj!)
Margaréta: Engem legújabban úgy
fognak színrehozni a Nemzetiben, hogy
neon ölöm meg gyermekemet, mert a nézők
közt sok a fiatal felsőbbiskolás lány.
Már ezt se gönnolják az emberne'k. Ha
Faust bácsi megtudja, Thulén túl is
megfordul a sírjában.

. . . méltóztassanak

javaslatot

tenni

Erna (a Tavasz Ébredéséből): Eni mit
szóljaik? Sikoltani se szabad már a padláson. Még meghallják.
Shylock: Ezek a politikai szempontok
tönkreteszik a renomémat. Valamennyi
miniszter tartozik nekem, lia nem többel, egy kiló bússal. De ez nein izgatja
őket. Bárdos pedig, mióta méltóságos
úr lett, egy követ f ú j velük. Legközelebb
Sajóra fogja magyarosítani a nevemet.
Bölcs Nátán: És eliküldi orr-plasztikár a egy sebészhez,
Cyrano:
Ki
merészel
itt orr-ról
beszélni?
Nyolcadik Henrik: Belőlem filmet csináltak! Tessék megnézni, hogy nézek
ki — csúfot űznek belőlem!
Boleyn Anna: Velem a filmen is elbántak.
Angliai Erzsébet: Essex-et a legújabb
feldolgozók kihagyják vagy külön darabot csinálnak belőle, amiben én mellékszerepet játszom.
Szégyen gyalázat,
blame and shame!
Piri (Antóniából):
I am Piri.
Ádám (csönget): Halljuk az előadót!
Hamlet: Tisztelt közgyűlés, nemcsak
a mi létérdekünket fenyegeti ez a tiszteletlen, szentségtörő szellem, de a jövő
nemzedék szempontjából is végveszélyt
jelent számunkra. Ma már az a helyzet, hogy atyáink, a drámaírók meg
se írják a harmadik felvonást, csak kettőt visznek el az igazgatónak, aki úgyis
olyan befejezést dilktál, amilyen neki
tetszik, vagy ami, szerinte, a közönségnek kell.

Egy Bús-Fekete Szerep: Tessék megkérdezni, mi volt az én befejezésem, eredetiben.
Egy Fodor Szerep: Én se voltam
happy-end szilvafa koromban.
Azra: Hozzám senki se nyúlt.
Osztrigás Mici: Könnyű
magának,
maga meghal, mert szeret. Én abból élek.
hogy szereteik.
Kaméliás hölgy: Hagyjuk ezt. Abba
is meg lehet halni.
í r j a hadnagy: Le kell vonni a Ikonzekvenciákat.
Lyon Lea: Maga ne beszéljen. Egy
szerep, aki abból • él, hogy nincs. Különben se eredeti.
Jedermann:
Én mindenki vagyok,
mégse érvényesülök.
Tartuffe: Mert nincs benned igaz alázat, gyermekem.
Cyrano: Elég, vén képmutató! Hamlet
úrnak van igaza. Ez a döntő pillanat.
Hamlet (tapintatosan):
Bocsánat, ezt
tessék rámbízni, ne méltóztassék a szerepemet lopni. Egyétíként nem tudom
mi a teendő, még nem határoztam. Méltóztassanak javaslatot tenni. (Leül.)
Ofélia
(aggodalmasan):
Mily halvány vagy ma este, jó u r a m
Félek, megárt a tépő búskomor.
Lötty (a »Barátnőkéből):
Drágám,
hagyjuk most ezeket, nem tartozik a
tárgyhoz... A szerelmi ügyeket manapság az ember nem az ideáljával, hanem
az orvosával beszéli meg.
Egy O'Neill Szerep: Menj analízisbe,
Ofélia.
, Az ördög: Nagyon helyes. Modern
asszony az ilyen
b a j t freudizmussal
gyógyítja. Az aztán megmondja, hogy
kicsinységi képzetről
vagy ödipuszkomplexumról van szó.
ödipusz (idegesen): Parancsol?
LHiom (fölre): A z a m y á d . . .
Doryan Gray
(udvariasan):
Nézze,
nem minden látszat csal, de minden
csaló látszik. Ne vegye a szívére.
Odlpusz: De mi az az ödipusz-komplexum?
Aranyember: Kedves delnők és gavallérok, nekünk tennünk kell valamit,
azért vagyunk együtt. Az bizonyos, hogy
na

a mi szempontunkból nagyon elfajulhatnak a dolgok, ha illetéktelen .kezek pró
bálják megoldani a drámai csomót. Viszont értsük meg a színigazgatókat is.
A jó darabokat játszani kell akkor is,
ha a környezet, ami inspirálta őket,
már nem időszerű — tehetnek mást,
minthogy megpróbáljak hozzáidomítani
őket a maguk korának és közönségének
ízléséhez'? Itt meg kell találni az arany
középutat. Nem lehetne olyasfélét kitalálni, hogy megelőzzük őket — mielőtt
erőszakos módon kénytelen a század
sorsunkba avatkozni, megpróbálhatnánk
mi magunk
alkalmazkodni. Tanuljunk
egymástól, nehogy tőlük legyünk kénytelenek tanulni.
Vegyük tekintetbe a
fejlődést, a technika haladását. Tegyünk
engedményt a kedvező végkifejlés irányában. Legyünk őszinték — nem akarom kitűnő szaktársainkat, a Shakespeare-szerepeket
megbántani — de
mégse igazságos mai szemmel nézve,
hogy mindegyik meghal a darab végén.
Végre is egy rendező nem balneológus,
hogy minden színdarab végén vérfürdőt
rendezzen.
Bunbury: Egy úszómesternek is sok.
Lear király (hevesen): Szóval — én
dögöljek meg, de a gaz Gloster. aki a
sírba vitt. maradjon életben? Soha!
Dögvész reá!
Karenina Anna: Hagyjuk ezeket a lóverseny műszavakat, mindig eszeimbejut
szegény Vronszkij.
*
Othello: TTgy tetszik gondolni, hogy
hagyjam életben Jágót?
Nóra: A Desdemónát hagyja életben,
maga vadállat, aki nem csinált magának semmit.
Othelló: Az lehet, de ha nem ő, akkor
másvalaki! Mert engem valaki megcsalt,
mikor nem voltam ott — valaki galádul
elárult, nekem azon meg ikell bosszulni
magam. Vér, vér, vér.
Dubarry: J a j , az idegeim... Ne ordítson úgy. (Törülgeti az arcát.)
Othelló: A zsebkendő!... H a l j meg gyalázatos! (Nekiesik, fojtogatni
kezdi.)
Lysistrata (képeti törüli): Nem mégy
innení
Gonosz Pista: H a g y j a csak a tekintetes

asszony! igaza van az úrnak, minden
hamis nőszeméllyel így kellene bánni —
mindig tőlük hasad meg a becsületes
szegény legény szíve.
A legény amondó vóna
Hamis jány a Desdemóna,
Mint a Finumék Zsuzsája
Huncut annak a zúzája.
Finum Rózsi (csípőretett kézzel): Héj.
a ragyogóját kendnek, nem h a g y j a békára azt a szegény galambocskát, aki
mindene van az ilyen házsártos, szerecsenképű barázdabillegető ne kt No megállj! (Seprűt ragad, kergeti Othellót.)
Cordélia (hallgat és szeret).
Harmadik Richárd (hátulról
megmérgezi Cordéliát).
Lady Macbeth (megmérgezi
Richárdot).
Brutus (tőrrel támad Lady Macbethre.
Nagy kavarodás, verekedés, Finum Rózsi
vödör vízzel nyakon akarja önteni Brutust, de Caesart találja).
Julius Caesar (fájdalmasan)^
Te is
fiam, Rózsit (Meghal.)
Ádám (csönget); Elég! Elég! Mi van
itt, — tanácskozunk, vagy szórakozunk!
Második József: Ez így nem mehet tovább. Efey tollvonással visszavonom minden jóindulatú rendeletemet.
Víg özvegy: így nem is é r t j ü k meg
egymást soha. Hiszen már félórája együtt
vagyunk és még egy betétet sem volt
alkalmam elénekelni. Daniió — és ezt
maga tűri?
Daniló: Szerény véleményem szerint az
egész felfordulást ezek a gyilíkolászó
urak és hölgyek csinálják. Indítványozom, hogy a Shakespeare-szerepeket zárjuk ki a tárgyalásról, az legyen az első.
Mind: Ügy van! Ügy van! Ezek javíthatatlanok, mindig miattuk van a rumli.
Mars ki!
Peer Gynt: Tiltakozom! Nélkülök nem
lehet határozni!
Peleskei nótárius: Ha tiltakozik, akkor
menjen maga is velük, szélházi!
Peer Gynt: Megyek is. És megcsináljuk a csonka kongresszust! Ami itt történik, nem érvényes! Gyertek barátaim —
utánam! Mi vagyunk Képzeletország
igazi alkotmánya!
(A Shakespeare-szerepek
ünnepélyesen
kivonulnak,
élükön Peer Gynt-tel.
A
menet végén kullog Romeo és Julia.)
J u l i a : J a igaz, Romeo, még mindig
nem mondtad meg, hogy miért vagy te
Romeo.
Romeo (idegesen): Nekem méreg van
a hasamban és te ilyen rébuszokat adsz
föl nekem. Es ha történetesen Rottenbillerriek hívnának, akkor talán meg
tudnám mondani, hogy miért vagyok
Rot'tenbiller? Mert az a nevem és kész.
(Mind el.)
Derblay Fülöp: Na, csakhogy tiszta a

levegő ettől a lovagiatlan társaságtól.
(Szimatol.) De ínég van itt valaki küzülük.
Zuboly: Bocsánat — én vagyok az.
A szamárfej miatt, ami a nyakamon
van, azt hittem, nem vesznek észre, maguk közé számítanak.
Cyrano: Mondhatta volna szebben, kis
lovag. Elég tűrhető vicc, — de semmi
elegáncia!
Lujza (az Ármány
és
szerelemből.
Dühösen): Marának könnyű, maga j61
van lefordítva, — de mit szóljak ént
Eredetibe hallana!
Caesar: Micsodái ázsiai hang!
Tokeramo: No, no. Lassan a testtel.
Az a sokezeréves buddhista mélység,
amit mi keletiek képviselünk,
talán
mégis több a barbár nyugati középkornál.
Tsao Sze (a kínai darabból): Igen, az
eredeti. De ami a mennyei, sőt menyhérti Len'-Ddjel mandarint illeti, nem
emlékszem, Ihogy találkoztunk volna a
Fuzsima tetején.
Butterfly (sértődötten):
Jó, nem kell
olyan nagyra lenni a származással. Engem se Lao-Tse szült, csak Puccini,
mégis vagyok olyan japán, mint maga.
Egy gésa: Jól néznénk ki, ha köztünk
is felvetnék a fajtisztaság kérdését. Németországban például nem lehetne ejűadni Wagnert.
Lohengrin (felhorkan): Hogy érti ezt?
A gésa: Ügy értem, hogy a legújabb
adatok szerint ott is volt valami b a j
az egyik nagymamával. Maga talán tud
is valamit a dologról, nem?
Lohengrin (méltósággal):
Nie sollst
du mioh befragen.
Bunburry: Ladies and Gentlemen, most
magujilkra maradtunk, békés, jóhiszemű
polgárok, akik szeretik az életet és hacsak lehet, nem komplikálják, sőt igyer
keznek a neihéz dilemmákat lehetőség
szerint erőszak nélkül megoldani.
Én
például, h a a létért való harcról, al mindennél f o k o s a b b gyomorról van szó,
megelégszem az uborkás szendviccsel.
(Bekap egyet.) Az általam nagyon tisztelt kartársak, a Shakespeare-szerepek.
lehetetlenné tették kiváló elnőkiink, Mr.
Ádám (Feléhajlik.)
és Mr. Goldmann
(Aranyember
felé hajlik.) azon, helyes
javaslatának megvalósítását,
hogy a
világirodalom nagy szerepei autonóm
módon, tulajdon jószántuikból egyezzenek ki egymással, találják meg a kompromisszumos megoldást, mielőtt
nem
késő s végképpen a kapzsi színigazgatók
és producerek hatalma alá kerülünk.
Tehát azt ajánlom: egyezzünk iki. Miután, tudtommal, mindannyiunknál főként szerelmi nehézségek okozzák & válságot, a magam részéről azzal kezde-

ném, hogy a könnyebb megoldások képviselői kölcsnöadják ezeket a nehezebb
megoldások képviselőinek, vagyis megmondják, hogy intézzék el szerelmi
ügyeiket.
Bánk bán:
Jól mondod, német. Szép, szelíd
Melindám
Bűnét, f á j ó szívvel bár, megbocsátom,
Mert arról ő bízvást nem is tehet,
Éppoly kevéssé, mint szép Desdemona
H a hát azon, ki a bűnt elkövette
S bujálkodásra őt felzargatá,
Bosszút vettem — én hajlandó vagyok
Kibékülésre — ámde addig . . .
Gertrudis (sikoltva: Jézus, Mária —
engem gyanúsít! Meneküljünk, — gyere
Ottó! (Kirohan.)
Bánk bán: Haíh, átkozott bojár! (Utánarohan.)
Tiborc (elébeáll): Nagyságos úr — a
nép nyomort sínyel.
Bánk bán:
Jól hallom én panaszodat, de itt
Előbb magam keservét pártolom,
Fordulj tán egy Gerhardt Hauptmann-szerephez. (El.)
Henschel fuvaros (Tiborchoz): Hadd el,
testvér. A nagyuraknak mindig fontosabb volt a maguk baja, mint a népé.
Gyere velem, beállufflk a Takácsok közé.
Pry Pál: Nem addig van, addig nem
folytathatjuk, míg ezek vissza nenj
jöttek.
John Tanner (a Felsőbbrendű
Ember):
Hagyják csak, jobb helyen vannak a
csonka parlamentben, a Shakespeare —
Ihívők közt — utólag megmondhatom,
mindig is odaszámítottam őket, nem véletlen, hogy Grillpaczernek is kedvenc
témái voltak.
Jázon (sértődötten): És én1 Aki nem
öltem meg Medeát, csök elváltam tőle,
hogy elvegyem Kreusát?
Medea: Igen, de megígérted, hogy
előhb meghallgatod a dalom. Ugyanis
egy dalt tudok, Jázon.
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Gyurkovics mama (ijedten):
Meg ne
Bulftmry (csenget):
Micsoda lárma!
.t kérek!
hallgassa, az istenért, magára g y ú j t j a
a Brazovics-házat, még az a r a n y g y a p j ú
Levente: Kérem, én nem szóiis odaég. Inkább h a g y j a ezt a nyafka
szót se.
Kreusát és vegye el középső leányomat.
ury; Egyre kevesebben leszünk
hogy megállapodjunk.
John Tanner: Láthatják, tisztelt köz>s vitéz: Még így is sokan vagyűlés, hová vezet az önök jóhiszeműSzeretnék m á r egyedül maradni
sége. Én nem ott látom a kiegyezést,
Galamboim-JuTlskámmal.
hogy megbocsátunk, vagy nem bocsátunk meg. í g y is, úgy is baj les® beMakrancos Hölgy (felugrik):
Rendre!
lőle, ha niő szerepel a játékban és szeRendre! Dobjuk ki ezeket a íurulyázórelem. Az egész unalmas játékot kell
kat!
abbahagyni, ez a felsőbbrendű ember
Petruchló: Fogsz még te is furulyázhivatása. Fel kell számolni a szerelemni, ne f é l j semmiit
mel s azzal a rögeszmével, amit a mi
Svengáll: Szót kérek. Azért nem meatyáink
»boldogságának
neveztek s
gyünk semmire, mert alapjában véve
mindenekfelettvaló célnak állítottak be.
ezek a cselek és fortélyok is erőszakoSzerintem a hivatás a mennyország és
sak, h a nem is ölnek, a lelket gyilkola boldogság a pokoli
ják. Szépen, észrevétlenül kell hatalAz ördög (kiesve szerepéből): Hallatmunkba keríteni ai lelkeket, nem erőszalan! Szemtelenség! Atokszórás!
Nem
kosan. Tisztejt barátom és üzlettártűrjük, hogy a poklot gyalázzal
sam . . .
Salome: Igaza van! Kérem a János
Hammeini patkányfogó: I t t vagyok,
fejét!
tessék.
(Hétfátyoltáncot
jár.)
Swengáll: Gyerünk, vigyük haza a
Carmen: Ügy van, nagyon helyesi! A
bandát.
boldogságból mindig pokol lesz! Ha én
(Végigszuggerálja
a Szerepeket,
akik
szeretlek, jól vigyázz! (Kopog az aszmegdermedve, ébrenalva sorbaállnak
és
(Tőrébe
talon.) Don José — leszúrni.
megindulnak Szvengáli és a patkányfogó
dől.)
után és kivonulnak a teremből.)
Mimi (a .Bohéméletből, súgva): Az én
Lucifer (gúnyosan,
Ádámhoz):
No,
nevem Mimi, nem tudom, hogy miért.
Adám? Te kívántad ez,t a kongresszust.
De nincs igaza ennek a szigorú MonElhoztalak, most láthattad mi lesz besieur-nek.
lőle. Utazzunk h'át tovább?
John Tanner: Nincra igazam!
Hát
Adám (habozva):
hallgassanak ide. Azonnal megmagyarázom. T u d n i i l l i k . . .
Maradjunk még. Néhány perci múlva
Mary (odajön, kotrját simogatja):
Go
éjfél
on talking. Csak fecsegj.
S még Évát is1 várjuk, átöltözik
John Tanner (idegeMás mezbe, mindig
sen): Mit akarsz?
változatlanul.
Mary: Elhoztam a háTalán történik addig
zassági iratainkat.
valami.
John Tanner (ordítPuck (szelesen berova): Granadába! (Elrofiy han): Le a színpadról!
han, Mary utána.)
^
Helyet csinálni!
Lucifer
(meghökkenStuart Mária: Fi donc!
ve); Mi az?
Micsoda modor! Elfutni
egy latíy elől:
Puck: Maga pláne
Szent Johanna : Hagyszedje a lábát, amíg jó
ja csak, nagysá.ga, jó
dolga van! Kezdődik az
katona lesz belőle.
igazi — a nagy passióRaszkolnylkov: Ügy
játék!
van. Katonákra van
Adám; Ki a szerző?
szükség. Napóleonokra
Puck: A Hit, minden
és nem szerelmi turbéművészet forrása! Gyekolásra. Osak,öreg zálorünk, gyerünk, kezdőgosnék ne Rímének a
dik! Első jelenet:-éjféli
világon,
akik útjába
mise karácsony éjszakáállnak a nagyratörő léj á n ! Szín; jászol egy
leknek»
betlehemi
istállóban.
Warrenné
(sértődötStatiszták: több pásztor
ten): Mit akar tőlem?
és három király. FőszeMadame Sans Gène
replő: A maszületett
(fitymálva):
Ki az a
csecsemő, akit úgy hív. . a k i t úgy hívnak: SzeretőtI
Napoleon?
nak: Szeretet.
(Szigfrthy rajzai)

I

(Mint t u d j u k : majd a tavasz végén
Világkiállítást t a r t Paris.

Mi lesz a Magyar Pavillonban.
Ezt jósoljuk meg képben máris.)

A mézeskalács-szív
osztályát
Mindi'g lesz amber, aki nézze,
Mert minden szívet
átragyog
A legédesebb mosoly méze.

(KOMAR J U H A )

Tokaj már messziről kiált !
Ne állj habozva, menj be, menj be!
Hisz már egy gyüszűnyi
pohár
Kétszáz gyért
fényt gyújt a szembe.
|{RÓZSAHEGYI KALMAN SS EGRI MARIA)

r

'.án kóstold meg okvetlen
híres alföldi barackot,
A mézes tűz, mely benne ég;
Már mennyi szivet itt nuirtuczUUt!
(DÉNES GYÖRGY Ê S BÁRSONY RÓZSI)

is íze van,
amit
harapnak.

(SOMOGYI ERZSI)

Aki elfáradt, aki éhes,
A konyhán megpihen
örömmel,
Kész már a
csirkeixiprikás
S a bableves
disznókörönmiel.
(TURAY IDA)

S ha Hortobágy is felvonul,
Itt megmondhatja
már a jós,
Idén a párizsi
divat
Nem csíkos lesz, hanem csikós.
(TITKOS ILONA)

Mezőkövesd,
fogadhatod.
Ha ott lesz, nem marad talonban,
Matyóhímzésű párna, lesz
A legtöbb párizsi szalonban.
(ERDÉLYI

MICI)

Szűr lesz divat a kep helyett
Es leveri a gyolcs a selymet,
Es Párizs legszebb szépei
Szegedi jmpucsot
viselnek.

'Wgül pedig
cigányzenésen,
nnijózva
jön a rezgő-csárdás,
Ezzel vonul lei- majd a nép,
Mivel a jókedv
Istenáldás.
(BOBDY BELLA, BBADA ÉS MAGYABI)
R É V É S Z B Í R Ó FÖLVÉTELEI

Zukor Adolfról, akinek 25 éves jubileumát január 7-én ünnepli Hollywooddal együtt az egész
filmvilág,
már könyvet is írtak. M éggem kételkedem benne, hogy a nagy banketten egész sereg szónok akad majd,
akik egymásra
licitálva
új és új
megvilágításban
fogják
bemutatni
Zukor bácsit, az embert, Hollywood
megalapítóját
és Amerika
rangban
második iparának,
a
filmszakmának császárát. Lesznek, akik megható részleteket fognak
elmondani
a rokoni kegyelemkenyeret
megunt,

Zukor Adolfné
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ricsei kis szűcsinas első küzdelmei
ről. Mások arról fognak
beszélni,
hogy ez a modern nagyhatalom pozíciójának
mai fényében is megmaradt egyszerű, kedves, mosolygó, jóságos, mindenkivel
törődő és mindenkiért, valamit
tenni akaró embernek.
Ha már nem lehetek
Hollywoodban, mégsem ezeket a szónokokat
irigylem,
hanem a bankettek
úgynevezett
»szívcsiklandozóját«,
aki,
miután az összes szónokok kitombolták magukat, magadra emeli poharát és így szól:
— Es kinek
köszönhető mindez?
Ki állt
mellette
jóban-rosszban?
Ki az, akinek
jótékony
Szelleme a nagy ember
minden lépésére vigyáz?
Aki ott áll a pályaudvar perronján
és még
akkor is lengeti kendőjét az elrobogó kocsisor
után, amikor a vonat
már rég eltűnt a meszszeségben? Aki térdenállva könyörög, hogy az
elnök ne üljön
repülőgépre?
Nos, hátén ezen a napon,
amikor
minden
szónok
a
filmszakma
koronázatlan
királyát

ünnepli, Zukor Adolf feleségének,
Lotte
aszszonynákegészségére
ürítem
poharamat.
A Paramount
világhatalmú
elnöke
még
mint egyszerű kis szűcs
istnerkedett
meg Lőttével- Aztán jött a patéfon, amelyet ö talált föl.
Következtek
a küzdelmes és sikeres nagy esztendők, a munka,
amely
a kaliforniai
sivatag
szélén előbújt kis telepből a világ legszebb csodáját teremtette
meg.
Ilyen szédületes emelkedés közben, annyi csábításnak
kitéve,
nehéz
megmaradni olyan aszszony mellett, akit az
Zukor Adolf
ember szegény
korában,
harminc évvel ezelőtt vett feleségül. ben, ugyanakkor
naponta hosszú levélben számolt be hollywoodi élet étKépzeljük
el Hollywood
császárját
a Szépségnek abban a perzselő lég- ről. Pedig akkor is voltak már hukörében,
amely
körülötte,
mint szonötéves házasok. Es az elnök körül ott kisértett az
Ezeregyéjszaka
nap körül forog. Mennyi
érdemet
egész
tündérvilága.
kellett szereznie egy asszonynak, aki
harmincévi
házasság után a gyenSzámomra ez volt a
legnagyobb
gédség és szeretet
olyan
hőfokán élmény,
nekem
ez jelenti
Zukor
csodálatos
életének
legnatudta
tartani
férjének
érzelmeit, Adolf
gyobb
sikerét.
mint Lotte?
En Lotte asszonyt ünneplem
ma,
Hollywoodban voltam Zukor Adolfaz
elnök
feleségét.
Es
még
mindig
fal és akkor láttam, amit most porengeteg jót kívánok,
ha azt monhárköszöntőmben
elmondok. A Paradom,
hogy
Isten
ezredrész
annyit
mount elnöke naponta legalább kétadjon neki, amennyit ő tett a sze-.
szer, reggel és este telefonon felgényekért
és minden
hozzáforduló
hívta Lotte asszonyt,
érdeklődött,
\em
bérért.
hogy van, mit csinál, apró tanácsokat adott neki a háztartás
kérdései-

;
M
faMoASji
à o / t
Aki végignézi ozt a lapot, olyan benyomást kapliat a jelen oldalakra érvén,
mintha valami fontos dolgozattal -kerestem volna fel a Színházi Élet
kaiácsonyi
számát, s a szerkesztőség egy-két megjegyzést csapna ehhez a dolgozathoz. Holott
fordítva áll a dolog: a szerkesztőség mondanivalója itt a lényeges, jómagam csak
a bevezető magyarázattal szolgálok hozzá.
Arról van szó,, hogy a Színházi Elet pályázatot hirdet magyar
szavakra. Az
olvasótól kér olyan szavakat, amelyek a művészi életben elharapódzott egyes
idegen szavakat pótolhassák.
A Magyar Tudományos Akadémiának van egy nyelvművelő bizottsága, s ez
a bizottság megígérte a Színiházi Életnek, hogy tanácsaival és bírálatával
a pályázat segítségére lesz.
A nyelvtiisiztaság fontossága mostanság úgy megerősödött a köztudatban, hogy
bővebb fejtegetésre nem isi szorul. Egyenesen a tárgyra, térhetünk. És itt mindjárt
megállapítható, hogy magának a színműirodalomnak is elég sok. e tekintetben a
mulasatasa. Maga az a mesterség, amelynek úgyszólván
nyersanyaga a
nyelv,
amelynek tehát kiáltó módon kötelessége ezt a nyersanyagot ápolni,
csak úgy
hemzseg az idegen
szavaktól.
Igaz: vannak, amelyeiket neihéz kikerülni. A dráma szó például alig. helyettesíthető, h a a szinpadi művek egy bizonyos csoportját a k a r j u k jelölni vele. H a a
színlap on ez áll a színdarab címe alatt: »dráma három felvonásban«, bajos más
szót használni helyette. Ugyanúgy, mint a tragédia helyett. A bennünket megelőző
nemzedékek használták ugyan a »szomorújáték« sízót. de helytelenül
használták.
A tragédia egyáltalában nem szomorú, hanem megrázó. Ez egészen más. Sokkal
inkább »végzetjáték« lehetne a neve. Ennek lehetőségét ezennel fel is vetem. De
alapjában véve sem a dráma, sem a tragédia nem sérti túlságosan a fület. Merev
szabályokat a nyelvtisztaság terén nagyon nehéz következetesen keresztülvinni. A
»visszhang« például hajmeresztőén rossz szó, de aligha lehet kipusztítani többé.
A. d r á m a és -komédia viszont legalább kifogástalan helyességű szavak. És könnyen
beletörődhetünk abba, hogy némely
származékaikat is
megtartsuk.
»Drámai
feszültség«, ez ellen nyelvérzékünb nemi lázadozik. A »tragikus végkifejlés« ellen
sem. S nyilván a tragika szót isi meg ïkell tartanunk. Hacsak olyan jó szót nem
talál valaki helyette, amely egyetlen csapásra, első hallásra meggyőzzön. A tragédia
testvérszava, a komédia, már kitörölhető a. m a g y a r szavak sorából, h a m ű f a j t jelöl:
a vígjáték .kisBOr.totta. Más értelemben azonban éppenséggel ízes és kifejező magyar
szónak mondhatjuk, s a »komédiás« és »komédiázni« szavakat bizonyára senkinek
sem jutna eszébe üldözni. A tragikum és komikum, szavak, amelyek úgyszólván
tudományos szavaknak tekinthetők, éppen a h a t á r á n állanak nyelvérzékünlk tiltakozásának és helyeslésének. Éppen úgy, mint a házasságukból származott tragikomikum. Jó lenne ihelyökbe jó magyar szó, de nem nagy baj, h a ninesu
De ha kilépünk aiz elvont szaktudomány korlátai közül, akkor m á r másként ál!
a dolog. Mihelyt a diláma nem azt a bizonyos m ű f a j t jelenti, hanem általában színpadra írott művet, akkor használata fölösleges. Minek a drámairodalom és a drámaíró, mikor a színműirodalom és színműíró igen jó m a g y a r szavak? Ehhea kapcsolódva, éreznünk kell, hogy a dramatizál szó pótolható és pótolandó. Dramatizálni
annyit tesz, mint a nemi színpadra írott művet színpadi formába önteni. Erre
kifejező, szabatos, jó magyar szó kellene az olyan körülírások helyett, mint »színpadra vinni«, vagy »színre alkalmazni«. Ide tartozik & »sceniroznu szó is, amely
ugyanezt jelenti. Ennelk szármaizéka, a scenárium. vagy olaszosan scenario, teljesen
fölösleges1, mert a »darabvázlat« jól bevált.
A_ legtöbbször fölöslegesen használjuk a kritika és kritikus szavakat Is. hiszen
a bírálat, vagy éppen műbírálat és műbíró szavak szabatosak és jók. Kritizálni sem,
kell olyankor, amikor »bírálni« lehet. Általában, ha túlnézünk a színház falain, a
társadalmi nyelvnek sinos jogos szüksége a krizis és a »kritikus helyzet« használatára.
A színműirodalom szavainál felemlítésre kínálkoznak a monológ és dialóg. Az
első helyett jó a »magánjelenet«, a második helyett a »párbeszéd«, vagy »párjelenet«.
De a prológ még várakozik arra, hogy színpadi magyar szót kapjon. A régente
használatos »előbeszéd« nem lenne éppen rossz. Az »előszó« túlságosan a könyvirodalomé. azzal nehéz lenne a színpadi prológot helyettesíteni. De talán les® valakinek egyéb — és jó — szava rá. 'Ide tartozik az epilog is. A »zárszó« rossz. Legfeljebb
»zárószó« lehetne, s aitokor a prológ helyére a »kezdőszó« állhatna, de ezek kissé
nehézkesek.
Az adaptálás 'kérdése sem nevezhető teljesen megoldottnak. Az olyan munkát,
amely a fordításnál több, de az önálló alkotásnál kevesebb, a magyar színházi
nyelv — érezhető ideiglenességgel — »átdolgazás«-nak nevezi. De ez nem elég. Az
adaptálási nemcsak a fordításnál, hanem az átdolgozásnál is többet, gyökeresebbet
jelent. Az »áttöltés« szó csak verses műveknél van igazián helyén. A kötetlen nyelven
írott művek adaptálása még ú j magyar szóra, vagy egy régi magyar szó szerencsés
alkalmazására szorul.
A premier divatja elmúlt, a »'bemutató« egészségesen kiszorította. Az XJhraufführung helyett az »ősberrratató«-t, a repríz helyett a »felújítás«-t szokás használni
és ehben, azt hiszem, meg is nyugodhatunk. Az akció helyett is meggyökeresedett
a »cselekmény«, de ettől a fül mégis idegenkedik. Ha a »történés«-t annyira el nem
koptatta volna az áltudományos köahaszniálat, egészen jó lenne ide. Vagy megkíséreljük tehát a »törtónés«-t csak erre lefoglalni, vagy megkíséreljük a »cselek-

mény« helyett ú j a t találni. Mert a cselekmény olyan képzés, mint a »mosakmany«,
»igyekmény«, volna. Szükség van továbbá az expozíció magyar kifejezésére.
A műfajokról szólva eszünkbe jut sa opera. Valaha azt mondtuk, hogy »daljáték«. s az Operaházra azt mondtuk, hogy »Dalszínház«. Míg Wagner fel nem lépett,
ezt ímmel-ámmal el is lelhetett fogadni. De a zenedráma óta az opera már nemcsak
daljáték. És mi legyen az operett-nek az operától különböző neve? A »zenés vígjáték« éa »énekes vígijáték« kifejezéseik élnek, de mást jelentenek. Az opera és operett
librettó-jára
is szó kellene, amely nem olyan unalmas és színtelen, mint az egyébként helyes »szövegkönyv«. A librettista is élénkebb szót érdemelne, mint a
»szövegíró«.
És végül, a műfajokról lévén szó, beszéljünk a kabaré-irodalomról
is. Ennek
eredete, mint tudjuk, az a francia szó, amely kocsmát jelent. De nálunk, ahol ez a
m ű f a j önállóan és eredeti módon fejlődött ki, az egésznek semmi köze sincsen a
kocsmához. A németek a »Kleinbühne« szóval segítettek magukon. Mi is találhatnánk effélét. Az s aprójátékszín« jelölheti meg aœ utat, amerre esetleg elindulhat a
szókereső. Ilyen szó kellene, de csattanóbb és rövidebb. A kabarékban használatos
blüett helyett a »bohóság«, vagy »móka«, vagy »tréfa« ajánlható. A chansont
ki
kell irtani. Amit értünk alatta, annaik szabatos kifejezése »színpadi dal«. Tessék rá
szót ajánlani.
Térjünk át a színház épületére és felszerelésére. Foyer, — erre nincs szükség.
De az »előcsarnok« túlszürke rá. »Társalgó«, vagy »dohányzó« nem lehet, mert a
színházi társalgó a színészek társalgóját jelenti, dohányozni pedig kevés előcsarnokban szabad. Aa ember érzi, hogy ide jó szűí kerülhetne. Valami olyan szó, amely a
felvonásközök meleg hangulatát, ünnepiességét, társadalmi voltát is érezteti. Ha
valaki ezt megtalálja, a vesztibül sem kell, amely néha itt-ott felbukkan.
Kulissza helyett mondjunk szigorúan »színíal«-at. Szép szó és jó szó. A szuffitu
azonban magyar szót kér maga helyett. Ez az olasz »soffita« szóból származik,
amely voltaképpen padlásszobát jelent. A színházaknál a magasból lefelé függő
díszletrészéket imondjuik így, például a falomb ábrázolására való festett, hálós lepedőt. Magyar szó nincs rá. A rivalda már magyar szó, nem kell bántani. Az olasz
»ribalta« származéka. A közönség az énekeseik rivalgását magyarázta belé és magyarrá tette. Mint ahogy Guadagni jó magyar név hatását kelti, ha Gvadányinak
írjuk, mert Ladányi-szerű hangzásával csai meg
A színtársulat előadószemélyzetének jelölésére csupa idegen szót hasiználnak.
Ott v a a mindenekelőtt a primadonna. Érdekes, színes' szó, s hogy a magyar nyelvben
már elég szívósan elhelyezkedett, abba nyilván bele kell uirődnünk. De a sztár-ra
semmi sziitkaég nincsen. Miért mondjuk angolul, hogy »csillag«, mikor magyarul is
mondhatjuk? El lehet azonban képzelni, hogy valaki olyan szót talál, amely nem
betű szerint fordítja a sztárt, hanem magyarul fejeizi ki azt a csillogást, magasan
járást, a többiek fölött való aránytalan felülemelkedést, ami benne kifejezendő.
Ilyen szó már csak azért sem á r t a n a , mert a sztárrendseer-t aligha mondhatjuk
»csillagrendszer«-ne>k. Ez mást jelent. De filmsztár helyett a »moziesillag« jó.
Sokkal nehezebb az egyes szerepkörök kérdése. Valaha megindult a mozgolódás,
hogy Naturbursch helyett »siheder«-t és naiva helyett »szendé«-t mondjunk. Ugyanebből a korból valók a »kedélyes apa« és társai. De részdjit az történt, hogy a
színműirodalom fejlődése szétvetette a merev szerepkörök korlátait és ezek a megjelölések fölöslegesekké váltak, részint pedig a közhasználat az erősizakolt magyar
szavakat visszautasította. Ma azonban a közhasználat hajlandóbb a magyarosodásra.
A »szende« ügyes szó és divatba lehetne hozni, akkor aztán meg is állapodnék. A
bonviván-ra
nincs szó. Az amorózó fogalmát is egyelőre csak körülírva tudjuk
magyarul visszaadni: »szerelmes színész«. A buffó magyar ellenértéke
hiányaik.
A szubrett. is miagyar szóval pótolandó. A komikus szóval úgy vagyunk, mint a
fentebb említett tragika szóval, de mégsem egészen. El lehet képzelni, hogy valaki
magyarul jobb szót talál rá. Az mindjárt, a groteszk k&mikus-t ís helyettesítheti
valamivel. Lehetőleg nem két szóval, /hanem eggyel. Természetesen gondolnia kell
a r r a . hogy a szónak meglegyen a nőnemű p á r j a is a ko-mika pótlására. A knrakterszinész »jellemszínész«. De tessék magyar szót keresni az epizódszínész helyett.
A kórus tökéletesen fölösleges, hiszen a »kar« szó megvan. Kórista helyett »karénékes«-t kell írnunk és mondanunk. A kóristalány helyett mennyiivei jobban hangzik a »karlány«. A ballet-nek semmi értelme, mikor ott a »tánckar«.
Ballerina:
»kartáncosnő«. A Primaballerina
magyar szava azonban hiányzik. Ez kitalálandó.
A »táncpirmadonna« félmegoldás, másra van szükség helyette. S ha a ballet nem
a tánckart. hanem a m ű f a j t a k a r j a jelölni, akkor-nagyon jó helyette a »táncköltemény«. Koreográfia helyett ajánlható a »táncrajz«, vagy »táncvázlat«, de kaphatunk
rá egyebet is. A koreográfus is pótlandó. Balletmester helyett mondjunk »táncmester«-t.
Akinek jó nyelvérzéke és találékony képzelete van, azt jól dolgoztathatja a görl
szónál. Egész biztosan akad r á magyar szó, kedves és mulatságos.
Semmi értelme direktor-1 és direkció-1 használni »igazgató* és
»igazgatóság«
helyett. Viszont hiányzik a konferansz és konferanszié m a g y a r
ellenértéke.
A
compère és commère használata nálunk olyan ritka, hogy nem érdemes vele bíbelődni. Annál inkább törődni kell a partner-rel. A magami részéről ezt a szót a j á n lom. hogy »színtárs«. A dirigem-re semmi szükség, ott a »karmester«, vagy »karnagy«. Dirigálni sem kell, h a »vezényelni« lehet. Ez rossz szó ugyam, de már nagyon
is megerősödött. Intendáns ugyan manapság nines nálunk, de nem árthat, ha jó
szót talál r á valaki.

A szerződések körül használatos szó a kollektív
szerződési. H a jó szót talál rá
valaki, azt m a j d a j á n l a n i f o g j u k ú g y a Sránészszövetság, mint a
Színigazgatószövetség figyelmébe. Nem lesz könnyű a gázsi szót pótolni. Mert lehetne a fizetés,
d í j és tengernyi egyéb szó közt válogatni, de ezek -egyikének sincsen
jellegzetes
színházi Í7X5. A gázsinak van. Ideje volna, hogy a sztárgázsi-t m a g y a r u l i s ki tudjuk fejezni. A vinkulum használatos m a g y a r fordítása »kötbér«, de ez rossz szó. J ó
kell. Az akontő-Yal is így vagyunk. Az »előleg« színtelen rá.
Zenés színházak nyelvkincse körül bőven akiad tennivaló. Az természetesen nem
jut eszünkbe, hogy a piano, forte, andante és más zenei előjegyzések helyett mindenáron magyarkodó szavakat a j á n l j u n k . De miért m o n d a n á n k violinkulcx-at
a »hegedűkulcs« helyett, lia nem kell? Ugyanígy a basszuskulcs-ot
jól helyettesíthetné a
»bőgőkulcs«, fölösleges a koncert, instrumentálás,
Orchester, orkesztrális,
uvertür,
kotta, pult., valcer szavak használata, mert a »hangverseny«, »hangszerelés«, »zenekar«, »zenekari«, »nyitány«, »hangjegy«, »pole«, »keringő« szavak megvannak. De a
harmónia kifejezésére való »összhang« helyett jó szóra volna szükség. A k k o r meglenne az a szó is, amelyet a rossz »összhangzattan« (Harmonielehre) helyett használhatnánk. És a harmonizálás müveletét is m a g y a r szóval lelhetne kifejezni. Még
a szimfónia idegen neve sem szentírás, b á t h a akad szerencsés gondolat, amely
tercett,
kvartett,
kvintett,
szextett,
satöbbi
kiszoríthatja. A duo v a g y duett,
helyett nyugodtan hasranálható a »kettős», »hármas«, »négyes«, »ötös«.
»hatos«,
satöbbi. Viszont a finálé m a g y a r szóra szorul. TTj szóra van szükség a rossz »összpró'bae helyett is.
A kosztűm mem kell, m e r t a »jelmez« megvan. De szó kell a figurinó helyett.
Ez, m i n t tudjuk, a jelmez t e r v r a j z a . S ahogy a jelmeztervező ezt megrajzolja,
u g y a n ú g y a díszlettervező is el szokta készíteni a színpadi kép r a j z á t , sőt ő kicsiben
meg is építi, tetszetős játékszer m ó d j á r a , mert a terv így szemléltetőbb. Ezt a
kicsiny színpadmintát makett-nek
nevezik. Holott m a g y a r u l is lehetne nevezni
Mi legyen m a g y a r u l a matinéi És mi legyem a klakk?
A gála-előadás helyett m e g v a n a »díszelőadás«. De nincs meg a théâtre paré. Ez
több, m i n t díszelőadás. Fogalmában benne van a kötelező f r a k k , és az is, hogy az
ilyet meghívott- vendégek számára Tendezik. Mellesleg szólva: miért ne vezessünk
be m a g y a r szavakat, a frakk, szmóking, zakó 'helyetti
A smink »arcfesték«. De a rites-ra eddig .niem szüleitett kifejező, jó m a g y a r
szó. Jellegzetes színházi szó a lesminkelni,
vagyis előadás u t á n az arcról lemosni
a festéket. Kérünk szót r á . Sminkelni, a z egyszerűen »kendőzni.« Tudni kell. hogy
ez a régi m a g y a r sz-ó nem a kendőből, hanem a kenésből származik. Púder: »rizspor«.
Műbírálók használják ezt a kifejezést: kabinet alakítás. Értelme ennek a f r a n c i a
•cabinet« szóban rejlik, amely a szakember műhelyét fejezi ki többek közt. A kabinetalakítás azt a k a r j a mondani, 'hogy a színész olyan m u n k á t végzett, amely a
szakma ínyenceit is elragadja. Kérünk e r r e m a g y a r szót. Ideje annak is, hogy a
rutin szót kiküszölböljük, a belőle származott rutinié-ve 1 együtt. A színházi kommüniké helyett is m a g y a r szót ikérünlk. A debütálás valakinek első felléptét jelenti.
»Bemutatkozás« nem rossz, de esetleg m á s is akad. Trikószerep:
»nadrágszerep«.
Felsoroltunk itt egész sereg olyan szót, amelyre vagy nincs m a g y a r kifejezés, vagy van, de rossz, vagy ha nem rossz Is, de a k a d h a t jobb.
A felsorol'ás természetesen nem teljes. Az olvasó olyan szavakkal is
pályázzék,
amelyeket maga vet fel. A magunk részéről felvetett a n y a g összevéve a következő:
Tragika
Komíka, komikus
Groteszk komikus
Tragikum
Komikum
Tragikomikum
Dramatizálni
Prológ
Epilóg
Adaptálni
Akció
Expozíció, exponál
Opera
Operett
Librettó

Librettista
Kabaré
Chanson
Foyei, vesztibiil
Szuffita
Sztár
Bonvlván
Amorózó
Szubrett
Epizódszinész
Primaballerina
Koreográfia
Koreográfus
Görl'

Konferansz, konferanszié
Partner
Intendáns
Kollektiv szerződés
Gázsi, sztárgázsi
Vinkulum
Akontó
Harmónia
összhangzattan
Harmonizál
Figurinó
Makett
Matiné
Klakk

Frakk
Szmóking
Zakó
Théâtre Paré
Lesminkelni
Premier plan
Second plan
Sziizsé
Happy end
Operatőr
Blende
Kabinetalakítás
Butin, rut nié
Kommüniké
Debütálás

A pályázat feltételeit alább t a l á l j a az olvasó.

A fönt felsorolt idegen eredetű színházi kifejezések m a g y a r szavakkal való
helyettesítésére pályázatot hirdetünk. Határidőt nem tűzUnk ki, a pályázat mindaddig folyik, amíg pályázó akad.
A beküldött ú j szavak a leghitelesebb bírálóbizottság: a Magyar Tudományos
Akadémia nyelvművelő osztálya elé kerülnek. Csak olyan szavakat jutalmazunk,
amelyeket e bizottság életképesnek ítél. Minden ilyen új, életrevaló színházi kifejezésért 5 p e n g ő t a d u n k a pályázónak.
Ezzel azonban a pályázat véglegesen nem zárul le. Az Akadémia nyelvművelő
bizottsága mához egy évre ú j r a átvizsgálja az egyszer már jutalmazott anyagot és
eldönti, hogy melyek közülük azok a szavak, amelyek a közhasználatban gyökeret
vertek és így véglegesíthetők. Ezeket a tűzpróbán átment szavakat ú j a b b 20—20
pengővel jutalmazzuk.

Az édesanyáról verset szoktak írni. Nóták és dalok is szólnak az anyaszívről. Riportok a legritkább esetben. Mi most riportban szólaltattuk meg az
anyaszíveket.
És ebben a riportsorozatban
őszintén és meghatóan
beszélnek
az anyák lányukról, a színésznőről és a
gyerekről...
Alpár Gitta édesanyját nem igen kel]
kérdezni. Hátradől a kereveten és folyékonyan nyilatkozik. Fiatal és egyben
fiatalos asszony.
Elegánsan
öltözik,
rúzst használ és a körmei pirosra vannak lakkozva. Az első tízpere alatt nagyon érezni a rutint: Alpár Gitta édesanyja már sokat nyilatkozhatott.
— Gitta, drága, aranyos gyerek, csak
írni ne kelljen neki! Mindig panaszkodik, hogy nem írunk, pedig ő az, aki
csak nagynehezen szánja rá magát a levélírásra . . . Jó gyerek és nagyszerű
testvér. Igazán áldott lélek. Az
egyik
bátyjának
berendezett
egy
kötszerüzemet, a másikat, a. Tibort pedig mindenhová magával viszi ... Csak adjon a jó
Isten neki egészséget, ez a legfontosabb! . . .
Megszólal a telefon, fürgén siet oda és
valan.i családi ügyet bonyolít le. Néme
tül. Szépen és választékosan beszél. Általában azt a benyomást teszi, hogy nagyon intelligens és kiegyensúlyozott.
Erezni, hogy a lányának jó barátnője
és tanácsadója.
— Tudja ki hívott fel a napokban? —
kérdezi, amikor visszajön a készüléktől — ....úgysem találja ki! A Fröhlich
Guszti! . . . Azért hívott fel, mert fájt a
gyomra és kérdezte, hogy miket ehet?

Sok szimpátiával besziél a volt vejéről.
Megtudom tőle, hogy Gusztinak gyenge
a gyomra és őt imádta, mert jókat főzött neki.
— Mikor Pesten filmezett, naponta
négyszer-ötször is főztem neki és taxi
val küldtem ki a Hunniába. Hetvenhétszer is kezet csókolt é r t e . . . Most a*
unokámról csa.k annyit kéídezett: »Was
macht die Kleine?« . . . L á t j a ilysn művészembereknek nem lenne szabad házasodni. Egyszer Bécsben vannak, aztán
Párizsban. Akkor aztán Pesten, majd
Berlinben vagy Münchenben. H á t ez
csak nein é l e t ! ? . . .
— Gittának nafey hibája, hogy olyan
jó ember. Jobb lenne neki, ha nem lenne
olyan jó. Egy imám, egy kívánságom
van, hogy a lányom mellett legyen egy
férfi, a,ki szereti őt és megbecsüli. Aki
vigyázni tud rá. Azt hiszem minden
anyának fáj, ha a lánya mellett nincs
senki, akire nyulgodtan rábízhatja . . .
Alpár Gitta
fotográfiái, terrakotta
szobra mosolyogva hallgatják az édes
anya szívbőljövő szavait. A zongorán
nagy Dubarry baba. Mellette Julika
felnagyított fényképe . . .
Londoni fényképeket mutat. Nagy
társaság, köztük Gitta és Cochran. Az
utóbbit elgyébként
összetéveszti egy

Fröhlich Julika a m a m i v a l és a nagymamával
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fiatalemberrel. — Ez nem lehet az, —
mondom — hiszen Cochran egy öreg ember. Legalább hatvanéves.
— Na, na, — ellenkezik — hatvanéves
még nem olyan öreg . . .
— Olyan kedvesen mondja, hogy nem
vitatkozom. Hogy egy hatvanéves iné.?
nem olyan öreg? Utóvégre ez a relati
vitás!...

*
Kedvesen közlékeny, molett hölgy Bársony Edéné, Bársony Bózsi mamája.
Típusa a színházi mamának. Boldogan
mesél a lányáról. Dicséri és szidja, zsörtölődik a dolgaival kapcsolatban, de
minden szavából harsog az imádat.
Néha utánozza, idézi a szavait, de en
csak (gyengén sikerül.
— A legédesebb, legdrágább, legmelegazívűbb gyerek a világon, — kezdi a
nyilatkozatot — csak azt kifogásolom,
hogy sokat költ. Ne a toalettekre és kalapokra költsön, hanem legyen neki
háza, b i r t o k a ! . . . Persze azért van neki
pénze. De hogy mennyi, azt nem mondom meg . . . Olyan ez a lány, mint egy
hatéves, még ma is bukfencezik a kutyákkal, a babáival, meg a mackójával
játszik. Nagyon gyerekes . . . Nem is bánom, hogy ilyen a természete, de azért
sokszor jó lenne, ha komolyabb lennel...
Ez a lány sose dühös vagy ideges, nekem is mindig mondja: »Tedd magad
mindenen túl, ne törődj semivel! Ahogy
esik úgy kappan! ...«
— Tudja szeretném, ha tudna jól főzni, egyszer úgyis csak férjhez megy!
Annyit tanult táncolni, énekelni, angolul, németül és franciául, — . . . most
ikonyíMon a konyhához is. De ehhez i.incs tehetsége. »Anyukám, minden kiesik a kezemből« — monidja

Iíózsika, de enni azért nagyon
szeret.
Vendéglőben is, de főleg itthon; azt
monldija: »Mégis csa'k más az a ikaja,
amit te főzöl Anyukám!« Csinálok, hát
neki rántottcsirkét, de a drálga halat
sem veti meg . . . Kint csengetnek. Egy
boltiszolga hozott ruhákat, blúzokat és
számlát. Bársony néni kedvesen neheztel:
— Nem szól semmit, csak. ilyen meglepetést szerez. Rendeli a ruhákat, én
meg csak fizethetem. Ha jön haza és
táncol, ugrál: »hep, hep itt vagyok!«,
akkor már tudom, hogy megint ruhákat
vett..
— De ha nincs Pesten, akkor beteg
vagyok, mintha a ezívem le volna
tépve. A múltkor
úgy csaltam
haza
Londonból,
hogy azt írtam, beteg vágyóik és nagyon lefogytam. Erre rögtön
hazajött és a pályaudvaron nagyon boldog volt, hogy nem igaz amit írtam.
»Anyukám, te svindler! Így becsaptál
engemí De ezt, ne tedd többé velem,
mert halálra ijesztettél!« ezt m o n d t a . . .
— Elmeséli itthon Rózsika a terveit,
problémáit t
— Csak velem bizalmas, — v á g j a ki
a mama büszkén. — Szereti, ha belebeszélek a dolgaiba. H a darabot olvasnak fel neki, együtt hallgatjuk, nézzük
egymást, bólogatunk és l á t j u k egymás
szeméből, hogy tetszik-e a darab? . . .
Mikor egész kicsi volt a lányom, akkor
is ilyen volt. Simulékony, kedves. Sohse
volt féltékeny más gyerekekre. Nekem
kellett a gyerekszínháziban veszekedni
Robicsékkel, hogy
nagyobb szerepet
játsszon.
Elmereng az emléken, f e l n e v e t .
— Cérna h a n g j a volt, cérna k a r j a és
cérna lába. De én már akkor megjósoltam, ihogy ez lesz b e l ő l e . . .
Most sóhajt egyet Bársony Róasd mamája. Talán megint az bántja, hogy
Rózsi nem ambicionálja a főzéstt
— Ügy beszél telefónon angolul, mintha magyarul b e s z é l n e . . .
és mégis
olyan, mint egy gyerek. Képzelje, idrnegy a spejzba és nassol a
befőttekből! ...

*
Cs. Aczél Hona édesanyja szép, nemes
fehér fejével, elragadó arcvonásaival,
igazi Nagyasszony. A stílusa és az egész
lénye, mint egy d r á g a porcellán, olyan
finom. Most egy kicsit ideges, mert az
intervjú szokatlan m ű f a j tfzáimára.
— Hogy Ilona milyen gyerek, — feözli
egy kipsit nekipirultan — a r r a ú j szavakat kellene kitalálni, olyan, jó! Nem
is tudok nekj még mit kívánni, hálátlan lennék az Istenihez, ha neim imádkoznék mindennap, hogy csak így maradjon m i n d e n . . .
Ci. Aczél Ilona és az édesanyja

Most zavarba hozom, mert elmesélem,
hogy a lánya miket mondott róla. Hogy
milyen •gyönyörűnek látja az
édesanyját.
— Ce sont des choses passées! — szabadkozik. —• Ilona elfogult, minden
gyerek e l f o g u l t . . . De én nem vagyok
az! . . . Nagyon szigorú kritikusa voltam mindig. Bizony volt olyan szerepe
is, amiben nem tetszett. Megmondtam
olyankor: Ilonám ez nem neked való! . . .
Sokat is ád a véleményemre. H a dicsérik, mindig mondja-. » .. .előbb megkérdem az anyámat/«...
én pedig őszinte
vagyok: Fiam, ne hallgass senkire, —
mondom, ha erre szükség volt — most
nem voltál jó. Hidd el, hogy ezek csak
hízelegnek n e k e d ! . . . Hogy jó ember a
lányom, arra sokkal büszkébb vagyok,
mint arra, hogy jó színésznő!
— Kit tart Nagyságos Asszony a legjobb magyar színésznőnek? — teszem
fel a fogas kérdést.
— Bajor Gizit és Darvas Lilit! Ezt a
kettőt, őket csak Duse Eleonoráhoa tudom h a s o n l í t a n i . . . Ugy-e, hogy nem
vagyok elfogult? Hiszen az ilyesmit
úgyis a kritika és a közönség dönti el.
— Magamról nem sokat mesélhetek.
Szeretem a természetet, erdőben barangolni; ez a főpasszióm . . . Az állatokat
is nagyon kedvelem, de Ilona valósággal imádja őket. Ha egy gazdátlan kutyát vagy macskát
lát, megeteti
és
megfürdeti.
Aztán
érdeklődik
jobbrabalra, telefonál
ide-oda és
beajánlja
mindegyiket
valami jó helyre ...
— T u d j a van egy öreg kutyája, arra
százasokat költ. Tizenegyéves, majdnem
egészen vak griffon a »Samu«. Tavaly
nagyon beteg volt és Ilona külön fizetett egy ápolót, hogy simogassa a kutyát, beszélgessen vele és becézze! Meg
is gyógyult a szegény kis Samu, »aki«
egyébként nagyon okos á l l a t . . .
Bobby a ház eleven temperamentumu
kedvence, az egész diskurzus alatt az
ölemben szundikált. Meghatározhatatlan
f a j t á j ú , de annál kedvesebb kutya. A
talált kutyákról szóló mondatnál, hirtelen figyelni kezdett, mint aki »találva« érzi magát. De a Samura vonatkozó részt már nem bírta hallgatni és
egy hízelgési rohammal hirtelen véget
vetett az intervjúnak.

*
A bemutatkozás valóban zavarba ejtett. Meglepett, hogy Darvas Lili édesanyja mennyire fiatal. Még csak «nem
is őszül dr. Darvas Sándowié. Mozgékony, filigrán termetű, az arcvonásai
feltűnő hasonlóságot mutatnak a lányával. Még jobban hasonlít a hangjuk.

Amikor beszél, ahogy idézi a lánya
mondatait, mintha csak magát Darvas
Lilit hallanám.
— Igen, — ismeri el finom mosollyal
— telefonon
gyakran
összetévesztették
már a hangunkat.
Amikor még gimnázista kislány volt, mindig voltak
fiúk, akik t u d j a . . . felhívták. Sose
akarták elhinni, hogy nem a Lili beszél.
— Lili egyébként nagyon pajkos kislány volt, sokat rosszalkodott...
De a
mellett eredeti gyerek volt. Bártfán
nyaraltunk és ő kitalált egy zenére valami táncot. Azt mindennap eltáncolta,
de kétszer sem egyformán. Mondtam
neki, hogy így semmi értelme sincs a
táncának. »Hát Mami! — mentegetődzött ekkor Lili — én ezt mindennap elfelejtem és ú j r a kell kitalálnom . . . «
— Nem tudom, hogy mit fog gondolni
magában, de én csak dicsérni tudom
Lilit. Mint gyerek páratlan és mint ember is egészen r e n d k í v ü l i . . . Talán túlságosan is becsületes és őszinte. Kár.
hogy olyan kishitű. Állntdóan kételkedik sajátmagáiban és so(ha sincs megelégedve azizal, amit csinál . . . H'igyje
el: gyakran sajnálom szegénykét, hogy
mennyit dolgozik.
Most egy bocsánatkérő nézés és gesztus:
— . . . azt hiszem nincs még egy anya a
világon, áki ennyire szereti a lányát.
Lili mondja is mindig: ». . . n a a a mama,
hogy te milyen elfogult vagy?! . . . «
— Es hogy tetszik a szerepeiben? —
kérdezem.
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— A főpróbán és a premieren is megnézem. H a dicsérem, akkor csak legyint: »...persze t e . . . mikor fogsz már
egyszer szidni is mami?...« De én csak
dicsérni tudom. Olyan szorgalmas és
imádja az embereket. Senkiről sem tételezne fel semmi rosszat . . . azért legjobban a gyerekeket
szereti.
Egyszer
megkérdeztem, hogy mi lenne a legnagyobb vágyai — azt mondta: — *Tudod Marni, ha nagyon sok pénzem lenne,
csinálnék valami nagy dolgot a szegény
gyerekeknek!«...
Olyan rajongással beszél, annyi áhitattal idézi a lánya szavait, hogy az
embernek egyszeribe meleg lesz tőle a
szíve.
— H a nincs Pestem, mindennap
telefonál és í r . . . de csak nekem, — teszi
hozzá büszkén — egyébként nagyon hanyag levélíró . . . De, amikor Amerikában volt, folyton kaptam a leveleket és
kábeleket tőle. Egy percig sem éreztem,
hogy olyan messze lenne. Mondom magának, mint g y e r e k ? . . . hát olyan nincs
több!...
Szemben a falon Rippl-Rónai portré.
Az »Égi és földi szerelem«-ben ábrázolja Darvas Lilit. A másik falon gyermekkori festmény. Nagyon sok fénykép. Olyan a lakás, mint egy kis Darvas-múzeum.
Az előszobában is plakátgyüjtemény.
Mosolyogva szabadkozik értük búcsúzás
közben Darvas Lili édesanyja:
— H a Lili jön, mindig odavan miattuk. örül, hogy ilyen kicsi az előszoba,
különben még több férne . . .
Az előszobában stMóricz« fogad, Gaál
Franci dajkaságba itthagyott kedvenc
kutyája. Megérzi azonnal a jóharátot

Gaál Franciska kezet csókol* a mamának
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bennem, viharosan kezet csókol és lefekszik, hogy vakarjam, vakarom.
Gaál Franciska édesanyja éppen kávét és kalácsot uzsonnázik és »egy kis
pálinkával« kínál. Egyszerűen öltözött,
erősen molett néni. Az area ma is szép,
látni, hogy valamikor gyönyörű lehetett. Hófehér haját diabolókban viseli.
— Csak természetes, hogy megnéztem
mindem darabban, — meséli bizalmasan,
közvetlenül. — Hisz Francinak az a
kabalája, hogy ott legyek a premieren.
De a házifőpróbán is meg kellett mindig néznem és ő osak kérdezte a véleményemet. Ha meg voltaim elégedve, akkor bízott a darabban. Mert ki legyen
hozzá őszinte, ha az édesanyja n e m ? . . .
— Az a lány nem is gyerek, hanem
angyal. Még a szememről is leolvasta,
hogy mit kívánok . . . Ha pedig itthon
volt, a modora igazán kislányos. Nem
leihet azt képzelni sem, hogy idehaza
éreztetné a testvéreivel, hogy művésznő! . . . olyan ragaszkodó mindenkihez.
Az arcomon egy ki nem mondott, néma
kérdést vesz észre:
— H a valakivel veszekedett, nagyon
kikapott tőlem. De mindig igaza volt,
ő m e g m a g y a r á z t a . . . ha játszott, neki
kellett vigyázni, hogy minden jó legyen, mert ha a darab rossz, akkor ő
bukik meg benne . . . Tudom sok is az
ellensége, mert annyit harcolt. Illetve:
irigyei vannak! . . .
Most már annyira tűzbe jött az édesanya, hogy egy régi sérelemmel is kipakol :
— Olyanokat írtak róla, hogy Fáni
nak hívták, pedig ez aztán nem is
i g a z . . . megmutathatom az iratokat,
hogy amint
megszületett,
mindjárt
Franciska volt a neve!
Ez tulajdonképpen az első intervjuja
Gaál Franciska édesanyjának. ö maga hozza szóba:
— Nagyon szívesen mesélek Franciról, de most
először teszem. Amíg itthon volt, csak ő nyilatkozhatott. Most régre egyszer
én is beszélhetek
róla ...
Csak olyasmit ne írjon,
amire ő azt mondhatná:
»Ejnye mamám!«
— Gyakran ír és szép
hosszú leveleket, pedig ez
nagy szó nála, hogy sajátkezűleg ír, hiszen olyan
elfoglalt. Éjjel j u t csat
erre idő . . . Figyeljen csak
ide, hogy miket ír . . .
— Szegényke, — mondja
nevetve, amikor Franciska
hollywoodi étrendjét so-

rolja fel. Biztosan az itthoni jóétvágyái\a gondol. Sokszor hazajött, ahogy éppen ozsonnáztunk: »Jaj! Anyukáin! tegyék el előlem, — mondotta Franci,
mert bizony ő csak m a g á z engem —
m i n d j á r t megeszem az e g é s z e t ! « . . . most
csak terítenek neki, ott Hollywoodban,
de emni nem adnak . . . Azt í r j a , hogy
esténként odamegy
a fényképemhez,
megáll előtte és mindent elmond nekem, mindenről b e s z á m o l . . . — most
egy kicsit könnyes lesz a h a n g j a Gaál
Franciska édesanyjának: — . . . csak azt
szeretném megérni, hogy nagy sikere
legyen, ha m á r kiment. Remélem, hogy
szerencsét ad neki az Isten, annál hamarabb jöhet haza . . .
Nem akarom felvilágosítani, hogy minél n a g y o b b sikere lesz a l á n y á n a k odakint Amerikában, annál későbben jöhet
csak haza látogatóiba. fcüsöszönöu, Mikor
kezet csókolok, figyelmeztetően emeli
rám a m u t a t ó u j j á t :
— Vigyázzon, miket ír, nehogy F r a n ciska m e g h a r a g u d j o n . Tudja, hogy vele
nem jó rosszba lenni ...
Tudom.

és délután a két kislány egyszer csak
nem volt sehol. Csak késő este jötteik
haza és úgy nevettek, licgy én m e g volt a m ijedve. Megvertem őket, de csak
nevettek, olyan bolondosak voltak. Képzelje, röpülni voltak. Ott volt a röpülőtér és lekéredzkedtek
egg
repülőgépbe.
Mondom még szerencse, hogy megkerültek. Ha valami' idegenországba vitte
volna őket a röpülő, m a j d tudom nem
nevettek volna . . .
Ella akkor hétéves
lehetett és ilyen bátor v o l t . . . De annak nem örülök, hogy egyedül vezeti
a,z a u t ó j á t .
Megnyugtatom. Elmesélem, hogy ültem m á r E l l u s k a kocsijában és hogy remek sofőr. Büszkén mosolyog, láthatóan
örül a dicséretnek.
— És mit t a r t Nagyságos Asszony a
lányairól, mint színésznőkről? — kérüeze.n.
— Irénke most keveset játszik. Nem
vállalt szerződést, csak szerepekre. De
Elluska filmezik is. Még sincs sóba egy
k r a j c á r j a sem, — ezt őszinte szemrehányással mondja, — mert nagyon szerel
kártyázni.
El is veszti mindig a gázsit.
Persze, hogy aztán nincs pénze. Pedig
m á r (háza is lehetne, de nem b í r j a tartani a pénzt. El kéne venni tőle mindig
és betenni a t a k a r é k b a ! . . .

Kedvesen mosolygó, kis parasztmindenes n y i t a j t ó t , — kellő igazolás után.
— Szokta őt
kritizálni,
Nagyságos
Tisztes, polgári környezetben, masszív
Asszony?
bútorok és rengeteg kézimunka között
— A színházban idegeneknek inéin difogad
özvegy
tíombaszögi
Józsefné,
csérem. Csak neki mondom:
»Aranyos
Gombaszögi Ella és Irén édesanyja. A
vagy Elluskáin.« De h a valami nem tetfalakon f o t o g r á f i á k és n é h á n y portré.
A lányokról, akik valamennyien karszik, akkor nem szólok. Persze főleg tetriert csináltak. A nehéz ebédlőasztalon
szeni sízokott. Nagyon szeretik is. A
érdekesmintáju, kétbetétes terítő.
színpadon, ha csak a padlóra lép, m'ár
Választékos, de mégis diszkrét elenevetnek és tapsolnak neki.
Mindenki
ganciával öltözött, idős
i m á d j a . . . Az iskolában is jó feje volt.
Gombaszögi Józsefné. Markáns,
sok energiát tüikröző arcát
sima feliér Ihaj keretezi. A
szemei frissen csillognak.
Egyszerűen és nagyon közvetlenül beszél:
— Mit meséljek? — kérdezi. — Irénke nagyon jó
kislány volt mindig. Komoly volt és nagyon s z o r - ^
galmas. De Elluska
olyan
rossz gyerek
volt, hogy
olyan rossz gyerek nem is
volt több a világon. Mégis
nagyon szerettük.
— L á t j a : öregasszony vagyok, sok mindent elfelejtettem,
de a r r a emlékszem, hogy I r é n k e és Elluska egyszer Mátyásföldön
Gombaszögi Ella, özvegy Gombaszögi J ó z s e f n é '
eltűntek.
Ott n y a r a l t u n k
és dr. Lászlóné Gombaszögi Irén

(Pálházy foto)
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Irénke nagyon jó tanuló volt, de Elluska
is.
Egy kevéske szünet után jóízűen felnevet, majd folytatja:
— Mindent jól megtanult, még
kártyázni is. Ezt ugyan m á r elfelejthetné,
mert mindig v e s z í t . . .
Azután bűnbánóan b e i s m e r i . . .
—• Igaz, hogy én .is szeretek kártyázni. Vannak barátnőim és azokkal
szoktam. Persze mein kávéházakban,
taem
eu k ]}ás<zdábaii.
Oda
szeretek
j á r n i . . . Ezt isi meg a k a r j a írni? —
mondja derűs ijedtséggel. — Nem lesz
kellemetlen a k á v é h á z a k n a k ? . . .
— De, hogy dicsérjem is Elluskát: nagyon szereti a gyerekeket. És kézimunkázni isi szeret. L á t j a ezt a
terítőt?
Irénke és Elluska csinálták már régen.
Blúznak készült, de terítő lett
belőle.
Én összeállítottam. A múltkor észrevette
Elluska és olyan boldog volt. Felkiáltott: »Mamuskám, hiszen ez az én kézimunkám!« — Mert imád kézimunkázni.
Sokszor a színpadra is magával
viszi.
Gyönyörűeket csinál, pedig sohasem tanulta. Repül a dolog a kezében, aatán
elajándékozgatia ide-oda. Kérjen maga
is egy sálat tőle; biztosan fog a d n i . . .
*
Szokatlan dolog Röhkéknél, hogy Marika m a m á j a nyilatkozik Eddig ezt esaik
a papa tette. Rök.k Ede. aki a »színházi
papa,« fogalmát népszerűvé tette, most
csendesen szivarozik,- úgy hallgatja,
hogy műket mesél a felesége. Marika
m a m á j a nagyon szép asszony, hasonlít
a lányára, de sokkal magasabb. Fekete-

kávét tölt és Darlinggal kínál, ö maga
is rágyújt.
— Ez m egyetlen szórakozásom. — a
dohányzás ési a háztartás . . .
Marika?
Nem akarom sem szidni, sem dicsérni,
pedig dicsérhetném, olyan
változáson
ment át ez a gyerek. Nagyon
megkomolyodott. Sehova sem a,kar menni, csak a
m u n k á j a érdekli, csak előre a k a r jutni...
Soha sincs megelégedve magával, ö nem
képzeli azt be, hogy tökéletes. Tudja,
hogy csiszolódnia , tanulnia kell m é g . . .
— És tudja, hogyan spórol ez a gyerek? Most, hogy a kocsit ja. nem volt itthon. csak autobuszon járt. Nem kell
neki mondani, hogy : »kisanyám! . . . ígyÚgy. ne költekezz!« — nagyon
vigyáz,
hogy mire adja ki a pénzét. Persize ruha
az más, azt sokat rendel, de nagyon tud
is ám vigyázni rlájuk . . .
Marika állítólagos házasságáról érdeklődöm. Igaz-e? . . .
— Mikor hazajött Berlinből, egyik nap
kért, hogy rakjam át a retikiiljét. Egyszer csak a kezembe
akad egy
jegygyűrű.' ... Képzelheti ezt az érzést? A
lányom férjhezment és nekünk egy szót
sem s z ó l t ? . . . mondom: »kisanyám. mit
jelentsen ez a gyűrű?« . . . Nevetve ölelt
át: »Ne ijedj meg, nem arany, csak viccből van itt!...
tudml. egy kicsit linkóci
vagyok.'«...
— Szóval nem ment férjhez! Nem
bánnám ugyan. Még esaik azt sem mondom. hogy milliomos legyen a férje,
vagy herceg. Csak rendes ember legyen! . . . El vagyok r á készülve, hogy
egy szép napon előáll, hogy szeret valakit ési hozzá a k a r m e n n i . . .
— Mit meséljek magamról! Boldog
vagyok, hogy a gyerek hazajött, ő is
ezeret itthon lenni és színházban játszani. Mégis csak más ez, mint a film.
Ott négy-öt hónapig is dolgozik a műteremben ési végre egyszer, a premieren
találkozik csak a publikummal.
Ez! őt
nem elégíti k i ! . . .
Mairiika érkezik haza
végszóra.
Jól
mulat, amikor felismeri a helyzetet.
— Na végre, ezt is megértein,
hogy
a mama nyilatkozik! . . . — majd bemutat Georg Jacobynak,
a rendezőjének,
aki az ú j filmszerződés miatt
van itt
látogatóban: — Das ist der Herr, der
mir keine ruhige Sekunde lässt!
— Ezt most kire értette, — kérdezem
— rám vagy a rendezőjére?
— Igaza van, — mondja Marika most
már magyarul — ez Jacobyra i® paszszol. És közben szeretettel nézi Jacobyt.
Szinte hajlandó lennék elhinni, hogy az
a bizonyos gyűrű mégis csak aranyból
van.
KÜTHT GYÖRGY

Rökk K a r i k a és

mamája
(Foto László)
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Azok a három szent királyok, akik hajdan Betlehembe mentek, még nem
gondoltak arra, hogy aGyermek születését zenével is megünnepeljék. Holott
ballagván a csillag irányában, azok a szent királyok egyben pásztorok is voltak
s nyílván értettek a síphoz, tilinkóhoz, furulyához. így hárman, együtt, ezzel
a három hangszerrel és ájtatos lelkükkel, azt lehetne mondani, hogy kamarazenészek voltak. Mégis csak némán borultak le a jászolban s szent zenéjük
csak annyi volt, hogy a szívükben gyönyörködtek( s elvoltak ragadtatva !
Azóta ezt a nemes tradíciót felváltotta a harang. Igazában, csak a harangszó lehetne a nagy ünnepek zenéje, mert ez magas tornyokból szól és elhangzik
a végtelenségbe. A harang meg is óvja, ércnyelve dallamosságával, az ünnepek
vallásos jellegét. Egyetlenegy kis távoli harang, mikor megkondul erdők és
mezők fölött a karácsonyi éjszakában, többet mond és többet hirdet, mint mind
az összes karácsonyi oratoriumok. S mikor húsvétkor elszállnak a harangok
toronyfészkükből Rómába mint a vándormadarak, még a Bach Sebestyén
P as s i o-ja sem pótolhatja őket.
Mi marad utánuk? Hozzájuk méltó, nagy testvérük: az orgona. Az
emberi szellem zsenije megérezte e csodálatos hangszer százféle zengésében a
nagy ünnepek minden rejtélyét és szerelmét. Az igazi áhítat és fohászkodás
aligha fordul egy száztagú zenekar technikai bonyolultságához mikor meg akar
szólalni, — az olyan szent ember és szent művész mint Franck Cézár, beéri
az orgonával az ünnepek nagy estéin s reggelén. Ha rajtam múlna, mint valami
zenehatósági főfelügyelőn, kiadnék egy hosszú
lajstromot azokról az ünnepi
zeneművekről, melyeket éppen ünnepekkor nem szabad játszani és egy rövid e t azokról, melyeket engedélyezek. Mert ez az utóbbi sajnos, csak nagyon rövid
lehet. A prohibáltak közül, hogy ne felejtsem, mindjárt a Bach
Karácsonyi
0 r at o r i u m-át említem, mert ez a mű, kompiláltan, csak egymáshoz fűzött
és szerkesztett kantáték sorozata, melyek eredetileg földi királyokat ünnepeltek s csak később próbáltak átváltozni, a művész terve is törekvése szerint, mennybélieket ünneplő himnuszokká. Szó sincs róla, sok érzés van bennük, sok ujjongás, öröm, vidámság, sőt sok zene is van bennük, sok ária, korál, recitatív,
— csak az a szűz havaktól tündöklő Karácsony nincs bennük, amit egy külön
csillag őriz egy külön égben türkiszkékben s csak az a három szent pásztor
nincs bennük a Gyermek meglátásának boldog mámorában és a remegő hallgatásban.
Még sokáig szólhatnék más művekről is hasonló értelemben, de inkább azok
felé a szent zenék felé fordulok, melyekben ösztönös sugallatom talán megérzi
az igazi ünnep igazi nagy hangját.
Elsőbben is a Berlioz angyali művét játszatnám, a Gyermek
Jézus
oratoriumot ! Csak egy ilyen szenvedő embernek, mint amilyen Berlioz volt,
csak egy ilyen mártir-zenésznek, költőnek és ábrándozónak lehetett az az ihlete,
megszállottsága, bús gondolata és rajongása, hogy mindjárt Jézushoz menekül,
mint gyermekhez, az első percben ! Berlioz, igazában, ott van a három pásztor
között. Velük együtt borul le az áhítatban, az alázatban, a könnyekben és az
imádatban. Mint egy gyermek az isteni Gyermek előtt.
Már most ha még volna idő szent Karácsony estéjén s máskor is, nagy
ünnepek napján, azt a M agyar
Kórus-t
szólaltatnám meg, amelyben
ezerötszáz
gyermek
szűzi lelke és énekhangja szárnyal üdén és frissen
és boldogan az egek felé. Az igazi szent hitnek, szent örömnek, szent szerelemnek himnusza ez, igazi angyalok ajkán ! Nem is engednék mást, csak gyermekeket énekelni nagy ünnepekkor s különösen Karácsony éjszakáján, mert
ezzel tudom, hogy nem zavarnám azt a három pásztort, aki térdre borulva
Jézus előtt a jászolban, csak gyönyörködik és hallgat.
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— Mit tudtok ti, angyalom, arról, kinek mit hoz a Jézuska?
— Miután egész évben mást sem teszünk, mint indiszkréciókat
követünk el,'
most igazán ne rontsuk el a megajándékozottak és az ajándékozók kedvét azzal,
hogy előre eláruljuk,
mi vár rájuk a
karácsonyfa
alatti
— No de hát akkor mi a teendő?
— Azokról
az ajándékokról
kell beszélni, amelyekről tud már maga a megajándékozott
is.
— Nem értem.
— Például valaki lefesteti a feleségét,
ez már nem titok többé sem az előtt, aki
fest, sem az előtt,
aki festet, sem az
előtt, akit festenek. Erről tehát nyugodtan beszélhetünk, sőt ne csak a, karácsonyi portrékról beszéljünk, hanem az egész
évi termésről.
— Amit a festők szempontjából
nyu-

Gábor Móric: Báró Vay Lászlóné
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yodtan nevezhetünk
akár
>aratás«-nak
is. De aztán dicsérjük
is meg őket a
szép
eredményért.
— Hát kezdjük. Kiket festett
le Hatvany Ferenc báró?
— Az impresszionista
gárdának ez a
legkiválóbb festője, aki annakidején élharcosa volt az impresszionista
művészetnek, ma már kevesebb arcképet
fest,
mint régen. Khuen-Héderváry
Sándor né
grófnét
portrézta
legutóbb,
továbbá
Luczenbacher Raoulnét. Horváth
Boldizsárnét.
— Istokovits
Kálmánt
— A fiatal nemzedék
e
reprezentatív
képviselőjének,
aki ügyesen össze tudta
egyeztetni a modernséget a hagyománytisztelettel, a következő
hölgyek
ültek
ezidén modellt: Teleki Sándorné
grófné,
Kiss Ilus, Bódy Márta, Vargha
Ilus,
Bibó Eszter, Kiss Z elm a, Haspel Lujza,
Landesmann Andorné, Breuer Sári.
— Es Halmi Arthur, aki
beavatottak

Komáromi Kacz Endre:
Grói Woracziczky Hanna

hölgyek
egész sorát portrézta.
íme
a termése: Ruzitska Mária,
BurchardBélaváry
Andorné,
K. Szauer
Mária
zongoraművésznő,
Szabó Klára,
Szilvássyné, dr. Szauer Margit
arcképei.
Soron következik Zádor István!
— Az ö hűvös és tartozk(xló
eleganciája ugyanaz a festőművészetben,
mint
amit a társaséletben férfias lelki szeméremérzetnek
szokás nevezni.
Legutóbbi
arcképfestményei
Horváth
Boldizsárnét,
vitéz
Soósnét,
Barna
Zsigmondnét,
Bruck Jenönét, Imhof Imrénét és Fiáth
Györgynél
ábrázolják.
— És mit vall Gábor Móric?
— Gábor Móricban maguk a festők is
sokszor csodálják azt a technikai
bravúrt,
amellyel
a legnehezebb
festőfeladatokat is megoldja.
Ö
különben,
akit a női portrék
lírikusának
is le
hetne nevezni,
a következő
arcképkollekcióval
szolgál:
Dénes
Istvánné,
Streitman Kornélné Simó Erzsébet, Raffayné Jellenez Kató, Yrkovszky
Kornélia, Horváthné Rapaich Judit,
Ambrózy

Márk L a j o s : Slpőcz Jenöné

szerint
tízezer pengőn alul nem nyúl
ecsethez?
— Pénzről ne beszéljünk.
Halmi Arthur Amerikában élt sokáig, ott is a
legkeresettebb
portrétisták
közé
tartozott. ö azt az elvet vallja, hogy a portré kötött
műfaj, amely nem bírja el
az egyénieskedést, hiszen a szépet klaszszikus értelemben kell keresni és kifejezésre juttatni. Ennek az elvnek valóságos remeke Tascher Benjaminné
grófné
legutóbb készült képe.
Márk Lajosi
— Szintén Amerikából
érkezett
haza
sikerei tetőpontján és nem túlzás,
ha
hozzátesszük, hogy itthon túljutott e tetőponton is. Női portréjaiban
mindig
van valami misztikus is, az opálos színeknek és a színesen irizáló
levegőnek
nemcsak
művésze,
hanem bűvésze ő
Legutóbbi termése: báró Szterényi
Petemé és Gergely Vilmosné
arcképei.
Kövesdy Géza?
— Ö, aki inkább a konzervatív
irányzat képviselőihez
tartozik,
de
mindig
egyéni hangolásban
juttatja
érvényre
azt, amit a vásznon megörökít,
idén a
Kövér

Gyula:

Báró

Prónay

Györgyné

Györgyné, Lónyay Pálma grófnő,
báró
Berg Pálné, Perl Mártha, Horváth
Ernőné, Odescalchi
Béla hercegné,
Tamássy Mária, Thuránszky
Pál főispán
két leánya, Hudovernig Lászlóné,
báró
Vay Lászlóné Kissingen Margit
grófnő.
— Gazdag és változatos névsor!
Gazdagságban és változatosságban
ugyebár
majdnem egyezik
a Mihálovits
Miklós
termésévelf
— Körülbelül.
Mihálovits a Benczúrhagyományok
egyik legkiválóbb
képviselője, nála nemcsak a »személy«,
hanem a köréje helyezett »holt dekorációi
is élő szereplője a képnek. A rubin- és
smaragdszínű
bársonyok
és
csillogó
selymek
színskálája
úgy szólal
meg

Halmi Artúr:

Gróf

Tascher

Benjáminná

Burián László: Edelsheim Gyulay Ilona grófnő

Báró Hatvany Ferenc:
Gróf Khuen-Héderváry Sándorné

ecsetje alatt, mint' egy-egy finom
trilla,
vagy erőteljes futam ...
— Brávó! No de azért a kitűnő piktor
boldog áldozatainak névsoráról se felejtkezzünk el!
— Ezennel
átnyújtom,
angyalom:
Krompaszky
Attildné,
Lippai
Barna
Margit, Placskó Lajosné, Forgách
Antalné, Modrai Kovács Antalné, dr. Rnsita Weisz, Rio de Janeiro első ügyvédnője, Szent g ály Piroska, Kupay
Margit,
Zsótér Dezsőné, Denk-Doroszlay
Arpáilné, Szánthó Józsefné, Strasser
Edit.
— Kövér Gyulát szólítjuk elő.
— Jelen! Ő a nagy vásznak és a nagy
feladatok festője.
Minden portréja
közel jár ahhoz, amit már
kompozíciónak
lehetne
nevezni,
így
báró
Prónay
Györgyné és Halász Miklósné
legutóbb
készült arcképei is.
— Nem fogytál még ki a szuszból, angyalom?

— Sőt egy szuszra elmondom,
hogy
Molnár C. Pál, a római Collegium Hungaricum egyik
dicsősége, az Ecole de
Paris-val versenyző
Novocentónak,
az
áhítatos és spirituális
festőművészeinek
egyik legaktuálisabb
kitűnősége,
idén
két kislánya
portréjával
ajándékozta
meg magát. Érdekes hír még az arcképfestmények
világából,
hogy
Mágori
Vargha Béla a római kiállításra
megfestette Kiszely Ilona arcképét s az érdekes képet maga Mussolini
vásárolta
meg a torinói képtár részére.
Egyébként
a festőművész még Jankovich
Endréné
grófnét, Maria Rovere bárónőt és Csip
kay Emiinét festette le legutóbb. Halápy
János pedig, aki egy művész
minden

tárgyiasságtól
elvonatkoztatott
képzeletbeli világában él, Grimm Péterné Fülöp
Zsuzsa arcképét festette meg legutóbb.
— Kérünk összefoglaló jelentést a többiekről.
— Burián László egész sor portréval
dicsekedhetik,
ugyancsak
a
rendkívül
tehetséges Jakab Ödön, aki többek
közt
Németh Ferencné, Rónay
Béláné,
Signora Elda Montuori,
Kaszab
Zoltánné,
Holländer Jenöné, Megyery Sári, Cukor
Ernőné, Reményi Zoltánné, Finály
Ernőné, Űpor Andorné
arcképeit
festette
meg. Komáromi Kacz Endre, aki a hízelgő hasonlóság és az elegáns beállítás
festője, Darányi Béláné Haller Margit
grófnőt, gróf Teleki Domokosnét,
Hoyos
Béláné grófnét, Bélái Marianne
grófnőt
és Woracziczky
Hanna grófnőt
portraitirozta ezidén; Fried. Pál, Meinl Mitsoukot. Bíró Icá*. Vadász Ernővét,
Nariti
Achmednét, Biróné Balogh Böskét, TaKörmendy A n d r i s :

Os. Szabó Lászlúné
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jak. Körmendy János portréjai:
Mlle
Jeanne Bonheur, Mlle. Josephine de Vaskonzuljának
concellos, Brazília londo-ni
leánya, André Gellinnek,
a Fox vezérigazgatójának a felesége, Rácz Vilo és
Sári, Fazekas
Endréné,
Vas
Lajoska,
Cs. Szabó Lászlóné.
Végül
Neogrády
Lászlótól a. következő
hölgyek
kapták
meg pompásan sikerült
arckép-festményeiket: Lukács Györgyné, Máday Sándorné, Bárány Istyánné, Tószeghy
Richárdné,
dr. Weltmann
Oszkárné
és
Schubert
Frigyesné.
— Tovább! Tovább!
— Vgy belejöttél angyalom, hogy észre
se vetted: végére értünk. Bizonnyal kimaradtak néhányan, de hát
bármilyen
szemfülesek is vagyunk, ez velünk
ts
megtörténhetik.
Aki festőről nem mondtunk elég szép jelzőt s aki
hölgymodell

Aldor János László: Szécsény Márkus Rezsöné

mássy főügyész feleségét; Bardócz
Árpád ugyancsak
Tascher
Benjaminné
grófnét, továbbá Kispéczy Évát, Földes
Évát, Heidlberg
Évát és Mártát,
dr.
Hoffmann
Lollát.
— No most majd én mondom
tovább,
angyalom, mert ennyi név felsorolására
nem elegendő egy száj.
— Átadom a szót.
— Tehát: Áldor János László idei arcképei Templéné Preszly Babát, Grecsák
Richárdnét, Halassy Nagy Józsefet,
vitéz Kozma Ferencnél,
Turcsányi
Irént
és Szécsényi Márkus Rezsőnét
ábrázolKövesdy Géza:
Burchard-Bélaváry Andorné

hiába
ült,
mert
nem
említettük meg, hogy lefestették, bocsássa meg nekünk, majd pótoljuk
jövőre a mulasztást.
— Ejnye, de szelíd hangulatban vagy és miiyen
esdeklő, gyöngéd
a hangod!
— Nem csoda,
csilingelnek az angyalkák
csengetyûi s a Jézuska
aranyos fényben sétál felénk
a hómezók felett.
Ilyenkor
már nem is illik adieu-vel
búcsúzni,
hanem
azzal,
hogy boldog, nagyon boldog ünnepeket
mindenkinek!
Mibalovics Mihály:
Llppai Barna Margit

Ezzel a Riport Ábécével non kezdő riporterek kezébe akarunk
tankönyvet adni. Olvasók számára készült Ábécéskönyv
ez, ahol az egyes
betűket a magyar művészvilág egy-egy kitűnősége reprezentálja. !Huszonkét betű: huszonkét
érdekes élet pillanatfelrétele.
Tessék
ábécéskönyvünket szerelettel
forgatni.,
ípwt

Alpárról
van egy
anekdota, ami az ősszel
került forgalomba. A
lillafüredi szálló direktora, Feszi József eldicsekedett pesti író-vendégeinek, hogy ki mindenki járt az idén nála.
Miután egy sereg előkelőséget felsorolt, egyszeresak,
így
szólt:
»Aztán itt járt a világhírű magyar énekesnő
is . . . ejnye, hogy
is
hívják! Ja, tudom már:
a Julika mamája!«
Ez a kis történet százszázalékos találat. AlJulika és »Pimi-pami« » konyhában
(Foto Gyenes)

A kig kukta asztalhoz ül a m a m i j á v a l

pár Gitta, az ünnepelt
művésznő,
szenvedélyes szeretettel
veszi
körül kislányát. Julika
és édesanyja még rövid napokra sem válnak el egymástól. A
kislány
a világjáró
művészek vándorló életét éli, de akár Londonban van, akár Budapesten,
Párizsban,
Svájcban vagy a Bivierán, mindenütt meleg fészekké varázsolja
jelenlétével a lakást,
vagy a szállodai appartementet. Ö jelképezi
az állandóságot a nagy
énekesnő hajszolt életében, a reflektorfény
mellett ő a napfény. A
filmezés, színház, szereptanulás, társadalmi
szereplés mellett Alpár
tekintélyes időt tud
szentelni Julika nevelésének is. A kis világpolgárnő, aki angolul,
németül és franciául
tudja, hogy az
magyar és
ki a legI«

a
szólí-

Bulla Elma mesterének, Szüle Péternek felügyelete alatt portrét rajzol'
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A Művészi egyéniség
kialakulásának
néha csocUílatosan kanyargó útjai vannak. Sok. művész még érettkorában
is
kettősségnek
hódol és örök
nosztalgiát
érez egy másik kiélés után,
amelyben
szintén hivatottnak
tudja magát. Bulla
El máról például közismert,
hogy első
művészi kiélési
formája a tánc volt.
Tizennégyéves
koráig táncos fenoménnek
ismerték és már mint híres
táncosnő
került Reinhardthoz,
akinek keze alatt
nagy színésznővé
fejlődött.
De ennek a színes és sokoldalú egyéniségnek a színpad is szűk. A táncon és
színművészeten
kívül
van még
egy
művészet, amely szenvedélyesen
érdekli:
a festés. Gyerekkora óta rajzol és fest.
Tekintve, hogy a magánéletet teljesen el
tudta különíteni a színpadtól, a társasági életet pedig csak nagyon
kevéssé
kutliválja, mindig talált magának annyi
szabad időt, hogy festési
szenvedélyének
is hódolhasson. Ha van egy üres órája,
most is előveszi a vázlatkönyvét
és a
palettát. És egyszer, amikor a festészet
iránt való érdeklődés elvitte őt Szüle
Péter festőművész
műtermébe,
a festő
néhány odavetett találó
megjegyzésből'
rájött, hogy Bulla gyakorlatilag
is ért
a festészethez. Próbát tett vele: a kísérlet igazolta a mester feltevését.
Azóta
Szüle Péter tanítványként
foglalkozott
Bulla Elmával. A mester szerint, ha a
művésznő megunná a színpadot, a piktorok között is számottevő helyet vívhatna ki magának.
Itt már olajjal dolgozik
(László fotók)
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Csortos Gyulát hosszú idő óta
nem látták színpadon. Időnként ízelítőt ad lenyűgöző művészetéből a
filmen, de ez a közönség étvágyát
csak felfokozza. Az igazi, az elő
Osortosra vagyunk kíváncsiak. De
a művészt nehéz szóra bírni. El kell
csipni azt a kivételes pillanatot,
amikor magábamélyedő lénye felolvad a körülötte zajló élet közelségében. Ilyen ritka pillanat az is,
ahogy éppen kilép a Nemzeti Színház kiskapuján.
A beszélgetés azzal indul, hogy
megkockáztatjuk az első kérdést:
A közönség szereti Csortos Gyulát.
Miért nem láthatója a színpadon?
Kis gondolkozás után mondja:
— Eddig nem akartam játszani.
Lehet azonban, hogy holnap vagy
holnapután már más lesz a helyzet.
Az újságíró most arra gondol,
hogy eddig nem volt Csortosnak
való szerep. A Rembrandtra gondolunk, amely legközelebbi nagy szerepe lesz, mint Ígérték. »A nagy
holland festő tragikus figuráját
alakítja legközelebb a
Nemzeti
Színház színpadán!« — kérdeztük.
— Nem tudok semmi bizonyosat.
Én is csak az újságokból értesültem
erről.
Általában, az újságokból
szoktam értesülni' színpadi terveimről, sőt még magánéletem legbelsőbb mozzanatairól is, holott soha

Csortos Gyula
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tewehöi
senkinek nem nyilatkozom. Nem
furcsa ez?
Az utca zaja másodpercekre elnyomja Csortos szavait, s megszag-.
gatja mondatait.
önkénytelenül adódik a második
kérdés: Ha nem játszik, mivel tölti
az idejét?
— Sokat vagyok odahaza. Olvasok és a kiskutyámmal játszom.
Máltai selyempincs . . .
Láthatólag is elérzékenyül, amikor a kutyájáról beszél.
— De kérem, ez már a magánéletem. Elképzelhetetlennek tartom,
hogy a nagy tudós, kémikus vagy
fizikus nyilatkoznék belső életéről.
Miért kívánják, hogy a színész
őszintén feltárja műhelytitkait? A
világhírű nagy kémikus sem árulja
el, hogy mi az, ami jelenleg foglalkoztatja. Ha kész a találmány, szívesen jelentkezik s megmutatja a
világnak. Most én is azt mondom:
ha lesz körülöttem vagy történik
velem valami kellemes pozitívum,
jelentkezem.
A filmről beszélünk. Csortos megigazítja puha. fehér selyemsálát,
szorosabbra fűzi, mert hideg novemberi szél szalad át a körúton.
— Azt írták rólam
valahol —
mondja, — hogy még soha nem néztem meg magam filmen. Ez enyhén
szólva: nem felel meg a valóságnak. Szeretem a filmet, bár nézetem szerint a film művészete
nem juthat soha színpadnak még a
közelébe sem. A színpad ezerszer
nagyobb művészi tudást és kvalitást követel, mint a film.
Határozottan, lelkesen
mondja
mindezt, szinte átizzik.
— Azt hiszem Molnár Ferenc
mondta: »A tehetségtelenséget el
lehet titkolni, de a tehetséget nem«.
A film igenis sokmindent palástol,
amit a színpad kegyetlenül leleplez. Vannak elsőrangú színészek,
akik képtelenek filmen játszani.
Mert a filmezéshez, a tehetségen
kívül, még annyi más
minden
kell...
Együtt indulunk a város felé.
Lassú, kimért léptekkel jár Csortos.
Leszegi a fejét, gondolkozik.
— Kérem, mindezek nagy problémák és életigazságok, amelyekre
nehéz rövid riport keretében válaszolni. Legfeljebb csak érinteni lehet őket, ha mindenáron muszáj . . .
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Hét évi világcsavargás után megint itthon tartózkodik
Dénes Oszkár, akit Budapest, Bécs, Berlin, London, Newyork,
Hollywood,
San
Francisco, még az ötödik világrészben fekvő Sidney
is »Oszi«
néven
becéz. Eredeti pesti dumájának már akkor is nagy Sikere volt a társaságokban, amikor működésének köre nem terjedt
túl a budapesti
hetedik kerületen, ma azonban egyenesen csemege lett Ősziből, hiszen Odiszszeusz módjára »Sok világot bejárt és számos idegen város lakóit ismerte
meg«..
Am Dénes Oszi dumáját csak a beavatottak
tudják teljes szépségében értékelni. Egyszerűen azért, mert Oszi kisajátította
magának a pesti
tolvajnyelvet
és internacionális
szókinccsel egészítette ki. Ezért,
hogy
senki zavarba ne jöjjön, ha valaha Oszi megtiszteli őt bizalmával,
mellékelten közöljük Dénes Oszkár dumaszótárának
legfontosabb
kifejezéseit. Tehát:
Ahrem ficok = hátsó zseb
sodródni = nincs rá magyar szó,
alzo mázsa = egy év
Dénes specialitás
bárzli = pénztárca
srenk = betörés
bláz = cigaretta
tüzet csinál = lármát csap
cidriben van — fél
vagány — csibész, tolvaj
cinka = fiatal lány
vejzlizni = igazoltatni
csingaj = villamoslépcső
venni a lapot = érteni
duma = beüzéd
visszahívni — felelni
zsittyeg — mulat
dodgemen billenteni
=
oldalba
Oszi ezt a szótárt nemcsak kibőrúgni
víti, de rövidesen
kiadja
angol,
dörgés = siker
amerikai
és ausztráliai
változatégés = a dörgés ellentéte
ban iá.
fecni = ezer pengő
feldörzsöl = bevall
frejer = úr
gajdeszba megy = börtönbe kerül
gerenda = gyufa
hazerra bukni —
letartóztatásbakerülni
l f
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rendőr

kapdava = zsebtolvajlás
komálni — észrevenni
lézolni — eltűnni
matér = pénztárca
oberhé =
főkapitányság
pucolni — menni
rátunkol = ráfog
rü'szölni = lopni
rollnizni = sodródni
ruhát szakít = verést kap

(An«»io loto)
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Mausi (így nevezi Eggerth Máriát egész Európa)
hatalmas, puha
fotőjben ül és babákkal játszik.
Mausi
gyerekszerepekkel
kezdte
karrierjét és, ha a szerepei már föl
is nőttek, ő maga gyerek maradt;
elragadó, kedves, jókedvű gyerek.
— Azok, akiket beenged a legbensőbb szobájába, nagyon meglepődnek, — meséli róla az édesanyja
— mert a szobája tele van játékokkal. Még mind megvannak a régi
babái.
— Be ezt a kettőt szeretem a legjobban — mondja most maga Eggerth Márta. — Jantól kaptam őket.
Kiepuráné áhítatosan
megcsókolja a babákat.
— Az egyiket, a fiút Jan-nak
hívják; hasonlít is rá. úgy-e? A kislány neve Janina. Nagyon jó gyerekek. Ha lefekteti őket az ember,
rögtön behunyják a szemüket és elalszanak. Az ébredésnél azt mondják: »mamma«. Mindig magammal
viszem őket. akárhová utazom. Egészen olyanok, mint az igaziak. Addig nem is válok meg tőlük, amíg
nem lesznek helyettük igaziak...
A babáit tehát már bemutatta;,
megkérdezem, mivel szokott még
játszani?
— Szenvedélyesen stoppolok —
feleli.
— Harisnyákat ? — kérdezem
meglepetten; mert nem láttam még
filmsztárt, aki ilyen házias volna.
— Nem, — nevet föl — stopperórával stoppolok. Ez a legújabb játékszenvedélyem.
Megindítom
a
stopperórát, azután feszülten számolok magamban: amikor leállítom az órát. ki kell találnom, ho!?y
hány másodperc tolt el. Ezt gyakran játszom és ma már mur von
pontosan mérem fejből az időt:
legfeljebb egy-két másodpercet tévedek.
Röcrtön kipróbáljuk a játékot.
Mausi pontosan talál. Azután engem vizsgáztat. Mea-buktam stoppolásból. mert nekom minden óra,
amit vele töltök, csak egy percnek
tűnik.
— Mit játszik még? — kérdezem.
— Szenvedélyesen fejtek rejtve-

Eggerth Márta Jan-nal és Janlnával
(Liszté foto)

nyeket. imádom a fejtornát. Ivislánykoromban szorgalmasan küldöztem a Színházi Élethez a keresztrejtvények megfejtését. Megjegyzem,
nem nyertem semmit,
mert mire rámkerült volna a sor,
elutaztam. Sajnos, közbejött a színház és a f i l m . . .
A rejtvények, úgylátszik, még
ma is jobban érdeklik. Felüti Grätzer >Sicc«-könyvét és játszani kezd
belőle. Van a könyvben egy fekete
negatív, Hindenburg-portré; nem
hiszi el, hogy igazán megjelenik a
falon, ha sokáig nézi és azután hirtelen fölnéz. Nézi, nézi, de nem sikerül neki, mert nagyon nyugtalan
és mindig fölpillant a könyvből.
Kiepura
fénvképét
órákig el
tudja nézni. Kiepura portréjával
biztosan sikerülne.
Hirtelen felmutatja a két keze
tíz ujját. »Tíz kézen hány ujj
van« — kérdezi. »Száz« — feleltem
udvariasan, pedig a Siccből tudom,
hogy 'csak ötven.
•

— A filmről nem akar beszélni?
— kérdezem.
— Szó van arról. — mondja —
hogy januárban két premierem
lesz otthon; e"vik a »'Pacsirta«,
amely a Hunniában készült, másik
a »Hofkonzert« (Udvari báli. amelyet nemrégen fejeztein be Neu^abelsbersrben.Ha közel esik egymáshoz a két premier, eljövök.
Addig kitalálunk számára valami új játékot.
,
(pan)
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Fokföldtől Alaszkáig, sőt, a Ferencvárostól a Lipótvárosig
minden színházi
benfentes
egyforma
gyanakodással
kapja
fel a fejét,
valahányszor ismeretlen nevű (Szerző
darabját
próbálják, s mire elérkezik a premier, a pletyka
láthatatlan huzalain világgá száll a hír: a
darabot Fodor László írta,
csak...
csak szerződése
szerint
nem
szabad szignálnia....
cs'ak a világhírű író nem bízik a
sikerben...
csak meg akarja tréfálni a kritikusokat,
csak — és millió
»csak«
sorakozik a felelőtlen
pletyka hadállásainak
erősítésére. Ez a játék
évek óta folyik.
Már azt ig tudni
vélik, hogy valahol, talán Bécsben,
darabgyár
működik,
ahol
fehér
munkaköpenyben
szorgalmas munkások keverik,
kavarják,
gyúrják, főzik és párolják a Fodor-darabokat s ő, a mester, a Legfőbb
Kitaláló, csak mint felügyeleti hatóság vesz részt a Sikergyár
irányításában. Elhatároztuk,
hogy végére járunk ennek az izgalmad legendának s magától a Nagy Titokzatostól,
Fodor Lászlótól
tudjuk
meg az igazságot.
A beszélgetés így zajlott le:
— Igaz-e, hogy évente tíz,
húsz,
sőt több darabot is ír?
— Ha két fejjel, négy kézzel, sőL
napi negyvennyolc
órán át dolgoznék, akkor sem tudnék egy év alatt
ennyit írni. Akinek valaha is köze
volt a Színházhoz,
aki
életében
csak egyszer vett tollat a kezébe,
az tudja, hogy mennyi munka
van
egy-egy
színdarabbal.
Vannak
írók, akik csak hosszú, hosszú
évek fáradságos és verejtékes
munkájával tudnak egy darabbal elkészülni. Nálam ez
szerencsére valamivel
gyorsabban megy, de természetesen nekem is hónapokm,
,
sőt gyakran
évekre van *
szükségem, amíg
egy
darabommal
elkészülök. Evvel az egész
ostoba
pletykával
kapcsolatban
csak az bánt,
hogy az eí
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mult évtized alatt kialakult valami kis
hangom, amit ismernek és ez bizony
minden esetben
veszélyben
forog,
valahányszor
egy-egy
gyengebb
darabbal
kapcsolatban
felvetődik
a nevem.
— Honnan származik a pletyka?
-- A magyarázata
igen egyszerű.
Hosszú éveken
keresztül
egyik
nagy külföldi
kiadó cég
dramaturgja voltam.
Ebben a minőségemben rengeteg darab került hozzám, a hivatásom
értelmében felhívtam a szerzők
figyelmét
bizonyos hibákra, közöltem velük
az
elgondolásaimat. De épp úgy, mint
ahogy a szerkesztőre nem lehet ráfogni, hogy ö írja az egész újságot,
mert ötleteket ad és mert a kész
cikkeken piros ceruzájával
végigféiül, ugyanígy
nem lehet a dramaturgra
ráfogni,
hogy társszerzője, vagy éppen szerzője az instrukciói szerint készült
darabnak,
ügyes igazgatók naiv módon azt a
tévhitet
vallották,
hegy
előnyére
lehet a darabnak,
ha l apcsolatba
hozzák a nevemmel
s
gondoskodtak arról, hogy
félhivatalos
úton,
suttogások,
pletykák
segítségével
álhírek terjedjenek
el ..
Ügyíátszik nem tudják,
hogy amikor a
függöny
felgördül,
nincs
szerző,
nincs név, nincs mult.. - nincs presztízs, nincs előzetes silter,
hanem
eSak a pillanat vau, amelyben minden írónak mint örök kezdőnek
meg kell vívnia a maga harcát. E helyzet ellen úgy védekeztem, hogy
lemondtam
a dramaturgi állásomról és
így a jövőben már nem lehet alkalom ilyen félreértésekre.
— Mi a helyzet a bécsi
darabgyárral?
— Darabgyár nincsDe nyíltan és bátron
bevallom, hogyha lehetne darabgyárat
csinálni,
rögtön
alapítanék egyet.
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A balkezes komika naplót ír
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Az ember azt hinné, hogy mindent
tud egy olyan színésznőről, aki — mint
Gombaszögi Ella — pajtási viszonyban
él a sajtóval. Aztán kiderül, hogy még
a vidám Gombának is vannak eddig nem
szellőztetett titkai. Ilyen titka például,
amiTől most rántjuk le a leplet, hogy
balkeze«.
Erre vonatkozólag a művésznő a következő felvilágosítással szolgál:
Gyermekkoromban állandóan arra oktattak, hogy van a »szép kezem«, ez volt
a jobb és van a »csúnya kezemu, ez volt
a bal. í g y történt aztán, hogy_ a »csúnya kezemct-et nagyon megsajnáltam és
titokban előléptettem. Balkezességem sok
váratlan' örömet szerzett. nekem az életben. Istenien bevált például a gyerekkori pofozkodásaimban, amikor játszópajtásaimmal verekedtem. (Megszokták
kedves szüleiktől, hogy a pofon jobbról
jön, ezért abban az irányban is védekeztek és így az én váratlan, balkezes
pofonjaimnak hangos sikerük volt. így
mult el gyermekkorom,
amire ma is
csak könnyes meghatottsággal tudok
visszagondolni. Nagy néha, ha kártyázom, a lapokat mindig a balkezemben
tartom, hogy ne t u d j a a balkéz, mit
csinál a jobb.

A tüt szintén balkézbe fogja

Még a habot is balkézzel vert
(Seldner fotók)

A Honthy-dzsóker

I •

H (Mthy

befutott hasonmásához . . .

(Pálházy foto)

Manna M&xenc&e-MLéHiája

A Csárdás századik
előadásán
Honthy Hanna eredeti
ajándékot
kapott a Budai Színház igazgatóságától. Díszes dobozban száz darab
dzsókert nyújtottak át neki. De a
lapokról nem az ismert gnóm vigyorgó képe nézett vele szembe,
hanem a saját mosolygó arca. Az
igazgatóság egyenesen az ő számára kreálta ezeket a kártyákat.
Az
aláírásuk is ez volt: «Hontliy-dzsóker«.
Amióta ezek a dzsókerek a művésznő birtokában vannak, Honthy
minden pakliból, amely a kezébe
kerül, kiszedi a legális dzsókereket
és saját képmású lapokkal helyettesíti őket. Kabalának is bevált a
dolog: azóta állandóan nyer a römin. Ha a szerencse
ideiglenesen
ellene fordid, van egy varázsigéje.
Megkopogtatja
a
kártyacsomagot
és így szól: »Honthy, térj magadhoz!«. Idáig a jelmondat
rendszerint
bevált.
Hogy a jó passzt kihasználja, a
primadonna
úgyszólván
minden
este vacsoratársaságot lát vendégül
otthonában. Vacsora után sürgősen

leül velük kártyázni
és kifosztja
őket. Ez persze első pillanatra remek üzletnek
látszik, de nézzük
csak a dolgokat a valóság prózai
világításánál.
— Amióta ez a szerencsesorozat
tart, — meséli a primadonna
—
minden este kinyerek
vendégeimtől
8—10 pengőt. Ezzel szemben áll a
következő
költségvetés:
Vacsora öt-hat személy részére
Ital, édesség, gyümölcs, fekete
Fűtés, világítás hajnalig . . .
Esetleges károk (kiégetett abrosz, eltSrt darabok a szervizből) átlagban . . . . • • •
összesen:

P 20
P 10
P 4
P 6
P 40

• — így hát, ha a »Tartozik'«• és
•»KöveteU rovat tételeit
vizsgáljuk,
bődületes
szerencsém
esetenként
harminc
pengőmbe
kerül.
Ezek
után okosabb emberek döntésére bízom, hogy a Honthy-dzsókerek
valóban szerencsét
hoztak-e,
vagy
nemi
Ugy látszik, ez az az eset, amikor
a vésztők azt mondják szerencsés
partnerükről, hogy »betegre nyerte
magát«.
73
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A hölgyek életében, de legalábbis
a regényírók képzeletvilágában élő
hölgyek életében a negyvenéves
korhatár nyerte el a veszedelmes
jelzőt. Minthogy én már túlvagyok
azon a koron, amelyben a hölgyek
veszélyessége túlzott károkat okozhat, ennek a problémának eldöntését másokra bízom. Viszont azonnaP elárulom, miért foglalkoztat a
negyvenéves korhatár. Mindenekelőtt azért, mert tapasztalatom szerint, a képzőművész (aki, mint
minden művész, bizonyos vonatkozásban feminin jelenség) negyvenéves korában jut el az érett megfontoltság határállomására s így a
művészet jövőjének kialakítása terén döntő szerepet kap.
A piktúrában három csoportra
oszthatjuk a művészeket. A lázas,
forrongó fiatalságra, a lehiggadt s
végérvényesen útjára talált negyvenévesekre és az öregek generációjára.
A forrongó fiatalság problémája
sokrétű, azzal lehetetlen ebben a
formában foglalkozni, hiszen nem
utolsósorban környezet s a mester
befolyása alatt állanak. Mi öregek,

Iványi-Grünwald

Béla

CL
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már a jelen emberei vagyunk, akik
a jövőt csak kevéssé befolyásoljuk.
Viszont a negyvenévesek alkotják
azt a sziklát, amelyről éppen úgy
visszapattan az ifjúi hevesség izmusok felé törtető áradása, mint a
konzervatív szemlélet minden fejlődést tagadó álláspontja, ök azok,
akikről most beszélni szeretnék.
Többen varainak. Neveket említeni
nagyon nehéz, mert könnyen tévedhet az ember, amellett az igazságtalanság vádját is szeretném elkerülni. És hogy mégis megemlítek
három nevet, ezt azért teszem,
mert úgy érzem, hogy ezek a művészek adják meg a magyar pik-'
túra jövő irányát. Ez a három művész: Aba Nóvák, Szőnyi és Bernát.
Mindhárman
megmutatták
már eddigi munkájukkal is tudásukat, felkészültségűket és ami a
legfontosabb: tehetségüket. Emellett mindegyik más
egyéniség,
mindegyik mást ad. Ha ezt a három művészt és akik még mögöttük vannak küzdelmeikben, méltóan -támogatjuk, a magyar festőművészet világviszonylatban is az
első helyre kerül.

munka

közben
(Pálházy foto)

Jasehik Almos
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János

(ítma&

A budapesti A ippou Társaság
mintájára nemrégen megalakult
Tokióban a
Magyar Társaság.
Ez az egyesülés
a
jövő nyáron reprezentatív
magyar
kiállítást rendez, amelynek az anyagát
már
nagyban gyűjtik
a budapesti
AippcnisIái,-. Többek között
felkérték
Jasehik
Almost., a kitűnő
fesloműveszt,
hogy
illusztrálja
meg Petőfi fJános
vitéza-ét,
lehetőleg úgy, hogy kisérő szöveg nélkül is érthető legyen. Jasehik
elvállalta
részével már et
a. munkát
és x jelentős
is kite ült. Erről beszélgetünk
Jasehik
Almos
miítermében.
— Hosszú érek óta kísért a János vitéz — mondja
a mester.
— 1920-ban,
Bíró Miklós kiad'isában,
Knerék
gyomai nyomdájában
kiadták
négy
nyelven a l'etőfi-é poszt.
Mind
a
négy
kiadás illusztrációit
én készítettem.
Már
munka közben éreztem,
hogy ebben a
csodálatos költeményben
rengeteg
kiaknázatlan kincs
fekszik
a
képzőművész
•számára. Gondolkodni
kezdtem és elhatároztam,
hogy rajzos filmet
készítek
belőle.
összeültem
llalogh Bélával, az
ia mert rendezővel
és hozzákezdtünk
a
mese felvázolásához.
Hónapokig
tartó
előkészítő
munkánknak
az volt az eredménye. hogy elkészült a részletes szeená-.
ríum, az összes hozzávaló vázlatokkal,
de
egyúttal rájöttünk arra is, hogy a tizenöt-tizennyolc
peréig tartó filmhez
közel
negyvenezer
rajzra lenne szükség.
Ez
pedig olyan óriási munka, amivel
egy
ember — még ha csak ezzel
foglalkozik
is — öt-hat, érnél hamarabb
nem készülhet el. így a terv kútba esett. Közben elkészítettem
tavaly
a
Xemzeti

vité7.-illusztrációibói

öt

fánaó,

uitéze

Színház számára a János vitéz
díszleteit
és jelmezeit és most dolgozom a tokioi
Magyar Társaság megbízásából
egy hatalmas
illusztráció-sorozaton.
— Ez a négy János vitéz
megérlelte
bennem az ötödiket. Arra a megoldásra
jutottam,
hogy nem rajzokkal,
hanem
figurinekkel
készítem
el a filmet. Haliakkal fogok, dolgozni,
mert a babát
csak egyszer kell elkészíteni és az égést
filmen végig úgy használom, úgy mozgatom, ahogy nekem tetszik. A hátteret
sem kell minden egyes kockához
külön
megrajzolni,
mert a forgatókönyv
alapján miniatűrben,
a babák méretéhez alkalmazkodva
megcsinálom,
a
díszletek
vázát és a tulajdonképpeni
díszleteket
erre a vázra vetítem. A filmet
eredeti
színes eljárással, fogom
fotografálni.
— Ami a művészeti
megoldást
illeti,
rí babákat a somogyi pásztorfigurák
stílusában készítem el. Ez a magyar népművészet
egyetlen
területe,
ahol
tényleg magyar stilizált figurákkal
találkozunk.
•
— Ez a megoldás lényegesen
könnyebb
a rajzfilmnél,
de még így is
rengeteg
munka van vele. Nemcsak a
tengernyi
figura, kifaragása
és felöltöztetése,
nemcsak a díszletek
dekoratív
elkészítése,
hanem maga a fotografálás
is végtelen
lassú tempóban történhet. Minden
egyes
mozdulatot
külön kell beállítani,
minden egyes kockát külön kell
tefotografálni. Hogy ez milyen munka, arról csak
annak van fogalma, akinek, alkalma voll
már benézni a trükkfilmkészítés
szédítő
labirintusába.
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Megtudjuk belőle azt, hogy a mai
napig összesen százhetvenhárom darabban lépett fel. A szerepeinek a száma
még sokkal több, mert rengeteg darabban játszott két, sőt több szerepet is.
í g y például a Bánk Bánban játszotta
Bánkot, Peturt, Biberachot. H á t r a van
még Tiboro, amire szintén sor kerül rövidesen. De játszott még
sokkal eltérőbb karakterű figurákat is ugyanabban
a darabban. í g y például a Borban az
öreg és a fiatal Baracsot, az Árva
László királyban Hunyadi Lászlót és
Szilágyi Miliályt, a Gyurkovits fiúkban
Horkay Ferit és Radványi ezredest, a
Cirano de Bergeracban Ciranót és
Gaudtoe grófot.
Világosan m u t a t j a ez a
lista,
hogy
val amennyi
műsoron levő Shakespeare
darabban játszott egy vagy
több szerepet. A nagy
Shakespeare szerepeket is
— három kivételével — eljátszotta. Ezek az Othello,
a Velencei kalmár és a
Lear király. Az Othellóra
márciusban, a mástik kettőre pedig a két darab
Nemzeti Színházbeli felújításakor kerül sor.
De más etatisztikai adatok is kiolvashatók az öszsze állításból.
Például:
énekesi operettben,
népsiínműben nyolcszor játszott; a százhetvenhárom
darab százalékban így oszlik meg: 70% dráma és
klasszikus
szerep,
25%
vígjáték és 5% zenésdarab.
A százhetvenhárom szerepben embert ölt húszszor,
megölték harmincszor, emberölés után meghalt tizenötször. Király volt: tizenhétszer, koldus és csavargó tizenegyszer, milliomos kilencszer. Terjedelemben a legnagyobb szerep
ezek közül à Cirano, rögtön utána a Peer Gynt.
Két néma ési kilenc hangosfilmben játszott.
Még rengeteg ilyen és
hasonló adatot lehetne kiböngészni ebből a listából.
De a Kiss Ferencre vonatkozó statisztika nem lenne
teljes, h a meg nem említenénk, hogy három
év
alatt, amióta t a n á r az
Akadémián,
huszonnyolc
növendéket
vizsgáztatott
le. Ezek
közül
hattal
együtt játszik a Nemzeti
Színházban és öt helyezkedett el fővárosi magánKiss Ferenc 173 szerepének házi múzeumában
azínháizaknál.

Nem is olyan régen, tíz-húsz évvel ezelőtt minden színésznek megvolt a pontosan meghatározott szerepköre. Egyenesen
szenzációszámba ment, ha az intrikus
kedélyes íigurát játszott vagy a vígjátéki színész drámát. Ez a megszorítottság ma már a múlté, de még mindig
kevés az olyan színész, aki minden szerepkörben egyformán kitűnő. Ezek között
is tálán a legelső helyen áll Kiss Ferenc,
aki a végjátéktól kezdve a népszínműveken és operetten keresztül a tragédiáig
mindenben játszott már.
Kiss Ferenc első fellépése óta pontosan felírja, hogy milyen darabban játszott. Ez a lie ta a legérdekesebb statisztikai adatokat tartalmazza.

(Pálházy foto)

á/zwt

Ataxia

i/zinpculon

osak

a

mondain

Azt mondják, hogy a suszter rendszerint rongyos
cipőben jár.
Ügylátszik
sok igazság van ebben a
közmondásban,
mert például
Lázár Mária, a legtnondénebb pesti, színésznő,
démonok
és
vampok alakítója, civilben a legpolgáribb érzelmű
asszony.
Szinte
csodaszámba. megy, ha egyszer-egyszer
feltűnik alakja
(és ilyenkor
csakugyan
feltűnik)
az előkelő
pesti
vacsorázóhelyeken, vagy
lokálokban.
Magyarázat:
a legmondénebb
pesti
színésznő otthon
érzi magát a legjobban. A kispolgári
tulajdonságok
egész
sora jellemzi.
Nem
dohányzik,
nem
szereti az italt, nem tud kártyázni.
Viszont lakásának
'vagyontérő
kézimunkáit. mind
maga csinálta.
Kedvenc
sportja a horgoló». Egyetlen
fényűzése:
évenként két hetet tölt tengeri
fürdőben. De mihelyt teheti, siet haza a birtokára, ahol gazdálkodik és kertészkedik. Este aztán abarba« megy az urával: a kastély
szalonjában
bekapcsolják a rádiót és éjfélig kettesben táncol-

a házias . . .
(László foto)

A mondain . . .

(T.ásíló foto)

. . -és a gazdálkodó Lázár Mária
(Seidner fotol

wuíti

JßiÜ

âondicid-

txéningje

atlétika

Muráti Lili tudja, hogy egy modern,
fiatal színésznő mivel tartozik az alakjának. Életrendjében fontos szerepet
játszik a sport. Minden szabad délelőttiét a Ferencváros pályáján tölti. I t t adjuk egy-egy délelőttiének toljes műsorát.

Gyakorlat

a

gyógyUbdával

Szkippelés

Állandó tréningpartnerével. Ferenczy Ida pingpong bajnoknővel

Talajtorna

_
(Pálházy fertők)

Családi sakkparti

émeth

Németh

Untai

A tizenkétkarú ' Siva istenségre
emlékeztet bennünket Németh Antal
doktor,
a Nemzeti
Szinháa
igazgatója,
aki
mellékesen a rádió dramaturg
főrendezője is és a két
óriási
munkakör
betöltése mellett még tudományos
működésre is időt tud szakítani
magának,
önkéntelenül
fölvetődik a kérdés: mikor
tartózkodik otthon és milyen lehet a magánéletel Feleletért a
legilletékesebbhez,
Németh Antal dr. feleségéhez
fordultunk. Peéry Piri. a ikitűnő művésznő az
alábbiakban adja meg a választ:
— Egy álló évig a szó legszorosabb
értelmében csak a színházban,
premiéreken láttam az uramat. Reggel
hétkor

Azért vasárnapra is kijut egy kis
munka

Aataléknál

magánélete.
ment el, éjfélkor jött haza. Nem volt
hétköznap, nem volt vasárnap,
hajnaltól
éjfélig dolgozott. Az idén ősszel azután
nagy eredményt értem el nála. Kiverekedtem, hogy vasárnap reggeltől
délután
ötig nemi igazgató, nem
dramaturg-főrendező, hanem csak magánember,
férj.
barát, kolléga, munkatárs.
Vasárnap
megbeszéljük
a hét eseményeit, megmutatom neki írásaimat,
sétálunk, viccelünk és sakkozunk.
Ez az egyetlen közös szenvedélyünk.
Vasárnap délután öttől a következő vasárnap reggelig úgyszólván, nem látom most sem, de éz a
félnap végre az enyém. Nehéz volt kiverekedni. de
sikerült...

Közös
Peéry

f j t j j ä x ^ CUpád
fiwtmincéuen

aíuí

niticő

Az a tizennyolc év körüli fiatalember, — fiú, vagy leány — amikor elhatározza, hogy színész lesz,
bekerül az iskolába és ott három
éven keresztül megtanulja a mesterség alapelemeit.
Megkapja a
szükséges utasításokat, elméleti és
gyakorlati kiképzésben részesül, de
amikor kikerül az iskolából, még
korántsem színész. Hosszú, hosszú
évek gyakorlatára, a tapasztalatok
leszűrésére van szükség, amíg beleéli magát a hivatásába, amíg rájön arra, hogy mit is jelent színésznek lenni.
Ez a periódus, amit én »'beleélési«
időnek nevezek, döntő befolyású.
Sokan vallják, hogy harminc éven
alul nincs színész. Addig a mestereit utánozza, jól-rosszul, az iskola
tanításait hasznosítja, a rendező
utasításait követi,
több-kevesebb
sikerrel. Ekkor fejlődik ki benne a
legértékesebb színészi tulajdonság,
az egyéniség. Az egyéniség pedig

exint
kéô/i

ajúttévz

ritkán alakul ki a harmincadik
életéven alul. Természetesen vannak kivételek, de ezek — zsenik.
A mi színészeink különös adottsága, hogy ezt a »beleélési« időt remekül használják ki. Külföldön
néhány kimagasló egyéniség körül
azt átlagos színészek egész sora
dolgozik, míg nálunk az egyéniségek arányszáma igen magas. Ez a
magyarázata a pesti színházak kitűnő előadásainak.
A modern színpadi irodalom is
megnehezíti a színész helyzetét. Ez
az irodalom főleg elvont hangulatokat visz színpadra, ami igen komoly feladatok elé állítja a színészeket. Ezért nem győzöm eléggé
hangsúlyozni az Akadémia növendékei előtt, hogy vegyék komolyan
a mesterségüket, mert nagy a vetélkedés, rengeteg a kitűnő erő és
csak úgy boldogulhatnak, ha egész
kiválót tudnak nyújtani. Szerencsére az Akadémián évről évre
jobb anyag jelentkezik. A fiatalság szorgalommal, kitartással
és nem utolsósorban,
tehetséggel készül az
életre. Az elmúlt évek
folyamán a pesti színigazgatók sok szeretettel és megértéssel fordultaik az új generáció
felé. Egyre több fiatal
tagot szerződtettek és
egyre több alkalmat
adtak részükre, hogy
tanulhassanak, fejlődhessenek.
Ódry Árpád a Színművészeti
Akadémia igazgatói irodájában
(Pálházy foto)

áyex CUitaí divtom kcuszaka
Az utóbbi évek legnagyobb sziúés.á
kiugrása és beérkezése kétségtelenül Páger Antalé. Amikor életének leglőbb
mozzanatairól kérdezzük, mar kész a
válasszal, l'áger ugyanis liai urn periódusra osztja fel életét. A bicikli-, motor- és autó,korszakra.
— A biciklikorszak — rtiondja Páger
— diákkoromban kezdődött és évekig
tartott. Mondhatom, könnyebb volt elérkezni az autóig, mint az első bicikliig.
Már harmadikos voltam s szégyeltein
az utcára menni, mert minden barátom
vidáman karikázott a járdán s csak én
bandukoltam a falhoz lapulva, leszegett
fővel, szomorúan. No,« mondom egy napon, ez nem megy így tovább. Valamit
tenni kellI De mit?! Már aludni sem
tudtam az izgalomtól. Végre azt ám öszszeálmatlankodtam a tervet. Nem szóltam róla senkinek, de másnap délben
aíZ a p á m elé álltam.
— Édesapám, — mondtam — igaz,
hogy még csak hónapok múlva lesz a
születésnapja, de én már
most. kinéztem az ajándékot. Egy gyönyörű biciklit.
Az apám
úgy nézett
rám, mintha megbolondultam volna.
— Biciklit? Aztán mit
kezdjek én azzal?
— Amit a többi ember.
Édesapámnak annyit kell
lótni-futui, hogy két embernek is sok lenne. Majd
én megtanítom
biciklizni és meglátja,
milyen ajanyéleto
lesz.
Anyámnak könnybe lábadt a szeme
meghatottságában, hogy ilyen figyelmes, jó fiú vagyok, a p á m is megületődötteni krákogott s el is felejtették
megkérdezni, miből szándékozom megvenni a méregdrága holmit. De én m á r
nem törődtem vele. Szaladtam a varrógép- és bicikliüzletbe s lihegve elmondtam, hogy az apám venni akar egy gépet, hozzanak kettőt-hármat mutatóba.
Félóra múlva már ott is volt a segéd.
Szüleim nagyokat néztek, de én gyorsan felpattantam egyikre és usgyi, elvágtattam. Előzetes tervemhez képest
nekihajtottam a kerítésnek s mikor lepottyantam, a földön, fekvő belekapaszkodtam a láncba s addig bogoztam, míg
sikerült a pedált s a láncot elrontanom. Nem volt mit csinálni, meg kellett
venni a gépet. Ettől kezdve dupla adagban kaptam az atyai nyakleveseket, de
bántam is én! Volt b i c i k l i m . . .

— Életein második periódusa, a motorkorszak,
színész, Áoromhan >kö vei, kezeit
•be. Imádtam a motorkerékpárt. Valamelyik napon
meghívtak a fckze^e.otoi
tizennyolc Ki.ométeire levő Sandorfal•vára, névnapi mulatságra.
Kora de;
előtt kezdődött a muri és a hangulat
egyre emelkedett.
Meglehetősen eláztunk valamennyien és így nem csoda,
hogy háromnegyed hétkor jutu.it eszembe az este hét órakor kezdődő előadás.
Koliantam a mjBtorbicikiiuïhez, sarkamban egy főhadnagy barátommal. — Vigyél be, Toni — mondta es már benn
is ült atz, oldalkocsiban. Tíz percem, volt
a húszkilométeres úthoz.
Eszeveszetten
száguldottam, hogy józan szemtanuk
szerint piros gépemből csak egy felvillanó piros csík látszott az országúton.
A főhadnagy rimánkodott, hogy tegyem
le, de én nem láttam, nem hallottam,
csak rohantam.
Másnap tudtam meg
ettől a barátomtól, hogy száznegyenkilométeres sebességet mutatott az óra.
Nekem fogalmam sem volt
erről az istenkísértésről,
de még így is elkéstem a
színházból. Mikor odaértem a vasajtóhoz, hallotiuf
tam, hogy már az én belépőmet játssza a zene.
Két operett ment aikkor
felváltva, a »Sybill« és a
»Legkisebbik
Horváthleány«. Halálos részeg voltam, az őrült vágtatás
mindent felkavart bennem,
úgyhogy fogalmam sem volt, melyik darab belépőjét hallom. Később tudtam
meg, hogy a Sybill ment s én ai Horváth-lányból énekeltem. Egyhavi gázsimba került.
— Életem harmadik korszakából a következő emlék maradt meg:
Amikor
megvettem az első autómat, egész Szeged ugratott.
A legnagyobb távolság,
amit megtettem a színháztól a Tiszáig,
nem volt több százötven lépésnél. A
kocsi reggeltől estig
ott rostokolt a
színház előtt. Egyszer aztán mégis el
kellett volna mennem valahová beülök,
de csak a következő sarokig jutottam
el, a rendőr megállított és a nevetéstől
a hasát fogva így szólt: Művész úr, -a
sok ácsorgásbam kinőtt az autó szakálla.
Leszállok és látom, hogy a hűtőn hatalmas kócszákáll csüng.
A kollégák
ragasztották az autó h ű t ő j é r e . . .
— Az autókorszak 1 is elég régóta tart
már. Bevallom, igen gyakran álmodom
a repülőgépről. Sajnos, egyelőre nincs
sok reményem ahhoz, hogy elérkezhetik
a repülő-korszak. A Belvárosban ugyanis
szűkek az utcák. Nem tudnék hol lan
dőlni . . .

81

áday,

é&

Űtádayné

Jtádidja
— Mi lehet vájjon Ráday val? — kérdezték egymástól a Vígszínház ügyelői. (
A legpontosabb színész, aki mindig miár '
este hétkor megérkezett a színházba, az
utóbbi időben csak háromnegyed nyolcr a f u t be. Ráday módosult menetrendjének oka egy remekbekészült, tökéletes
rádió, ami a művészházaspár életét teljesen átformálta.
Ráday és Rádayné, amióta rádiójuk
van, alig mozdulnak el hazulról. Otthon

Angol locks a gramofon mellett

ülnek és rádióznak. A rádiónál esznek,
olvasnak vagy tanulnak. A telefont kihelyezték a szobából, nehogy zavarjon,
ha vendég jön, csak lábujjhegyen járhat, még a három kedvenc kutya is
csendre kényszerült, amióta a nádió az
úr a háznál. Röviden: Ráday és Rádayné
rabja lett a rádiónak.
Természetesen a rádió néha szelíd kis
vitákat is provokál. Rádayné főleg a
klasszikus zenét szereti, a zongoraszólókat és néha egy kis dzseszt is. Ráday
harcos híve a könnyű muzsikának, operettzenét és cigányt szeret hallgatni. Az
ellentétek valószínűleg salamoni megoldást nyernek a közeljövőben. Senki se
gondoljon azonban a készülék kettévágására. Ellenkezőleg. Beszereznek majd
még egy készüléket, hogy Ráday és Rádayné külön szobában rádiózhassanak.

— Imre, telefon!
— Mondd,
hogy
nem vagyok itthoni

amíá

Játuún

Buda egyik
legeldugottabb
kis
kávéházában
pillantottuk
meg
Somló Istvánt, a Vígszínház
kitűnő
művészét egy kora' délután.
Rengeteg papiros
között
ült és írt.
Már a hatodik 'kéziratpapír
tett
meg sűrű, energikus betűivel, amikor lecsaptunk rá.
— Színdarab?
— Nem! Regény!
Riport-témának
és
felfedezésnek
elég rendkívüli. Színpadi hős, aki
regényt ír. Kezdjük 'a 1vallatást.
— A betegségét írja meg?
— Eszem ágában sincs.
Egészen
eredeti műfajjal
próbálkozom. Regényem ugyanis
tizenkét
fejezetből fog állni, ugyanannyi
pótfejezettel. A fejezetekben egy rendes,
szabályos
történetet
mondok el, a
regények
megszokott
stílusában.
A Ipótfejezetekben én jutok
szóhoz,
a magam egyéni
állásfoglalásával.
A készülő könyv hangsúlya
tehát
a pótfejezeteken
nyugszik, mert itt
akarom
kikarrikirozni
azt,
ami
a regényekben
könyvszagú és nem
az élettel kapcsolatos.
A
betegségemmel csak annyi
összefüggésben van a regény, hogy a nyáron
ráértem
rengeteget
gondolkodni.
De ^seni orvos', sem beteg nem szerepel benne. Még az egyetlen halálesetet, amely külön happy endje a
regénynek, sem előzi meg betegség.
— Valamit a tartalomból?
— Mondom, a tartalom
itt csak
másodrendű
kérdés. Az én
szempontomból
és az olvasóéból
is a
pótfejezetek a fontosak,
mert
itt
nyilvánul meg a Saját énem,
nem
is annyira
szatirikus, mint tréfás
állásfoglalásaimmal
és enyhe kritikai bukfencekkel.
Humort szeretnék írni, nem tudom, sikerül-e majd.
Nevettetni szeretnék, mert
hosszú
betegségem
egyetlen
tanulsága,
hogy az egyetlen
valami,
amiért

tegényt

h

érdemes élni, a szívből jövő
mosoly.
— Hogy műfajilag mi lesz belőle
és hogy
világszemléletben
kivel
fognál; összehasonlítani, azt e pillanatban nem tudom. Vannak
írói
ideáljaim, akiktől azonban
szeretném függetleníteni
magamat.
Azt
hiszem, sikerülni fog. Már ami a
Saját szellemi kielégülésemet
illeti.
Hogy a közönség és a kritika
mint
vélekszik
majd a dologról,
vederemo...
— Egyelőre az írás minden örömöm.
Barátságtalan nyári hónapjaimból,
könnyeim
átvizsgálása
után ez maradt
tisztán és kizárólag: az első, egyetlen írásom.

Somló István jegyzeteket készít

a regényéhez
(Seidner foto)
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ÖY-ZA' qiuvdett
Ritika esemény volt ősszel a Magyar
Színház égyik premierje, amikor Törzs
Jenőt a s a j á t fia, Törzs Miklós rendezte.
A fiatal Törzs sikere annál méltánylandóbb, mert még most sem töltötte be a
huszonötödik évét.
Törzs Jenő második fia, László, huzamos ideig munkatársa volt az egyik fővárosi napilapnak, egyúttal pedig csellózni tanult. A lapnál sokat vártak a
tehetséges
fiatalembertől,
de zenetanárai még nagyobb jövőt jósoltak neki.

László

csellista . .

Ezért abbahagyta a rengeteg elfoglaltsággal .járó hirlapírást és teljes erejével
a zenérc vetette magát. Az irodalommal
sem szakított végleg, szabad idejében
finom verseket és novellákat Sr.
Törzs Jenő legfiatalabb gyermeke, Eva,
már ismert festőművész. Egész sereg
kiállításon keltettek komoly feltűnést a
képei.
A Törzs-gyerekek esetében fényesen
beigazolódott a közmondás: Az alma nem esik
messze a fájától.

Miklós

rendező
IPálházy fotok)

I Kay-

Űliuadax
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a

világ
êiiiwtd

játéko&a

A magyar
színészek
túlnyomó
többsége szenvedélyes
futbátldrukker. Egyszer, egy körkérdés
kapcsán úgy nyilatkoztak,
hogy azért
szeretik a futballt,
mert az már
szinte
artistaprodukció.
A játékosok úgy kezelik
lábukkal a labdát,
mintha biliárdoznának.
Uray
Tivadar praktikus
ember. 0 \nern a
futballról
akar emlékezni
a biliárdra,
hanem elmegy — biliárdozni.
Biliárd-körökben
Uray
Tivadart
a legnagyobb
tehetségnek
tartják.
A mesterek,
különösen Dávid nem
1
tudják
megbocsátani
neki,
hogy
a színpad
kedvéért
elhanyagolja
a művészetet,
ök persze a biliárdművészetre
gondolnak.
Áltálában
az a vélemény
róla, hogy a világ
tíz legjobb
játékosai
közé tartozhatna. Minthogy
nem
rendelkezik
elegendő
tréninggel, be kell
érnie
azzal, hogy 'ő a világ
legelegánsabb
játékosa.

Sziriázá» közben

(Pilházy fotók)
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A feleség , . .

•
. . . és a színésznő
(Székely Aladár foto)

8fi

(Seidner

lótok)

at>/zxvuf SUti négy MzmepÁöie

Vaszary J'iri nem panaszkodhat
el foglaltság
hiánya miatt. Xégy szerepkört tölt be, mégsem 'álláshalinozás, amit csinál, inkább munkahalmozónak
lőhetne nevezni. Ha a másik három szerepköre engedi, férjének, Bodócsy Endre doktornak orvosi rendelőjében hozza rendbe a műszereket, de ez persze
csak olyankor történhetije, ha kislánya, Piroska, nem
reklamál túlhangosan az anyaszerep elhanyagolása
miatt. A harmadik az írónői szerepkör. Ez is sok
örömet és dicsőséget szerzett már neki, de a leghangosabb sikere mégis este következik el. amikor
mint színésznő a közönség elé lép.

Zongora-óra

Francia-Ara

itahy, Jxén cvz önJöh diák
A színésznő élete csak látszólagos csillogás. A bakfis, aki művészpályáról
és
hangos sikerekről
ábrándozik, nem is
tudja, hogy a sikerért milyen nagy árat
kell fizetni. Itt van például Zilahy Irén,
a szubrett és filmprimadonna.
Tessék
végignézni a napi programját. Csak éppen tanrend nincs az ágya fölé akasztva,
egyébként egész napja komoly testi és
szellemi munkában
telik el. Zongora,
tánc-, ének-, angol-, francia-órák
közt
zajlik
élete.
Csak tízpercei
vannak.
Azokat pedig szereptanulással
tölti ki.
Angol-óra
(László—Pálházy

fotók)

Cnek-óra

A o j z a t t a .

Leonardo da Vinci, — minden idők
egyik legnagyobb zsenije — festészetről
írott könyvében a festést (tehát rajzolást) rangban a költészet fölé emelte és
minden képzőművészet legelsőjének vallotta. Pedig ha valaki, — úgy ő értett
mindenhez s így joga volt az összehasonlításra.
Mi, — kis utódok (talán még ez is
szerénytelenség 1) a mindennapi élet tapasztalataiból levonva hirdetjük a rajzokövetkező
lás előnyeit s próbáljuk a
pár példában igazolni meggyőződésünket. Csak úgy mellékesen említjük, hogy
ha az emberek visszatérnének a betűírástól a »képírás»-hoz. megszületne az
az igazi nemzetközi nyelv. Valamikor
minden fogalomnak volt egy rajzjele (a
betűk ezeknek a rajzjeleknek a továbbképzései. egyszerűsítései). De erről majd
máskor beszélünk, most csak azért említjük, hogy később logikusan visszatérhessünk ehhez.

A*
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Tojésdadalakú fej, felül kissé szélesebb, szeme
apró. orra húsos. Megfejtés: Karinthy
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-Most néhány példával a rajzolás fö>nyét fogjuk bizonyítani a szó és írás
fölött!
1. Itt van például egy futólagos Vázlat Karinthy
barátomról, melyet 1936
március 27-én éjjel a Centrál kávéházban barátságos beszélgetés közben csináltam. Ha Karinthyt úgy kéne leírnom, hogy az is elképzelhesse, aki sohasem látta, — ugyancsak meg kéne eiő tetnein magamat. Azt mondanám: tojásdad alakú a feje, felül kissé szélesebb,
a szeme apró, orra húsos és hajlott,
szája duzzadt, álla erős, haja zilált, van
egy kis tokája, vállai kissé fel vannak
húzva » állandó, — kissé gúnyos, kissé
kényszeredett mosoly ül az arcán, Ki
tudná ebből az ő érdekes és .szellemtől
sugárzó arcát elképzelni? Hány tojásdad fejű, zilált hajú, húsos s hajlott
orrú ismerősre gondolna s a végén fogalma sem lenne arról, milyen Karinthy?
A rajz elkészítése nem tartott sokkal
több ideig, mint e néhány sor leírása s
mégis — meg vagyok győződve róla,
hogy e pár ceruzavonal inkább adja képét, mint a leggondosabb leírás. Ha
dicsérni akarnám a rajzot, azt is állíthatnám, hogy az arckifejezésén még abból is látszik valami, hogy nem volt
gondtalan hangulatban — talán még az
operáció előtt állott,
2 Második rajzomban egy csinos modellányt rögzítettem meg. Megpróbálom
leírni: Kerek arc, kissé basedowos nagy
kék szemek, szépen metszett orr, szabályos és kicsiny száj, kelleténél rövidebb
nyak, két év előtt divatos aviatikus kalap. félrövid frizura, barátságos tekintet.
Bevallom hogy erről a saját leírásomról
sohasem ismertem volna meg, ha ú j r a
jelentkezik. De a kis rajzocska még idegen számára is eléggé beszédesnek tűnik.
3. Harmadik példám más természetű.
A néihány éve lezajlott profibirkózásoknál a cirkuszban a lelkes nézősereg sokat mulatott egy birkózópár harcán: a
bolgár Ivanoffon és Motixán. A bolgár
igen kémikusán húzta vállai közé a ke-

rek kopaszra nyírt fejét — nagy hasához képest lábszárai furcsán vékonyak
voltak. Motixánnak meglepcn-n mókás fekete keeskeazakálla volt s egy speciálisan groteszk mozdulatot v>r<tukált, alsó
testrészét hullámosan
hátragörbítvén.
Szavakban hiába próbálnám a jelenet
groteszk voltát elmondani. — emlékezetből lerajzolva — azt hiszem, — azoknak
akik
látták — emlékezetükbe
tudom
idézni.
4. Egy futólagos kávéházi skicc.
A
hosszúképű kopasz idegen beszélget a
kerekfejű. szemüveges, szintén kopaszszail, aki balkarját maga előtt az asztalon pihenteti. Bármennyire megerőltetném magam, hogy írásomban kövessem
a kerekfejű arcélét, félköralakú homlokát, kiugró orrát, rövid feluí ajkát, hegyes állát, majdnem semmi nyakát, —
még egy másik festő sem tudná elkép-

Egy mulatságos birkézójeVenet

felső combja. Hátának, combjának, alsó
lábszárainak vonalai hosszan és nemesen
íveltek, a görnyedt ülés következtében
képződött ráncok mégis egy rugalmas,
kemény
testet sejtetnek.
A jelenség
egyes részei oly harmóniát adnak, hogy
teltségük. nagy méreteik dacára mégis
kelleme« összhatást keltenek. De nem
folytatom ezt a rejtvényszerű
leírást,
mert az az érzésem, mennél többet beszélünk, annál nagyobb homályba burkolódzik ez a kétségtelenül szép alak.
A 15 perc alatt készült rajz bizonyára
közelebb hoz az érthetőségihez.
Kérem, engedjék magúikat meggyőzni, további példák nélkül!
Tehát a rajzolást érdemes megtanulni.
Higyjenek nekem, nem boszorkányság.
Az alapelemeket mindenki ismeri. Ezek
a nagy betűk, (melyekről bevezetésünkben már szóltunk, áll'tván, hogy képek
voltak), melyeket egyszerűsítve ési nagyobb méretben kell kicsit gyakorolni.
Az A, I. L, V, M, O, E, S. Z. D. C. X.
B minden vonalelemet magában foglal.

Kerek arc, kissé bascdowos szem, szabályos
száj, divatjátmult kalap, együtt: egy modelllány

zelni ennek alapján úgy ezt az arcot,
mint amit a félperc alatt csinált vázlat
magyaráz.
5. Hát még, fha egy igazán komplikált feladatot tűzünk magunk elé, mint
amilyen' ez az összekuporodott, meztelen
nőről közölt tanulmány. Vájjon elég-e,
ha azt mondom, hogy ez egy olyan magas lányt ábrázol, kinek archossza majdnem 8-szor találtatik egész testének hoszszában. Karjának felső része oly széles^
mint az arca. viszont fél olyan, mint a

Két kávéházi kopasz
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ti. Ma este a villamoson láttam egy
fiatalembert egy micisapkában. — elemezltem a profilját s egy nagy V, egy
fekvő O, két L, egy fekvő A, egy függőleges M, egy J betűből bárki megcsinálhatta volna a portréját.
Ahhoz, hogy a természetben látott tárgyakat olyan vonalakból, pontokból * és
síkokból, (világosakból és
sötétekből)
valaki összeállítsa: nem kell nagy fejtörés. Hiszen a 4 éves kis gyerek, ha
ceruzát k a p a kezébe, emberek, állatok
ési tárgyak körvonalait csinálja. Éppen
csak a fegyelem hiányzik s az arányérzéke, melynek ismeretében a nagyobb
dolgokat a kisebbektől megkülönbözteti.
Ehhez m á r fejlettebb értelem kell. Egy
gyerek telerajzolja a füzetet mindenféle
történettel, amit az utcán, a színházban,
a moziban látott, — de ha azt a feladatot adod neki: rajzolj egy vonalat, melléje egy kétszer akkorát, majd egy háromszor akkorát, — nagy zavarba jön.
Ez már az egyszerűsége
dacára igen
komplikált feladat, ennek
tudatosnak
kell lenni s ezt gyakorolni kell. Ugyanígy
egy világossági, illetve sötétségi fokozatsort a fehértől a feketéig. De gyakorlattal ez is megjő.
Ha tehát

valaki

megtanulta, vagy

»Archossza nyolcszor találtatik testének t ' '
hosszában . . . «
1

A

A betűk

alapelemeiből

mindenki r a j z o l h a t , . .

tudja az egyszerű nyomtatott nagy betűk alkatrészeit: a függőleges, a vízszintes, a kör. a félkör, az átlóirányú, a
homorú, a domború s a különböző hullámvonalakat olyan méretben lerajzolni,
ahogy megkívántatik, már
megtanult
valamlit a rajzolásból. Még egy segédeszközt kell figyelembe venni, ami az
ábrázolás abc-jéhez tartozik, de amelyet
öreg művészek is alkalmaznak si ez a
térben való mérés. K i n y ú j t j u k a karunkat, behunyjuk a balszemünket s ujjaink között a, ceruzát hol függőleges,
hol vízszintes irányban a lerajzolandó
tárgy elé tesszük. í g y összehasonlíthatják a t'árgyat alkotó vonalak eltérésének
mértékét a képzelt függőlegestől és v zszintestől a papirosunkon
könnyebben
kiismerjük magunkat, mert itt is egy
képzelt vízszinteshez és
függőlegeshez
ménjük a lerajzolandó formák kontúrjait. E pár szabály betartásával, e kevés
előírás gyakorlásával mindenki
megtanulhat
rajzolni.
Csupán csak még két megjegyzésem
van ehlhez az egész tanulmányhoz:
A komplikált dolgoknak lerajzolásához
némi szorgalom és gyakorlat kell — körülbelül napi 6—8 óra, de vagy 10—15
esztendőn keresztül.
Az a gyanúm, hogy egy
tehetséges
író — szavakkal mégis könnyebben tudná magát kifejezni, mintha
dilettáns
módon rajzolni próbálna. Félek, hogy
ezt valaki, (ha fordítva i s ! ) . . . rám is
alkalmazni találja.

Ave-

Céaác

mondták a régi rómaiak és
ebből
is
látszik,
hogy
már a klasszikus
ókorban
milyen
becsülete
volt a
kutyának.
A trójaiak
legnagyobb
hőse szintén kutyanevet
viselt: Hektárnak
hívták.
A görög alvilág
kapujában egy Cerberusz
nevű
kutyaősünk állt őrt. Elkergette az illetékteleneket
és
aki nem fizetett
kapupénzt,
azt jogában állt megharap' ni.
Istenek is voltak
rólunk
elnevezve,
mint
Diana
vagy Plútó.
iE s mi mégis láncot hordunk?«—kiált juk oda Petőfivel a mai kor embereinek, akik ilyen dicsőséges
múlt után lefokoztak
bennünket közönséges
háziállattá.
Egy kalap alatt
szereplünk a macskákkal, kunárikkal,
sündisznókkal,
fehér egerekkel és teknősbékákkal.
Pfuj!
Ez ellen veszi föl a harcot új orgánumunk, a Kutya Élet. Követeljük a legteljesebb
egyenrangúságot,
a szájkosár, korbács és póráz megszüntetését,
a szólás- és
harapásszabadságot,
a kávéházba,
színházba,
moziba, vendéglőkbe
való
szabad bejárást.
A Kutya Elet mindezeket
a kérdéseket állandóan szőnyegen tartja.
Munkatársaink a legelső pesti irodalmi és
művészkörökhöz
tartoznak. Lépjen be tehát
minden
öntudatos
kutya
olvasóink táborába. Hiszen,
ha írni nem is, de olvasni
minden kutya tud, amint
ez már rég meg van állapit va: nem ismerünk kutyát, aki egy hirdetési oszlop elé kerülve, ne kezdené
azt tüzetesen
tanulmányozni.

Ez mi vagyunk: Török Pipszy,
Rezső és Pesta

Ugassunk őszintén

közbei igenis vaunak hibái. Hányszor prüszköltem
az undok cigarettafüstje
miatt!
Csak
ugassunk
őszintén. Nem teszek szájkosarat a szájamra.
ün,
mint az élelembeszerző oszitály főnöke, — kisebb zavarokat leszámítva — elég
megbízhatóan végzi a kötelességét. De a túlzott félelmével, hogy
elhízom,
sok rossz percet okoz nekem. A felesége, látja, az
igen! Az egy angyal! És
a Lidi szobalány, az is de-.
rék nő, csak túl'hamgos . . .
Török: Na igen, de be
kell látni, hogy . . .
Pipszy: Hagyjon kiugatni! (Riporterhez.) í r j a meg
kérem, hogy én elítélem a
fogyókúrát. Ha lúd, hát
legyen k ö v é r . . . ós adjanak belőle minél többet.
És most bocsásson meg, de
le kell vinnem sétálni a
szobalányt meg a fiamat.
Pá, jószágot kívánok. (Kíséretével
kivonul.)
Riporter (Törökhöz): Dgy
látszik. Pipszy úrnő keményen bánik magukkal.
Török (mosolyogva
legyint): Amely kutya ugat.
az nem harap.

Szín : kényelmes
kutyakosár. A puha párnán csinos,
fekete, bár kissé őszülő kutyahölgy: Pipszy.
Mellette
a fia, Pesta, daliás
hím,
hollywoodi
sztárbajusszal.
Jelen vannak még: Török
Rezső és a Színházi
Elet
riportere.
Riporter: A közönséget
erősen érdekli az önök családi élete.
Pipszy: .Vagyon szívesen
nyilatkozom
a
Színházi
Életnek. (Pestához.)
Ülj
rendesen, ne viselkedj úgy,
mint egy kuvasz! (Riporterhez.) Kérem, én elvált
asszony vagyok. Férjemet.
Pitti von iStuttgart-ot, az
esküvőnk után való napon
elcsábította egy ronda, kövér, barna özvegyasszony.
Természetesen rögtön szakítottam vele. Aminek most
utólag végtelenül öriiiök.
Az ebíérjek éppen olyan
kutyák, mint a kétlábú
férfiak. Sokat ugatnak* keveset keresnek és minden
nővel kikezdenek. Ha manapság egy nő független
életet élhet, legyen boldog.
Riporter: És ami Török
urat i l l e t i ? . . .
Pipszy: Hát
kérem...
megjárja. Kilenc és fél
éve van alkalmazásomban.
Sok hibája van.
Török: Pardon, d e . . .
Ki fogadna el bennünket kaPipszy:
Ne kaf fogjon
rácsonyi a j á n d é k n a k ?
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Gaál Franci Móriccal ás Marcival

Bársony Rózsi i s
kutyasereglete

Kiss Feri és kutyája

Családi jelenet Somogyi

Bogyóéknál

Az ú j kanadai ötösikrek

92

Intim Bűnéi, hogyan viselik el a kényszerű szalma-árvaságot
Gaál Franciska
kutyái, Móric és Marci?
— Hát bizony eléggé nélkülözik
kedves
gazdájukat,
különösen a tapasztalt. Móric, aki olyan bölcs, hogy időjósnak is
beválik.
— Ne ugasson!
Konkurrenciát
csinál
Sirius
mesternek?
— Ezt éppen nem merném állítani, ác
annyi bizonyos,
hogy még
gazdájának
látszólag
barátságos
hangja alatt is
megérti
a készülő
házi
zivatarokat.
Ilyenkor az ofoog Móric kikeres magának egy bombabiztos fedezéket és nyugodt lélekkel átalussza a vihart.
Most
egyébként a primadonna
rokonságánál
találtak
elhelyezést.
— Igaz,
hogy Rádayéknak
jelenleg
három kutyájuk
van?
— Igaz bizony.
Egy drótszőrű
foxi,
egy selyemtacskó
és egy skót
terrier,
név szerint Ripsy, Snippy és Rommy.
— És a. három különböző fajtához1 tartozó kartárs
hogyan
viseli el egymás
társaságát?
— Képzelhetik!
Egyebet sem
tesznek,
csak marakodnak.
Ripsy, a drótszőrű,
.,főként a pórias hajlamai
miatt
utálja
Snippyt, a tacskót, akinek legfőbb szerelme a viciné. Rommy pedig sportszenvedély rabja: egész nap
futballozik.
— Igaz volna az a hír, hogy László
Aladár kutyája, Charming of Marpax
irja a gazdája
darabjait?
— Ezt kereken
meg kell
cáfolnom.
Először is Charming of Marpax írása
olyan, mint a macskakaparás,
• másodszor pedig maga négylábú
kartársunk
tiltakozik a szerzőség
vádja ellen. Azt
mondja, hogy a gazdája irodalmi botlásaiért nem vállal felelősséget,
bár igaz,
hogy írás közben ott iil az Íróasztalnál,
de csak azért,
hogy gazdája meg ne
szökhessen a munka elől.
— Bdkeffy László kutyájáról tud valamit?
— Csak annyit, hogy egyszer
fölléptették színpadon is, de tekintve,
hogy
az
igazgatóság
se kockacukrot
nem
adott neki, se taxiköltséget
nem szavazott meg számára, durcásan
visszavonult
a
színipályától.
— Igaza volt. Beregi Oszkár
kutyájával mikor beszélt utoljára?
— Éppen tegnap
találkoztunk.
Egy
viccet mesélt. Azt mondja, hogy a napokban összejöttek
az utcán
Gordon
Zitával,
aki airdale terrierjét
vezette.
Gordon Zita el volt ragadtatva
Beregi

dakszlijától, majd hirtelen
előráncigálta,
pórázán az airdalet és így szólt büszkén: »De azért ez se kutya!«
— Hú ... hú...
hú ...
vaú ... vaú!
Már régen
hallottunk
ilyen
kedveset.
Azt mondják,
a Gordon Zita
kutyája
csak angolul ért.
— No, ami azt illeti, a cukrot magyarul is tudja. Különben,
kissé kövér a
hölgy. Jót tenne neki egy kis
soványító
kúra.
— Min nevettek legjobban a Fészeksarkont
— Faragó Jenő fiatal leánya, a Rézi
utazott a villamoson egy
barátnőjével.
A két lány beszélgetett és többek közt
szóba került Faragóék kutyája, a Samu
is.
»Hogy van a Samut«
— kérdezte
Rézi barátnője. »0, az egy
szörnyeteg.
Egész nap a szoknyámon ül, éjjel pedig
ötször-hatszor is be akar hozzám mászni
a paplan alá!« Mire egy öreg hölgy,
aki szemben ült a lányokkal,
mérgesen
fölpattant a helyéről és így szólt: »Nem
is hittem volna,
hogy ilyen romlott a
mai fiatálság«..
Hú ...
hú . •. hú ...
vaú .. . vaú! Harapom a
lábacskáikat!
VaUluiidás
Nevem Blöcky. ö l e t vagyok.
Nincsen semmi gondom.
Tiszta f a j t á m biztosítja
kenyerem és csontom.
Gazdám csinos, karcsú lábú,
úgy hívják, hogy Kató.
Rágalom tehát a mondás,
hogy seb ura fakói*

usaiüui Kur naaay luiiwwi«'
Imre, Ripszy, Rommy, Snippy és Mici

Beregi Oszkár hoszszúszírü tacskójával

Rátkay Mártonná é«
kát drótszőrü foxija

Jólfésülten, jólnevelten
másét nem óhajtom.
Gyalog alig járok, csakis
au! au! au! au! autón.
Azt az »emberfáját« neki!
Sorsom-mrr-mrr-remek!
Bitkán morgom meg én ezt a
kutya életemet.
Ha sétálok kint a korzón,
póráz vezet engem.
Helyes dolog! Mindig tudom,
hogy merre kell mennem.
Egy emberrel se cserélnék,
s ezt nem is tagadom.
Kutyának való dolgom van,
de oda nem adom!
Innocent
Ernő.

Egy szegény kis puli panaszai
írta: PERCZEL BOJSZI
Tekintsenek
rám, én vagyok
A legszomorúbb
puli-gyermek,Ha úrnőm játszik, pénzt kap érte,
Míg, ha én játszom, engem
vernek.
Balász Imréék drótszőrfi foxijukkal

A jó ötlet
írta : Kálmán Bundás
Ürnöm panaszos
sóhajtását
Följegyzem itt e tiszta lapra:
Ez a puli már-már
komondor,
Mivel nagyobb \lesz napról napra.
Hát majd segítek én a dolgon,
Szóltam az asszonyomnak
menten,
Még aznap rögtön fürdőt
kértem
Es a mosáüban
összementem.

VADNAY M U C I

Hacsek Muci (ül a sarkon
és
várja
kedves barátját, Sajó
kutyát).
Sajó Muki (jön. Barátságosan
megszagolják egymást):
Alászolgája,
Hacsek
Muci.. .
Hacsek M.: Alászolgája, Sajókám . . .
Mi u j s á g f
Sajó M»i Mondja, tudja maga, mi az
a römi?
Hacsek M.: Áztat nem tudom. Miért
kérdezi?
Sajó M.: Mert tegnap nálunk otthon
römiztek és a gazdám kivett a buliból
10 pengőt.
Hacsek M.; A monoklisból?
Sajó M.: Melyik monoklisból?
Hacsek M.: A monoklis buliból. ..
Sajó M.: Mi az a monoklis buli?
Hacsek M.: Itt a harmadik
házban
van egy monoklis buli, amelyik a múltkor megharapott.
Sajó M. (dühösen behúzza a farkát):
Becsületszavamra, én magánál hülyébb
kutyát még életemben nem láttam. Én
arról a buliról beszélek, amibe az elején betesznek két pengőt és a végén kivesznek tizet.
Hacsek M. (pitizik a
csodálkozástól):
Az a monoklis buli ilyen kunsztokat
tud? Megjegyzem egyszer velem is történt ilyen dolog.
Sajó M.: No ugassa el, milyen?
Hacsek M.: Egyszer lenyeltem egy ötpengőst, egy darabban és másnap kijött
belőlem az egész, de apróban.
Sajó M. (dühösen csattogtatja
fogait):
Slussz, ez a téma be van fejezve. Hát
meséljen, mi van magával?
Hacsek M.: Ne is k é r d e z z e . . . Azt
tudja, hogy én egy drótszőrű foxi
vagyok?
Sajó M.: Tudom. Na és?
Hacsek M.: Tegnap a szomszéd gyerekek a fejemet bedugták egy kontaktusba és a
farkamra egy
villanykörtét
csavartak.
Sajó M. Iijedten): És miért?
Hacsek M.: Mert azt hitték,
hogy a drótom vezeti az ára. mot.
Sajó M.: Na és meggyulladt
5 a körtéje?
Hacsek M.s Azt nem. L)e
f majdnem pislákolt!

Ez a gazdám. Zsolt Béla. A fotográfus előtt
persze barátságos arcot vág

Vallomás
írtci Zsolt Sxusxi

— Életem meglehetősen szűk körben folyik: alig mozdulok ki a Teréz- és Erzsébetvárosból. Az emberekről az a megfigyelésem,
hogy
sokkal rosszabbul öltözöttek és elhanyagoltaibbak, mint én és kollégáim, nem beszélve kolléganőimről.
A körutakon szerzett tapasztalataim
alapján azt is megállapítottam,
hogy az emberek között ritka a
tiszta faj — de nekem nincsenek
előítéleteim. Sokat küzdök az adó
ellen, a múltkor belékaptam a végrehajtó lábába, azaz távozása után
lökapartam az adóintőeédulát a
gázóráról
és cafatokra téptem.
Gazdámmal gyakran jártam kávéházba, amíg meg nem jelent a rendelet, hogy kutyáknak tilos kávéházba járni. Azóta szenvedélyes
ellensége vagyok a társadalmi igazságtalanságoknak s a házban olyan
hosszú és harcias beszédéket tartok
a kutyákat ért jogtalanságok ellen,
hogy a szomszédok tömegesen felmondanak. Sajnos, gazdámtól azt
hallom, hogy tapasztalatból tudja:
az ilyen ugatás nem hallatszik a
mennyországba.
—

szalmával ágyazott, régi kutyáéi
úgy aránylik az igazi, modern kutyaotthonhoz, mint egy horányi weekendház az OTI bérpalotákhoz.
A modern kutya nem lakik ólban.
Már társadalmi szempontból is tiltakozni kellene az elnevezés ellen. Ólban
lakik a tyúk, vagy a disznó. A legkevesebb, amit megkövetelhetünk, iuogy az
ilyen deszkából összetákolt szükségbarakot »őrházikó« névvel tiszteljék
meg. Ez az indítvány különben falusi
kartársaim reputációja érdekében hangzott el, akik ezúttal kénytelenek lesznek ennyivel is beérni, mert ez a cikk
kizárólag a városi
kutyák
érdekeit
szolgálja.
Mint sokat utazó kutya: a nyiarat
Svájcban töltöttem és ott láttam meg
álmaim otthonát egy angol kollegámnál. A leghíresebb londoni kutyalakberendező tervezte ezt a kis kutyaparadicsomot. A berendezés legfontosabb
kelléke a nyugágy. Ez vitorlavászon^
nal van bevonva, az állványa
vas,
vagy fém. Maga a huzat vizes kefével
tisztítható és fő előnye, hogy összehajtható, mint a strandszékek. í g y utazásra is igen alkalmas.
Bemutatok ezenkívül még egy u j formájú kosarat, amely lényegileg talán
nem, de formában annál inkább különbözik a régi típusoktól. Mondhatnám:
áramvonalas.
Kutyaot'.honról lévén szó, felhívom a

(jtrthtyftum'
járizsi demi-kollekcio legéwMaesebb újdonságai között
azokat a finom
giwniszővetből való vízhatlan cipellőket
kell említenem, amelyet egy
Rue s t . Honoré-1 suszter csinál,
természetesen
mérték
után. Mert kész fflzőscipök
minden párizsi kutyafelszerelési üzletben kaphatók. Az ú j
cipöfazon ellenben
gombos,
akárcsak a párizsi hölgyek hócipői. Persze n kutyaieipő bizonyos mértékig
fényűzésnek
számit, mert négy darab kell
belőle.
K a b á t j a viszont kettő van
minden elegáns párizsi kutyán a k . Az egyik
burberryböl
van és esős időre készült. A
belső föle szép. kockás skót
takaróanyag. A másik kabát

Az Ideális kutyaotthon és garderob

kartárs urak és hölgyek szíves figyelmét a mellékelt ábrákon látható csinos
és hasznos kutyaháztartási és kozmetikai cikkekre, mint evőtál, fogkefe, fésű,
stb. Belvárosi üzletek
kirakataiban
egész necessairet láttam belőlük. Ezt
kérje minden kutya karácsonyi ajándékul.

finom posztóból van és a nagy
hidegek ellen szolgál. A párizsi kiskutyák kivétel nélkül
kabátot
hordanak.
Láttam
szép. kézzel kötött és horgolt
modelleket, finom, angol posztó köpenyeket, sőt esöhőz való
oilskin kabátokat is. A prém
!áér. nem divat,
valószínűleg

Kockás skót angol kabát, elegáns trottörcipövel

azért, mert Párizsban nincs
olyaji kemény tél, mint nálunk. Az oilskin esököpenyeik
között színben legdivatosabb a
türkizkék, ilyenkor az a.ccessoir, vagyis a nyakörv, harmonizál a kabát színével. A
divatos kutya csak
olyankor
viseli ezt, ha az úrnőjével sétál. férfivezetőhöz jobban illik a méregzöld kabát, nyakörv és póráz.
A toalett-felszereléshez tartoznak még a különböző fésűk
és kefék. Sok kutyának fogkeféje is van. Utaláshoz puha
vánkosokkal bélelt kis kosarakat kapnak a párizsi kiskutyák, oldalt a kosáron roáriaUvcftlifil való ablakkal, elől
fügönnyel.
Kozmetika terén nincs különösebb újítás. Fürdetéshez valami petrol-szerü anyagot alkalmaz a kutyafodrász. Eleinte
orrfacsaró, de később meg lehet szokni. A selyemszőrü kutyákat főleg a hölgyeket ondolálják is. Divat a homlokból
kifé-sült haj, díszes
csattal,
vagy nagy, színes másnivnl.

Sacelláry

Jackla

IIa arra gondolok,
hogy
évenként hány
szakácskönyv
jelenik meg a kétlábuak számára. mindig elfog a sárga
irigység. Az emberek társadalmában az az általános vélemény, hogy a kutyák kosztja
mellékes dolog. Nekünk —
gondolják ők, — minden maradék jó: szalonnahéj, sajthéj,
száraz kenyérhéj, sőt Ismerek
gazdákat, akik a szafaládé
hártyaszerű, külső burkolatával táplálják kutyáikat. Próbáljanak. egyszer ők luftballont enni! Majd m e g l á t j á k ,
hogy pukkadnak tőlel
Aztán nem elég, ha a napi
kosztunk nélkülözi a megfelelő
mennyiségű kalóriát és vitamint. még bizonyos tévtanokat
is hirdetnek terhünkre. Ilyen
például, hogy nem jó kockacukrot adni a kutyának. Fogadni mernék, hogy ezt az elvet nem a cukorgyárosok találták ki, hanem a szaharlncscmpészek. Másik ilyen tévhit. hogy nem szabad sokat
ennünk. Én ezt. mint szakértő,
kézből megkontrázom. Kétszer
naponként jól belakmározhat
minden kutya, de gazdáink
gondoskodjanak
számunkra
megtelelő mozgási lehetőségről. (Korrektor úr, tessék vigyázni, nem morgási lehetőségről írok.) Csak a lusta kutya hizik el.
Vannak persze roppant ízletes és csábító ételek, amelyektől azonban óvnom kell minden
négylábú
bajtársamat.
Ilyen a csirke és baromficsontok nagy többsége, amelyekből c.sak a porcogós forgókat
szabad megenni. A többi nem
kutyának való, mert szálkás.
Igen kitűnő és tápláló étel
ezzel szemben a. főtt borjúcsont, Ezt melegen, akarom
mondani: langyosan ajánlom.
A forró és meleg ételtől általában tartózkodni kell.

96

Még csafk kétéves vagyok,
de a gazdám családjában akkuna, a tisztasági és kozmetikai mánia, hogy máris folyton
szépítenek. Nem csoda: a mamám, Mátbé Klári, kozmetikáról Ír, a k i s húgom, Máthé
Csöpl, több szépségversenyen
nyert első díjat. Egyszer heRovatvezető :
tenként fürdési nap van. Itt ^ ^ ^ ^
Guth Dolly
meg kell jegyeznem, hogy fehér drótszőrü foxi vagyok és
Ráday Ripsy, Snippy és
nagyon kényes a szőröm tisztaságára. Minden fehér városi Rommy. Próbáljanak békutyának legalább egyszer egy
héten fürödnie kell. Én tehát kén megférni egymással. A
igyeikszém jó képet vágni a családi élet első feltétele
langyos vízhez és csak a fü- az egyetértés. H a erre Járleimet
szoktam
félrecsapni,
amit minden kutyapajtásomnak nak, szagoljanak fel hoz— Művészralongó.
a j á n l o k kutyabaráti szeretet- zám.
ből, nehogy belemenjen a viz, Ti tikos Michael címe: Marami nagyon kellemetlen. Azután úrnőm és mamám bele- git-korút 2 4 . - 6 éves lesz
Szívesen
ad
ültet a kutyamosódézsába
és tavasszal.
szappannal meg kefével ala- autogrammot a legközelebposan l«súrol. Utána nem sza- bi sarkon. — Állandó olbad kimennem rögtön a hideg
levegőre, mert attól náthás vasó. Gaál Franci kutyái a
lennék, hanem Jól becsavar- rokonságnál vannak elhenak egy frottír törülközőbe és lyezve. Nagyon búsulnak
a kályha elé fektetnek. Ezt
nagyon unom, de közben azzal úrnőjük után. — Makay
lehet szórakozni, hogy az em- Tobby.
Levelét,
sajnos,
ber elrágja a törülközőt.
nem tudtam elolvasni. Ez
Mielőtt egészen
megszáradnék.
következük
a fé*iilés. nem irás, hanem macskaErősfogú acélfésűvel fésülnek, kaparás. — Vaszary Pötyi.
de Így is benne marad a fél A harapásnalk ezúttal kiszőröm. Egyáltalán nem mindkövetegy. hogy milyen irányban fé- vételesen enyhébb
lesznek, mert
sülnek. Tendes drótszörünél a kezményei
trimmelás szerint kell frizu- tette a fiatalkorúak bírórát csinálni. Trimmelni viszont
csak kiváló kutyakozmetikus sága elé tartozik. — N. N.
tud Igazán, ettől lesz olyan örülök, hogy hosszút állt
szép négyszögletes a pofám. a gazdájáért, aki — mint
Nem ollóval, hanem
késsel
trimmelnek, rendes foxit min- levelében í r j a — papucs
den hónapban egyszer. A kör- alatt szenved. Most a pameimet ís tisztítani szokták, pucs szenved kegyed alatt,
különösen ha előbb a szenes— Harapófogó. A. problépincében tartózkodtam.
összes foxitársaimnak aján- mát jobban meg kell ráglom. hogy időnként bolhapor- ni. — Barna' dakszli. Ova
ral szórassák be magukat.
intem utcai ismeretségek-

NYILTTÉR*
Alulírott Perczel Bojszi, Perezel Zita kutyája, nem vagyok azonos
Perczel Picivel, Perczel
Juliska kutyájával.
Perczel BojszI,
de genere puli.
* E rovatban kőzlöttekért
nem vállal felelősséget a
szerkesztőség.

től. V á r j a me®, míg illetőt
kellő társadalmi formák'
Iközött bemutatják. Bulldog
vagyok, hogy a lap tetszik. — Többeknek. Kéziratokat elvből nem őriz
meg a szerkesztőség, ami
nem felel meg, azonnal
széttépjük a papírkosárral
együtt.

Szabálytalan háromszög
KOLLEKTIV REGÉNY
KÖRMENDI

ÍRTÁK S
CSATHÓ
ZSOLT

KÁLMÁN
BÉLA

HUNYADY

SÁNDOR

VASZARI
A N D AI
BIBÓ

GÁBOR
ERNŐ

LAJOS

ERDŐS

RENÉE

MEGYERY

BABAY

JÓZSEF

TOROK

KARINTHY
KÁLMÁN
BRÓDY

FRIGYES
JENŐ

LILI

FÖLDES
SZITNYAI
FARKAS

SÁRI

REZSŐ
JOLÁN
ZOLTÁN
IMRE

Az alant kővetkező írásmű új és szokatlan
műfajt
jelent irodalmunkban.
Mi »kollektív-regény«
megjelöléssel láttuk el, tmert tizenhét magyar író munkája
fekszik
benne. Ezzel a regénnyel
nemcsak munkát
akartunk
adni íróinknak,
hanem érdekes és izgató feladatot
is.
A témát rábíztuk a névsor elején szereplő Csathó Kálmánra, aki — mint látni fogják — kieszelt egy nagyon
életszagú, mai helyzetet, azután, mikor mozgásba
hozta
történetünk
szekerét,
leugrott a bakról és a gyeplőt
egyszerűen odadobta a lovak közé. Helyén az írók valóságos
stafétája
váltotta
egymást
egészen
Farkas
Imréig, akire végül az a feladat jutott, hogy
kibogozza
a tizenhat előző folytatásban
földuzzadt és
összekuszált
cselekményszálakat.
Az írói lelemény és építőkészség próbája volt tehát
ez a kollektív
regény,
egyben kitűnő
tanulmány
az
egyes
írók
módszereinek,
ravaszságának
megítélése
szempontjából.
Megállapíthatjuk
ugyanis, hogy
melyik
író volt
az, aki jó darabon
valósággál
kikövezte
utódjának
útját és melyik az, aki labirintust
készített a következőnek?
De akár így vesszük a dolgot, akár
mint. kész, kerek, egységes történetet
nézzük,
mindenképpen örömmel állapíthatjuk
meg, hogy a
vaktában
elindított
regény hatalmas tempóban és hibapont
nélkül Száauldott véain n nn.ni! nlfn/tni tiiior vom^ion

I.
CSATHÓ KÁLMÁN
A szobában teljesen sötét volt, amikor Berta felriadt
álmából. Első pillanatban nem tudott magának számotadni
arról, hogy hol lehet és csak lassaníként eszmélt rá, hogy
ruhástul fekszik az ura dolgozószobájának kanapéján. Azután az is eszébe jutott, hogy még nincs éjszaka, csak a
délutáni alvása nyúlt bele az estébe.
— Persze, Mert az éjszaka keveset aludtam! — gondolta
és iáikkor arra is rájött, hogy miért van ikörülötte olyan isiiket csend.
E'mosolyodott és kivette a vattát a füléből, amit azért tömött bele, hogy
a csengetést se hallja. Vájjon kereste valaki!
Teljesen egyedül volt otthon. A cselédeket elengedte a szakácsnő öoscsének a lakodalmára, Laci, az ura korán reggel elutazott Bécsbe. Es a
telefont is kikapcsolta, hogy senki se zavarhassa. Vájjon hány óra lehet Ï
Felkattantotta a villanyt és a faliórára pillantott. Félhét volt. Ha
most telefonálna Micinek, a húgának, talán még elmehetnének valami
moziba a nyolcórás előadásra. Felkelt és kiment az előszobába, hogy behozza az esti lapot, amit a kihordó szokott a ikilinesre tenni. Közben az
ura jutott eszébe és egy kis aggodalom szorította össze a szívét. Laci szokás szerint autón ment és sofíórt nem vitt magával. Ujabban ez gyakran
megtörtént, mert Laci valami peres ügyben sokat járt Bécsbe és azt
mondta, a soffőr nagyon megdrágítja az utazást. Berta azonban nem szerette, hogy maga vezet, mert vakmerő volt és mikor ő arra kérte, ígérje
meg, hogy nem fog hatvanas tempónál gyorsabban hajtani, csak nevetett
és azt felelte: »Ne félts te engem! Vigyázok én magamra nagyon!«
— Csak ez ne volna! — sóhajtotta Berta. — A legboldogabb asszony
volnék, mert hiszen egyébként a legjohb, a legkedvesebb és leggyöngédebb
ember a világon. Amellett szép, okos, tehetséges és a legkeresettebb ügyvéd,
akinek remekül megy az irodája....
Beírta bevette a lépcsőház ajtajából az újságokat és keresni kezdte bennük
a moziműsort, de ekkor egyszerre megállt a szívverése, ökölnyi betűkkel
egy kéthasábos cím meredt a szemlébe: »Halálos autószerencsétlenség a bécsi
országúton«. Es alatta valamivel kisebb betűkkel: »Bogdán László ügyvédet és feleségét holtan húzták ki az autó roncsai alól«.
Első pillanatban úgy érezte, hogy rossz tréfa az egész. Hogyne! Hiszen
az ő halálhíre is itt volt, amiről tudta, hogy nem igaz, bár megborzongott
tőle. De ahogy ez nem igaz, bizonyosain éppen úgy nem igaz az sem, hogy
Laci, az ő L a c i j a . . . Nem! Nem! Az lehetetlen! Lehetetlen! Bizonyosan
valami ostoba névcsere!...
Lázasan futotta végig a hírt és most már vasmarokkal szorította össze
szívét a keserű rémület. Mert bár_ még tagadta önmaga előtt is, de már
értett mindent. A szerencsétlenül Járt autó két utasának szeanélyazonossáSát az útleveleikből állapították meg. Kétség nem lehetett. Az útlevél Bogán László és felesége nevére szólt.
— Hamis útlevéllel utaztatta a szeretőjét!
Bertának mintha a torkát fojtogatták volna. Aki miatt most őrjöngve
kellene a haját tépni bánatában, akit éigrekiáltó panasszal kellene siratnia
és akiért fel kellene olvadnia a végtelen és soha nem enyhülő gyászban,
azt az embert, az ő imádott Laciját meggyűlölte abban a pillanatban, amikor elvesztette...
II.
ZSOLT BÉLA
Az indulat először megbénította. Visszaroskadt a díványra és másodpercekig ült mozdulatlanul. Egyik pillanatban szinte kegyetlen kárörömet érzett, a sorsszerű bossaúés az elégtétel kielégülését, a másik pillanatban viszont
ráeszmélt a rémült, semmihez sem hasonlítható, csillapíthatatlan fájdalomra. Gyűlölte Lacit, akiről most halálában
kiderült, hogy megcsalta egy másik asszonnyal, aztán másodpercekig úgy zokogott, mint aki elfelejtette a nagy sérelmet:
csak a szétroncsolt testét, elnémult hangját, megfagyott mosolyát
siratta, amit a halál visszavonhatatlanul elvett tőle. Gyűlölete nem
volt elég erős, ' hogy visszaadja az aktivitását: így végződött félig
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«

ellentétes érzések között, tervtelenül,
tanácstalanul,
-ungettek az előszobaajtón,
.ïngetéstôl feleszmélt. Az energikus, parancsoló sivítás talpra^v^iány lépést tetetett vele az ajtó felé. Most meglátta magát a
4 ^ z arca hamuszürke volt, a szemei üvegesek, az alvástól szétç^V'alatt. Csakugyan olyan volt, mint a halott. A »másik« Bogdán
^ , az idegen asszony, akit az országúton találtak a férje mellett,
intett viaszsárgább, élettelenebb, dúltabb és az ő élete sem pusztult
jsabban, mint az övé. Kettőjük közül az élő a halottabb, mert ele,udatosan kell magában cipelnie a halált. Minden ímeghalt benne
.1 a pillanatban, amikor az, iíjsághírt elolvasta. A csengetés egyre tü.. ietlenebbé vált, az ajtón dörömböltek, majd rémült női hang sikoltott
bele az úri bérház lépcsőházának csöndjébe. Berta ráismert Mici hangjára.
Mici, a húga, úgy tudja, hogy Laci egyedül ment Bécsbe. Tegnap délután
ugyan mintha valami előérzet dolgozott volna benne. Mici jelenlétében könyörgött Lacinak, hogy vigye el magával az autóútra — akkor még csak
arra gondolt, hogy ha mellette ül a kocsiban, mégsem vesz olyan veszett
tempót. Nos, Micinek sem kell megtudni, hogy itthon van. Hadd higyje,
hogy Laci mégis elvitte tnagával. Hadd higyje, hogy ő az országúti halott.
»Nem, nem akarok feltámadni senkinek — mondta. — Halott vagyok és a
halott nem nyit ajtót.« A városban úgy tudják, hogy meghalt, megtalálták
a nevére szóló útlevelet. Nos, ő elfogadja a halálos ítéletet. A házasságuk
példa volt a városban, boldog, harmonikus együttélés. Sohasem látták őket
egymás nélkül és az otthonuk híres volt arról, hogy ha szakítás küszöbén
álló párokat meghívtak vacsorára, a lakás légkörétől megbékéltek és keresték az egymáshoz visszafelé vezető útat. Ha néha elmentek egy mulatóba, tízéves házasság után úgy ültek egymással szemben a felvirágozott
asztalnál, mint a friss szerelmesek. Nos, ihigyjék az emberek, hogy a halálba is együtt mentek. Hidegen, józanul, könyörtelenül határozta el, hogy
lelki megsemmisülése után most már testileg sem akar tovább élni. Kinn,
az ajtó előtt velőtrázó kétségbeeséssel szólongatta Mici. Azután a rémült
lábdobogás halkult. Most bizonyára segítségért szalad, lakatossal akarja
felnyittatni az ajtót. Berta elhatározta magát a cselekvésre. Kiment a
konyhába, az ajtóba vert szögön lógott a kimenős cseléd nagykendője.
Beleburkolódzott a kendőbe és kilépett a folyosóra A 'hátsó lépcsőn osont
lefelé, nem találkozott senkivel. A földszintről még hallotta, amint Mici
rémült izgalommal sürgeti a lakatost, hogy nyissa fel az ajtót. Kilépett
az utcára. Nem volt határozott célja, vaktában vágott neki, hogy találkozzék a halállal. A járókelők közönyösen mentek el mellette. Nem tudták,
hogy egy halott surran a házfalak mellett.
III.
HUNYADY SANDOB
Bertában tökéletes volt a halálvágy. Ha csak az akaraton múlik, a puszta kívánságon, azon, hogy kimondja ezt a
két szót: »legyen vége« — meghalt volna az első negyedórában. De meghalni miem olyan könnyű. Az asszony is ráébredt, hogy az élet' milyen erősen van hozzávarrva az
emberhez.
Hogyan csinálja? Ugorjon le az emeletről, vesse magát a
villamos elé? Csúf dolog. Elképzelte a testét véresre törve valamelyik ötemeletes ház udvarának kövezetén. Elképzelte, hogy a villamos keresztülmegy
rajta, de csak a lábát metszi le. Mentők, karbolszagú gézkötések, hangos
botrány. Es utána az örök nyomorékság, mert az ilyesmit kétszer egymásután nem lehet megtenni.
Revolver? Méreg? Honnan vegye az eszközöket? Nem volt náia penz.
Az otthoni selyempongyolájára, amelyben a díványon feküdt, fölkapta a
szakácsnő nagykendőjét, így járt hajadonfővel az utcán.
Hirtelen eszébe jutott a Duna, lágyan ömlő, hatalmas vizével. Igen, ez
lesz a legjobb!
Már este volt, de az utcákon még nagy volt a forgalom. Nem mert
nekivágni a Belvárosnak, a Lánchíd felé. Félt, hogy valami ösmerőssel
találikozhatik. Lassan megindult a szennyes perifériák felé, hogy megvárja
az éjszakát. Es éjszaka majd kigyalogol az összekötő vasúti hídig. Az a
híd nagyon alkalmas. Sötét, elhagyott. Egyet csobban a víz. Észre sem
fogja venni senki . . .
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Maga sem tudta, meddig csavargott, milyen utcába ke.
látta, hogy gyanús házaik, kocsmák, züllött, kültelki garnis«,
kóborol, amiikor hirtelen lármás tömeg fogta körül. Egy erős
ragadta a karját:
<.
— Igazolja, magát!
c
Berta fölsikoltott.
A detektív egyre erősebben fogta a karját:
— Ne visítozzon! Inkább vegye elő a papírjait!
— Úriasszony vagyok — dadogta Berta.
Az erkölcsrendészeti razziát vezető detektív türelmetlenül legyintett:
— Ne adjon elő ilyen meséket! Mit keres akkor késő este, kifestve,
selyempongyolában a külső Népszínház-utcában? No, majd, ha tudja, igazolja magát az őrszabán! Kőszegi, állítsa be a »nagyságát« szépen
a sorba!
I
Es egy másik detektív betolta Bertát a szemét nép közé, amelyet a
razzia összeszedett. Vitte, ragadta magával az ellenállhatatlan erő. A
rekedt utcai nők, a micisapkás csirkefogóik kíváncsian néztek az arcába:
»ez valami jobb klasszisba való macska!« suttogták egymásnak.
Egy derék, öreg rendőrtizedes vigasztalni kezdte, nyugodt, mély
hangján:
— Ne bőgjön fiam! Ha van valakije, aki igazolja, ha nincs priusza,
mindjárt elbocsátják az őrszobáról. Jöjjön szépen mellettem. Ne hagyja
szekírozni magát ezektől a piszkosoktól!
Éjfél volt már, amikor a razzia elvégezte a munkáját. Az őrszobán a
rendőr leültette Bertát egy legénységi priccsre. Az asszony a tenyerébe
hajtotta az arcát. Be kellett látnia, hogy a sajátmaga hibájából került a
bajba. Csakugyan ki volt festve, csakugyan selyempongyola volt rajta és
valóban a város leggyanúsabb részén sétált hajadonfővel, egy sor igazoló
írás nélkül. Végtére is az még mindig kisebbik baj volt, a rettentő valóság mellett
Hallgatta, hogy vallat a rendőrtiszt az asztalánál egy hurokra került
züllött kokaincsempészt. Es a szívverése megállt a gondolattól, mi fog
történni, mit fog mondani, ha majd ő is sorra kerül és odaállítják a
tintafoltos rendőrségi íróasztal elé. Hiszen meg akart halni, az igaz. De
hogy ilyen legyen a feltámadása! . , .
IV.
ERDŐS RENEE
A kihallgatásra váratlanul nem kerülhetett sor. Pár
pillanat múlva kitárult az ajtó ésl hajadonfővel, füstölgő
cigarettával a szájában bejött a szobába Kernen es Gábor
rendőrkapitány. Ez az ura jóbarátja volt, házuknalk gyakori
vendége, kedves, vidám, joviális fiú, akivel talán még gyakrabban együtt lettek volna, ha Gábor szépen, diszkréten, de
félreérthetetlenül nem lett volna belé szerelmes. így rendes,
jó feleség módjára igyekezett őt magától távoltairtani, amennyire lehet
és úgy, hogy az ura gyanút ne fogjon.
Mindamellett jól esett neki a csinos, férfi néma hódolata és most
hogy berobbant a szobába, a megváltást 'jelentette számára.
— Gábor! kiáltott föl és izgatottan rohant oda hozzá és a karjába
kapaszkodott.
Kemenes megriadtan nézett rá. Az első pillanatban fel sem ismerte.
— Szent Isten, Berta! Hogy kerül maga ide? — kérdezte tőle azután,
hogy fölismerte.
— Erőszakkal hurcoltak ide — mondta Berta sírva — hiába beszéltem
nekik! Az Istenért Gábor, vigyen el inneni
Kemenes néhány halk szót mondott a rendőrtisztnek, aki az asztaltól
nézte és hallgatta ezt a jelenetet s aztán karonfogva Bertát kisietett vele
a. szobából és vitte magával a saját szobájába, ott leültette egy zsöllyébe
és azt kérdezte tőle.
— Hát lehetséges ez Berta? Az első percben, mikor megláttam, azt
hittem, kísértet áll előttem. Maga él! Délután azt olvastam, az újságban,
hogy meghalt Lacival együtt! Miféle ostoba kacsa volt ez?
— Nem volt (kacsa — mondta Berta iszomorúam — legalább is az a
rész, ami La . . . az uramra vonatkozik. (Nem tudta többé azt a szót
kimondani, hogy Laci). En is a lapban olvastam a hírt és ez annyira
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magamon kívül sodort, hogy mint az eszeveszett rohantam le az utcára.
Ha ő csakugyan meghalt, nem én haltam meg vele együtt, hanem egy
másik asszony, aki az én nevemet bitorolta és minden valószínűség szerint
a jogaimat is.
— Szegény Berta! — mondta Kemenes — hiszen ez rettenetes, ami
magával történt! Ez talán még szörnyűbb, mint a Laci sorsa, akire —
ne haragudjon, ha ebben a pereben nem tudom mással megvigasztalni —
súlyos ballépéséért, lesújtott az igazságszolgáltatás . . . Alaposan meg
kell gondolnunk, hogy mit csináljunk ebben a rendkívüli helyzetben.
Egyelőre azonban hazaviszem. Rettenetes milyen állapotban van!
Berta ijedten nézett végig magán.
A gyűrött (kendőjén, a sáros cipőin. Arcán szétmázolódott a festék, a
a haja is zilált volt.
A tragédia ködén keresztül is érezte: nem lett volna szabad, hogy
Kemenes őt ilyen állapotban lássa.
Legalább rúzsos-szelencéjét vagy a fésűjét imagávalhozta volna,
hogy egy kissé rendbeszedhetné magát
Amint látjuk, Berta nő volt, százszázalékos nő, még ebben a kritikus
szerencsétlen szituációban iis.
V.
BABAY JÓZSEF
Sugaras, biztató hangulatú volt a reggel, a régi császárváros, úgy látszik, jól kialudta magát, mert vidám'
forgatagúvá vált az utca. képe. A bécsi reggeli lapokban
nem talált semmi különösebb szenzációt, fizetett és menni
akart. A tárgyalás, amiért idejött, két óra alatt befejezést
nyer. Ügy tervezte, hogy déltájt vissza is megy Pestre, de
addig bolyong egy-két órát a Bellárián s felkanyarodik
a régi boldogmosolyú utcácskába, a Mondscheingasőéba is. Nászútjuk idején, — mennyire tetszett Bertának ez a meredeken futó,
kisujjnyi utcácska, — itt vásárolták azt a szerencsét hozó, kicsi
fehérszereesent, amit az utca közepén szerénykedő elefámtcsontfaragókereskedő kirakatában láttak. A kis fehérszerecsen ma is ott vigyorog a
vitrinben s eddig csakugyan szerencsét hozott. Ma megveszi a párját. ..
Az újságos fiú a repülőpostával érkező Petit Parisient nyújtotta feléje.
A lepedőnyi lap alól egy pesti újság kandikált ki.
Örült a hazai betűknek, de a harmadik oldalnál rekedten kiáltott fel. A
keretes okulárét viselő, idős főpincér — még a katonazenekaros császárvilágból itt maradt, kétlábon járó Caffé-hútordarab— ijedten nézett feléje.
— Szentséges Isten! — susogta magyarul és sápadt lett, mint a későn
lehullott juiharlevél. A pesti ,lap remegett a kezében, hadarva olvasta a
cikket most már harmadszor: »Halálos szerencsétlenség a bécsi országúton«,
Es alatta valamivel kisebb betűkkel :
»Bogdán László ügyvédet és feleségét holtan húzták ki az autó roncsai alól«.
A rémület pillanatok alatt hideg verítéket vert ki magas, kissé már
kopaszodó homlokára, újra az újság után nyúlt, mindkét kezével markolta a lapoldal két szólét, fegyelmet akart varázsolni idegzetére, de térdei
remegtek. Hiába, változtathatatlan, pokoli valóságként ordították tudatába
a tényt a vastag, hideg, fekete betűk: a két halott útleveléből pontosan
megállapították a személyazonosságot. A lap munkatársa a hír vétele
után néhány perccel fölhívta telefonon a Bogdán-lakást, ahonnét senki
sem felelt. Később a riporter személyesen ment ki, de az ügyvéd lakása
zárva volt. A cselédek sem tartózkodtak otthon. A házmester úgy tudja,
hogy a neves 'budapesti ügyvéd reggel Bécsbe indult kocsiján. A feleségét
is magával kellett, hogy vigye, ibár az indulásnál Bogdán dr. egyedül ült
a volán mellett. De lehet, hogy az asszonyt a városban vette föl, valamely
előre megbeszélt helyen. Bogdánné huga különben lakatos segítségével már
bentjárt a lezárt lakásban, ae ő sem talált említésre méltó nyomot.
Bogdán doktor a hirtelen rászakadó izagolmtól heves émelygést kapott
Vértelen ujjaival belekapaszkodott az asztal márványlapjába, hogy le né
forduljon a székről.
— Berta! Berta! — kiáltott fel.
— Bitte? — fordult feléje a főpincér és bepillantott a lapba, hátha kielégülést nyer kényszerű kíváncsisága.
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Érteni nem értette a dolgot. Logikáját bepányvázta az egyetlen tudat,
hogy Berta, ez a tiszta, hű asszony, egy idegen férfi társaságában Bécs
felé robogott, az autót megállította a halál s a mindig tiszta, mindig hű
asszony valamelyi kórház ualottaskamrájáiban fekszik az idegen és ismeretlen férfi mellett, a k i . . .
A k i . . . Elcsábította! A szeretője volt? Vagy talán valamelyik barátja?
Rémülettel telt szeme újra az ölében remegő újságra meredt. De a két
hasábon szétterülő betűk megint csak kegyetlen feketeséggel kiáltottak fel
megriadt tudatába: »Bogdán László ügyvédet és feleségét holtan húzták
ki az autó roncsai alól«.
VI.
KARINTHY FRIGYES
A Pest felé robogó ablaktalan szállítókocsi mélyén jégpárnákon, jégpaplanok alatt ott fekszik a két test: egy
férfié és egy asszonyé.
Szitáló köd. A városi soffőr borzong, erőlködve figyeli
a fényszóró kúpját, ahogy az éj fekete vattájába fúródik,
j felhajtja gallérját. Motorberregésen túl mintha hallaná a
jég szörcsögését. Nem túlságosan érzékeny lélek, mégis ott
lebeg előtte a kép, ahogy a két összeroncsolt embert a kocsiba
beemelték: szörnyű látvány. Különösen ezek az összeroncsolt arcok
egymásmelleit ! Ugylátszik, együtt buktak a felrobbanó motor alá — és az
arc, az valami írnás mégis, mint a többi testrész. —Törzs és végtagok, mintha
csak tartozékai volnának az embernek: az arc, igen, az maga az ember.
Zárt koporsóban kell majd temetni őket — gondolja és hosszan fütyül,
holott üres előtte az országút.
Es a tütülés nyomában feljajdul az őszi szél, elnyújtott bőgés nyúlik
utána s a halottaskocsi belseje, mint egy fekete hegedű, sokáig bongatja
még hangszekrényében la hangot.
Es ibong és huhog a kísértebhang makacsul, halkul, lassan enyész,
Mintha kettős zengésbe borulna a mély gúnyos bariton és rémült, siránkozó szoprán.
Es a szoprán siránkozik:
— Ez nem volt bent a játékban. Ehhez nem volt jogod.
Es a bariton gúnyosan huhog:
— Megmondtam, hogy élet-halálra megy a tét. Tudtad, mit kockáztatsz. A lehetőség megérte a kockázatot. Vesztettünk. Ennyi az egész. Mit
sajnálsz azon a pár ostoba éven, amitől elestél! Vagy jobb lett volna nyomorban, kínban, börtönben tölteni ezt a pár évet! Megkíséreltük, hogy
ragyogásban, hatalomban töltsük. Ezt ingyen nem adják, sem itt, sem a
túlvilágon. A számításod így is meg fogod találni: tiszta halál, örök boldogság odaát — sátáni élet, poklok gyötrelme árán: örülj, hogy az előbbi
jutott osztályrészedül.
— Az anyám... a testvérem...
— Soha nem fogják megtudni. Kalkutta messze van. Oroszországból
nem kerülhetnek át iratok. Ügy tűntél el ebből :a> világból, mintha soha
meg se születtél volna. Legenda lesz belőled.
— Es a párizsi adatok!
A bariton huhogása, mintha hahotába lendülne.
— Párizsi adatoki Hát mit képzelsz, átkerültünk volna a határon
ezekkel!
A szoprán rémülten siránkozik.
— Mit tettél? Hogy csináltad! Megint a régi vakmerőség!
— Nem lehet kifogásod. Mindenütt nagyon udvariasak voltak. Csinálhattam volna előkelően, — csábító nevek álltak rendelkezésemre. De ez
gyanús lett volna. Egy régi barátom egyszerű, szürke neve, néhány információ, hogy a részletek egybeessenek, valaki mégis gyanút fog és az
illetőnél érdeklődik, — teljesen megfelelt a célnak. Tudod, vannak :tu rendőrségen jó barátok, akik szórakozottságból két példányban állítanak ki
egy útlevelet.
— Borzasztó... a mi kettőnk nyomát eszerint végleg és visszavonhatatlanul befútta a szél...
— Sajnálod!
— Talán nem... Emlékszel, sokszor mondtam, kár volt a világra jönni.
Es talan meg is tudnék most nyugodni...

hJ
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— Ha tudnád végre az igazat... nyugodj meg hát... békétlen szellem, túl a zavaros életen. Az a bolondos valami, ami az én lelkem volt s
aki most hidegen és békésen fütyürész a te meztelen lelked előtt: soha
nem szeretett mást, mint ezt a testet, ami ott fekszik a jég közt, ami tegnap még hozzád tartozott.
VII.
KÁLMÁN JENŐ
Maga sem tudta, ki támogatta be a liftbe és hogyan
szédült föl a hotelszobába. Egyáltalán még arra sem emlékezett, hogy a porta előtt elmenet rátaposott egy angol
hölgy cipőjére, aki valami szigorú dolgot mondott neki. Ült
a kerevet szélén, az aircát a két kezébe temette, mint akit
éjszaka vesz e!ő a reménytelen fogfájás és még csak aszpirinja sincs, hogy néhány percre megenyhüljön.
A tényállás . . . mint vérbeli ügyvéd még most is szabályos jogi
kifejezésekben gondolkozott . . . a tényállás ördögien képtelen. Bogdán
László ügyvéd szabályos útlevéllel átrobog az osztrák határon és defekt
nélkül megérkezik Bécsbe. Az útlevelet annak rendje és módja szerint felmutatta a hatósági közegeknek . . . Ezzel szemben itt áll a cikk, hogy
Bogdán Lászlót és feleségét halva találták
bécsi országúton egy összetört autó roncsai alatt . . . Az útlevélnek ott kell lennie ai trenchcoat
zsebében, a trenchcoat viszont a kocsin van. Majd, ka lemegy a garázsba,
rögtön utánanéz, de egyelőre úgy érzi, hogy mozdulni sem tud. Egy pohár
konyakért kellene csöngetni, de a keze felmondta a szolgálatot, jobb is,
ha nem látja senki ilyen állapotban, még a szobapincér sem. Föl kellene
írni egy cédulára, hogy trenchcoat és konyak , . . dehogy konyak:
útlevél!
A tényállás tehát... hirtelen végiggondolt azokon a férfiakon, akikkel
Bertát gyanúba lehetne hozni. Nevek és arcok villantak föl előtte. Ez
sem, az sem. Már azokat kezdte számbavenni, akik Valaha föl jártak hozzájuk, de elmardtak. Biró S a n y i . . . ez görlt vett feleségül, akit nem akreditált ,a társaság. Módszeres ember létére betűrendben gondolkodott.
Kemenes Gábor neve került sorra és ebben a pillantban erőtlen újjaiba
olyan élet költözött, hogy majdnem összeroppantotta a saját álkapcsát.
Ha csakugyan így volna, ez sokat megmagyaráz..,.
... Lássuk csak. Kemenes Gábor, aki a szerelmet a szemébe írva
viseli, váratlanul elmaradt 'a. háztól. Vagy azért, mert elutasították,
vagy éppen azért, jmert meghallgatásra talált. Vannak asszonyok, akik
szemérmetlenül el tudják viselni azt a helyzetet, amikor férj és szerető
egymásmelleit ülnek, egy asztalnál. De Berta nem süllyedhetett idáig.
Emberi méltósága' nem engedhette meg, hogy az, akink az oldalán el,
lealázó és nevetséges helyzetbe kerüljön . . . Tehát Kemenes Gábor„ a
rendőrkapitány!
Fölugrott és nagy lépésekkel kezdte mérni a szobát. Ha, csakugyan
Kemenes, akkor ez sok mindent új megvilágításba helyez. Mindenekelőtt
az útlevelek titkát. Neiki, mint rendőrkapitánynak módjában állhatott,
hogy megújíthasson egy otthonfekvő, lejárt útlevelet. Talán nem is először használták. Talán idén tavasszal is, amikor ő a szokásos kétheti karlsbadi kúráját tartotta. Néhány napra átruccantak a határon és hogy a
hotelportások ne röhögjenek össze a hátuk mögött, az útlevél-duplikátummal mint férj és feleség szerepeltek.
Olyan egyszerű és logikus volt minden, hogy nem is töprengett többé
felette. Sokkal kínosabb gondjai voltak. A szörnyű tragédiában a nevetségesség ördöge bujkált és öltögette rá a nyelvét. Hogyan fogsz beállítani
Budapestre, a barátaid, az ismerőtseid és a klienseid elé? Talán elfoglalod
a főhelyet a temetési menetben, amint egy megtört férjhez illik'/
Akkorát ordított, hogy a szomszéd szoba lakója, aki az éjszakát a Feminában töltötte, fölriadt és rögtön panaszt tett háziteletonon az igazgatóságnál.
— Nem! Most semmi esetre seem!
De itt sem maradhat, ahol lépten-nyomon pesti ismerősökbe ütközik
az ember. Néhány napra, vagy talán néhány hétre el kell bújnia a nevetségesség elől. De hová? Eszébe jutott, hogy Karinthia tele van sziklák
oldalára ragasztott apró farmokkal, amelyek kiesnek a turisztika útjából.
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Korábbi életéből ismert ilyen sziklafészkeket a mautheni Alpok között.
Tíz perc múlva a garázsban volt. Teleszívatta a motort és újabb félóra
múlva a semmeringi országúton robogott, mélyen szemébe húzott
sapkával.
VIII.
BRÓDY LILI
Sági Béla, a Déli Újság fiatal munkatársa az éjjeli
vonattal érkezett meg Lovranából. Négyhetes szabadságából
három hetet töltött .a tengernél: sose bírta ki tovább s mindig elhatározta, hogy szabadságának utolsó hetében Budapest fürdővárosban »nyaral«, úszni jár, hegyekbe jár, a
Ounaparton ebédel, Budán uzsonnázik, esténként nyári 'színházba, vagy cirkuszba megy, röviden: élni fog Budapesten.
Megérkezése után öt perccel Sági Béla rendszerint betelefonált a szerkesztőségbe, bement a szerkesztőségbe, leült a szerkesztő-égben, benn
maradt a szerkesztőségben, röviden: dolgozni kezdett.
A hotelban, ahol évek óta lakott, tarka nyári tömeg foglalt el minden
helyet, zsúfoltan hullámzott a terrasz, a hail, a folyosók, a kávéház s a
portás ideges bocsánatkéréssel mondta, hogy nem tudja a rendes szobáját
adni, mert rengeteg idegen érkezett s ma éjszakára meg kell elégednie
egy kis udvari szobával a folyosó végén. Ez bosszantotta, szeretett volna
már kicsomagolni, kényelembe helyezni magát, otthon lenni. A kis szobából cslak este költöztek ki: nehéz és sötét szivarszag maradt az eltávozott vendég után, a dívány, amelyre ruhástól leheveredett, beleitta maába a szagot, por és korom jött be az ablakon az udvar felől. »Bosszul
ezdődik« — gondolta ingerülten.
Bosszul aludt, kellemetlen és nyomasztó álmok nyugtalanították. Hangos beszédre, porolásra, csengetésekre ébredt hat órakor, a szobája előtt
izgatott női hang tárgyalt a szobalánnyal ós a londínerrel. Bosszúsan és
kialvatlanul kelt fel. Kint esett az eső, nyaralásról szó sem lehetett. Megfürdött, felöltözött és lement a kávéházba.
»Bosszul folytatódik« — gondolta, amikor a pincér sötéten hozta a
kávét s tojás helyett dzsemet hozott a komplett reggelihez. A kávéház is
zsúfolt volt, az újságosok futkostak, félórába telt, amíg megkapta a lapokat. De a címek elfutottak a szeme előtt, a nyugtalanság, amely tegnap
reggel óta áradt benne, nyílt és kellemetlen előérzetté fokozódott. Felugrott és a telefonhoz ment. A telefonossal hivatta fel a lapot, Ligetit
kérte a telefonhoz, a rendőri rovatvezetőt.
— Ez jó, — mondta a hadaró hang a szokott üdvözlés és meglepetés
helyett, mintha tegnap búcsúztak volna el — ez jó, hogy telefonálsz.
Éppen az előbb keresett valami nő életbevágóan fontos ügyben. Megadtam
neki a lovranai címedet, írjon oda, de olyan izgatott volt, hogy azt hiszem,
levelezés helyett mindjárt le is utazott.
— Női — kérdezte Sági, — milyen női
— Várj egy pillanatig, hívnak a másik telefonhoz... — Ez jó folytatta kisvártatva Ligeti — megint a nő. Fel akar jönni hozzám, azt mondja, ha te nem vagy itthon, talán én is el tudom intézni
az életbevágóját. Valami Törökné, azt mondja. Nem mondtam neki, hogy
itthon vagy.
— TöröknéÎ
Gondolkozott. Törökné, Törökné, sok Törökné van, ki lehet? Orvosok és
riporterek fejében az emberekről kétféle kartotékrendszer van: a hivatalos minőségükben megismert emberek csoportja és a »privát« ismeretségek csoportja. Törökné van mind a kettőben. Töröknét megismerhette
razzián és megismerhette társaságban, megismerhette a Bókusban és megismerhette bridzsnél, megismerhette bálon és megismerhette a főkapitányságon. Törökné sok van. Sok Törökné közül hirtelen magas fekete
asszony merült fel az emlékei között, valami kávéházban találkoztak társaságban, újságírók és ügyvédek voltak ott, igen, már emlékszik, az aszezony Bogdán Lászlóval jött, az ügyvéddel. Bogdán, Bogdán... Miért
olyan friss neki ma ez a név, hiszen évek óta nem találkozott vele.
— Törökné — ismételgette Ligeti.
A telefonfülke üvegablakán át kilátott a kávéházba. Mellette kis asztal volt az újságoknak, a tegnap déli lapok hevertek ott, kiszedve a rámából, gyűrötten és elhasználtam Szórakozottan és elgondolkozva nézegette,
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a gyűrött déli lap behajtott oldalán volt a név: Bogdán László. »Bogdán
Lászlót és feleségét autószerencsétlenség érte a bécsi országúton.« Hirtelen felébredt, a riporter izgalma futott át rajta.
— Várj, — mondta — bemegyek. Beszélni akarok vele.
Fizetett és rohant. A szerkesztőség kapujában a portás furcsa kis
emberrel tárgyalt, amikor meglátta, meglepve köszöntötte.
— A szerkesztő urat már valami tizen várják odafent.
— Engem? — kérdezte. — Senki se tudja, hogy itthon vagyok.
— En is mondtam — szólt, a portás és otthagyta a kis embert, indult
vele a lift felé. — En is mondtam, de egy se akar elmenni, azt mondjáka szerkesztő úr biztosan bejön.
IX.
KÖRMENDIFERENC
A portás tévedett: Ságira legalább harmincan várakoztak a szerkesztőségben, nők ás férfiak, elegánsak s kopottak,
előszobázáshoz szokott szerények és hangoskodó türe.metienek. Valamennyinek szemében azonban izgatott fénylés villogott, valamennyiük egyforma kis fehér borítékot szorongatott kezében. Olyanok voltak, bezsúfoltan a szűk vár.akozószobába, mintha Párizsban, a Metro valamelyik átszállóállomásán tolongtak volna, félhat és hat ora között. Vaigy mintha a
főnyeremény kihúzását lestek volna, esetleg a döntő gól kiírását, koraeste,
a kiadóhivatal kirakata előtt.
Sági az üveges ajtón át benézett a várószobába.
— Nom értem — mondta Józsinak, az öreg szolgának. — Mi ez? mit
akarnak ezek? hozzám jöttek?
— Mind — felelte Józsi. — Nem lelhet kirúgni őket. Személyesen
akarnak beszélni a szerkesztő úrral. — Vállat vont. — Azt mondják mind,
szerkesztő úr hívta őket. Kezdhetjük?
Sági íróasztalán cédula feküdt, a főszerkesztő titkárának írásával:
»Azonnal felhívni!« Sági a telefonhoz kapott.
— Az Istenért, Ságuci, miféle marhaság ez? Ezer embert csődítesz ide?
Az öreg őrjöng, le akar égetni! már a rendőrségre akart telefonáltatni!
Félórája még csend volt, most meg ez a muri! amellett beszélni sem lehet
a pasasokkal, csak veled állnak szóba! Gyerünk, apuskám, csinálj velük
valamit! kipucolni őket, mert robbanás lesz!
Szédelegve lépett az ajtóhoz. Mi ez? mi történhetett? De ekkor már
belépett egy kis öreg, szomorúarcú kopasz, levelet nyújtott Sági felé,
alázatosan s reménykedve.
— Mit óhajt kérem? — mordult rá ingerülten Sági.
— En, — dadogta riadtan az öreg. — En, kérem? Honnan tudjam én?
Hiszen a nagyságos úr hivatott!
Sági elkapta a papirost. Ez állt rajta, gépírással:
Életbevágóan fontos ügyben, saját érdekében, keressen fel a
Déli Újság szerkesztőségében e hó 7-én, kedden %11-kor. Okvetlenül
elvárom. Az ügy szigorúan bizalmas.
S az aláírás, tintával:
Sági Béla, hírlapíró.
Pillanatig ámult, aztán eszmélt. Düh fojtogatta.
— Köszönöm, uram, — mondta a megrettent öregnek. — A dolog már
nem aktuális. Vagyis nem önt illette a levél.
Az öregember felszabadultan s azért kissé mégis csalódva nézett a
hírlapíróra; alig lépett ki a szobából, már helyén volt egy kifestettarcú
fiatal lány, bűvölő mosollyal nyújtotta levelét Sági felé:
— Szerkesztő úr hivatott? Parancsára itt vagyok — és megnyalta a
szája szélét.
— Köszönöm, baba, — mondta Sági — ne haragudjon, vioc volt nem
tehetek róla. Bedűtötték magát is, engem is. Nekem kellemetlenebb. Pá.
— De ha már itt v a g y o k . . . — kezdte a lány; Sági félbeszakította,
kiküldte. Az ajtóban két úr állott: egy alacsony, pocakos és egy magas,
elegáns.
— Nievern Rothblau — mondta a kövér s a magasra mutatott: — A
jogtanácsosom, dr. Hosszúlépésfalvy. Szerkesztő ú r . . .
— Bocsánat, — szólt közbe Sági — bocsánat uraim, itt egy kínos
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misztifikáció történt, ezer bocsánat... méltóztassanak megérteni.,.
. . . Nem volt könnyű dolog kizavarni a szerkesztőségből a várakozó,
felháborodott embereket, a botrányt csak nehezen lehetett elkerülni. Sági
harcolt, fenyegetett, mentegetőzött, békült,, bocsánatot kért, azután kimerülten, a fogát csikorgatva rohant a főszerkesztőhöz, megmutatta a leveleket, kimagyarázta magát; szobájából nyomban felhívta a főkapitányságot,
s régi barátját, Kemenes Gábort kérte. Röviden elmondta neki, mi történt vele ma reggel a szerkesztőségben.
— Add ki kérlek alássan az ügyet valamelyik ügyes emberednek, —
mégis csak szeretnék az orrára koppintani annak, akinek kedve van
viccelni velem!
— Gyanakszol valakire? — kérdezte Kemenes kapitány.
— Nem tudom — felelte Sági; elgondolkozott. — Várj csak. Ez olyan
igazi női dolog, rumlit csinálni a rumli kedvéért. Talán az egyik kolléganőm a szerkesztőségben, a k i v e l . . .
— Jól van, öregem, — szólt közbe Kemenes Gábor — majd megbeszéljük az ügyet este, gyere le a kávéházba. Talán én is mesélek majd neked
valamit. Egyelőre titok. Igazi szenzáció. Isten veled.
Sági zavaros fejjel ült asztalánál. Ez mégis csak s o k . . .
— Szerkesztő úr, — lépett Józsi ekkor a szobába — még valaki várja,
egy nő. Nem akar elmenni. Azt mondja, ő nem kapott levelet, csak úgy
akar beszélni a szerkesztő úrral. Kihajítsam?
Törökné ..., jutott Sági eszébe reggeli telefonbeszélgetése, amely miatt
tulajdonképpen bejött.
Már az ajtóban megismerte a belépő magastermetű nőt: igen, ez az
a Törökné, akivel szegény Bogdán Laciék társaságában találkozott. —
szóval nem csalt az érzése.
A nő riadt arccal állt íróasztala előtt. Néhány szóval mentegetőzött,
azután mintha csak védelmet keresne, lihegve beszélt:
— Ne haragudjon kérem, hogy zavarom, de... hirtelenjében nem is
tudtam, kihez forduljak és éreztem, hogy beszélnem k e l l . . . iehet, hogy a
rendőrségre kellett volna mennem, dehát eszembe jutott, hogy önt ismerem, s ő t . . . talán emlékszik rá, éppen szegény Bogdánéknál ismerkedtünk meg, vagyis , . .
— Kérem, nagyságos asszonyom, — mondta Sági s érezte, hogyan
ragad át rá Törökné izgalma — miről van szó? Csak nyugodtan kérem...
— Arról van szó. — folytatta az asszony — hogy ön is olvasta a lapokban a Bogdánék autószerencsétlenségét... Bogdán László ügyvéd s a
felesége, a címük js az újságban állt... nem lehet tévedés...
— Igen, és?!...
— Es én tegnap éjjel egy órakor láttam az utcán Bogdán Bertát! Egy
irlagen úrral éppen taxiba ü l t . . . nem kérem, nem tévedek, elég régi
barátnőm, a hangját is megismertem, ahogy elmentem mellettük, csak
nem mertem megszólítani... felfutottam a lakásukra reggel, le van zárva
...én nem tudom, szerkesztő ú r . . .
— Hm, — hümmögött Sági; cigarettára gyújtott. — Furcsa dolog.
Nézzük csak . . .
X.
VASZARY GABOR
Már tíz perce száguldott az autó a sima országúton,
amikor Bogdán hirtelen lefékezett: eszébe jutott a trenchcoat-ja. A volán mellől visszafordulva nem látta sehol. A
hátsó ülésre tette. Amikor Bécsbe jöttek, még megvolt. Tisztán emlékezett arra, hogy az osztrák határon túl, amikor
pár percre kiszálltak, Mária vállára vette, mert borús volt
az idő, mintha esni készült volna. Lehet, hogy Mária felvitte
magával a szobájába. Es most jutott csak eszébe Mária is.
— Tisztára ibolond v.agyok — mormogta. Ideges mozdulattal Visszafordította a kocsit Bécs felé.
Voltak pillanatok, amikor maga sem tudta, mit akar, egészen elerőtlenedett és úgy érezte magát, mint akit ájulás környékez. De elég volt
két névre emlékeznie: Berta és Kemenes... elegendő volt ez a két név.
arra, hogy féktelen indulatok hatalmába kerüljön. Törni-zúzni szeretett
volna, hogy valamiképpen utat engedjen a benne megrekedt indulatoknak.
Üjra Bécsben volt. A forgalmas körútról befordult a csendesebb
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utcába, megállította a kocsit és gyors léptekkel áthaladt a túlsó olatu^..
lévő hotelbe.
— A nagyságos asszony?... — kérdezte furcsa mosollyal a portás,
miután maga mögé pillantott a vendégek kazettája felé, ahol a szobák
kulcsai lógtak. — Itthon van kérem. — Már nyúlt a telefonkészülék felé
és felhívta a 18-as szobát.
Bogdán átvette tőle a kagylót.
— Halló ! . . . Feltétlen beszélnem kell magával, Mária. Felmenjek
vagy lejön?
Le fog jönni, ö t perc múlva már jött is.
A »nagyságos asszony« — Szegő Mária, karcsú, magas, szőke lány
volt, határozottan nagyon szép jelenség, de volt benne valami hűvös
előkelőség, tudatos fölény, amely távoltartott magától minden őszinte
csodálatot és szimpátiát.
— Mi történt? — kérdezte Bogdántól, aki izgatottan elébe lépett a
hotel szalonjából.
— Változtatnunk kell azon, amit megbeszéltünk. Még ma tovább jön
velem.
— Hová? Jóformán még ki sem pihentem ezt a pesti autóutat. Miért
kell máris tovább rohanni?
— Később mindent megtud.
A fiatal lány bosszúsnak látszott.
— Jobb szerettem volna, ha megmaradunk amellett, amit megbeszéltünk: egy hét múlva értem jön Pestről és két napot együtt töltünk valahol Tirolban.
— Most viszem oda ahová akarja, két hétre is. ha kívánja, de még
ma este indulnunk kell. Velem jön, Mária?
— Jövök!
Egy óra múlva már kész volt az útra.
Betette a bőröndjeit a kocsiba és már ő maga is beült volna Bogdán
mellé, amikor hirtelen felsikoltott.
— Jaj, ottfelejtettem a kulcsaimat. — Már szaladt is vissza a
hotelbe. Előkapta retiküljéből kis noteszét, idegesen kitépett belőle egy
lapot és a következőket írta rá, gyors, kúsza írással:
»Gyurkóm poste-restante (Főposta) értesítlek, hogy merre megyek
vele. Sürgönyözni fogok. Csókollak ezerszer, Mackód.«
Az összehajtott papírlapot 10 schillinggel a portás kezébe csúsztatta.
Adják át az üzenetet Gárdy György úrnak, amint jelentkezni fog, aztán
már szaladt is vissza Bogdánhoz.
— Indulhatunk, Laci.
Bogdán bekapcsolta a gyújtást és a kocsi elindult...
Na, de viszont szörnyű dolgok történtek ezalatt Pesten . . .
De mielőtt erről beszélnénk, tisztázzuk előbb pár sorban Bogdán
László és Szegő Mária egymáshoz való viszonyát...
XI.
AND AI ERNŐ
Bogdán László kétségtelenül szerette a feleségét.
Szerette a szelídségét, nyugalmát, egyszerűségét. Gyűlölte a nyugtalanító, titokzatos, úgynevezett »érdekes« nőiket,
tehát érthető, ha végül is éppen: egy ilyen nő zavarta meg
az életét. Már a Szegő Máriával való megismerkedésük is
szokatlan körülmények között történi
Tárgyalásra sietett egyik reggel, — a kocsija javítani
volt — mikor elegáns, gyönyörű nő szállt fel az autóbuszra és leült vele szemközt. Bogdán könnyű pillantással szokott idegen nők fölött elnézni, most is
egészen véletlenül látta meg, hogy a fiatal nőnek feltűnően szép lába van.
Hiszen Bertának is szép a lába, de ez valahogyan más. Talán a cipő vagy
harisnya t e s z i . . . Azután már a nő kesztyűs kezét nézte, ahogy retiküljében pénz után kutatott, mikor a kalauz megállt előtte és érdeklődve
figyelt fel a zavart hangra:
— Szent Isten . . . hiszen nálam semmi apró . . . Csak egy százpengősöm van.
A kalauz a százpengősnek kijáró udvariassággal ugyan, de határozottan kijelentette, hogy nem tud váltani. Bogdán egy pillanatig magán
érezte a nő segélytkérő pillantását. Már át is nyújtotta a kalauznak a

harminchat fillért és mosolyogva adta meg irodája cimét a nőnek, aki
kedves zavarral követelte ezt. hogy visszaküldhesse a pénzt. De nem
küldte. Személyesen hozta fel még aznap délután. iKy kezdődött.
Két nap múlva megint összekerültek az autobuszon és akkor már
jóismerőskent üdvözöltek egymást. Mária egy új filmet említett, amit
aznap este akart megnézni. Kérdezte, Bogdán látta-e már. A férfi mosolyogva legyintett. Mikor van neki ideje szórakozásra?
— Pedig ezt a filmet meg kell nézni — nézett rá furcsa kis mosollyal
a lány. — Egy nagyszerű kalandornőről szól, aki mindent elér, amit
a k a r . . . ! Es különben i s . . . — tette hozzá pajtáskodó kedvességgel —
esti tíz órára mindenkinek be kell fejeznie a napi munkáját... !
Aznap Berta bridgepartín volt Törökéknél és Bogdánnak fél tízkor
eszébejutott, hogy egyszer éjfél előtt is befejezhetné a munkáját. Mikor
öt perccel tíz előtt a mozi elé ért, majdnem összeütközött Máriával, aki
látható örömmel integetett feléje.
Furcsa volt egy idegen nőt érezni maga mellett a szűk kis mozipáholyban. Berta jól ismert, hűvös parfőmje helyett valami különös, új,
izgató illatot, amit még forróbbá tett a szokatlan kaland íze. Néha akaratlanul összeértek. Ilyenkor Bogdán zavartan húzódott vissza. Nem
értette magát, hotry tud itt ülni egy ilyen nővel?! Hiszen ő szereti a
feleségét...
Mikor másodszor voltak moziban már eltűnt belőle ez a diákos félszeg
kis zavar és amikor harmadszor vacsoráztak együtt egy eldugott kis
budai vendéglőben, már sürgető követeléssel ostromolta Máriát, aki'
bravúros ügyességgel siklott mindig vissza a könnyű pajtáskodó hangra,
valahányszor veszedelmesebb fordulatot vett a beszélgetés !
Közben multak a hetek és Bogdán megszokott, régi élete teljesen megváltozott. Ez a változás külsőleg egyáltalán nem volt észrevehető. Ellátta
ügyeit, talán még kedvesebb és udvariasabb volt Bertához, mint eddig, de
közben érezte, mint válik napról-napra erősebbé az érzés, ami Mária
felé hajtja. Képzeletét még inkább felgyújtotta a különös titokzatosság,
ami a lányt körülvette. Most már majdnem mindennap találkoztak, de
még mindig csak annyit tudott Máriáról, mint első nap. Jómódú szülei
voltak, .valami kis vagyon maradt utánuk, ebből él, iparművésznő akar
lenni és lakásán nem lehet meglátogatni, mert szigorú, öreg nagynénjével
lakik együtt, aki nem tűrné egy nős emberrel való ismeretségét.
Végül már mindketten éreztek ennek a helyzetnek a tarthatatlanságát.
Akkor egyszerre szintén önként adódott a megoldás!
Mária egy este látható izgalommal érkezett a vendéglőbe, ahol Bogdán
már türelmetlenül várta. Elmondta, hogy rettenetes bajban van. Másnap
fontos családi ügyben Bécsbe kell utaznia és miután azt csak most délután tudta meg, képtelen volt útlevelet szerezni! Pedig az ügy életbevágó
és nem tűr halasztást. Könnyes szemmel, kétségbeesve fordult Bogdánhoz.
Most mit tegyen?!
A férfi hamar készen volt a válasszal. A napokban úgyis dolga lett
volna Bécsben, felmennek holnap reggel a kocsiján és Máriát magával
viszi a közös útlevéllel. A lány boldog megkönnyebbülésére aztán megfogta a kezét és elmondta mindazt, ami hetek' óta kínozta. Szép, őszinte,
komoly vallomás volt ez. Mária lehajtott fejjel, mozdulatlanul hallgatta
végig és amikor a férfi töredezett félszavakkal kérte azt a két napot még
a bécsi tartózkodás után, amikor végre egyedül lehetnek zavartalanul,
ketten Tirolban, csak erősen megszorította Bogdán kezét és ebben több
volt minden Ígéretnél.
Mindez és még sok minden filmszerű gyorsasággal ipergett újra végig
dr. Bogdán László agyában, mialatt rohant velük az autó az országúton.
Köziben belehasított a féltékeny fájdalom. Mi van odahaza?! Igaz lenne...?
Elképzelhető, hogy Berta és Kemenes...?!!
Hirtelen élesen felvillant ibenne egy gondolat. Az útlevelek . . . Amiket
a trench-coat-ja zsebébe hagyott...
— Mária... — fordult a mellette ülő, lehűnytszemű, sápadt lányhoz.
— A kabátomat elhozta...? Magánál maradt... Itt van?!!
Mária nem felelt mindjárt.
Egész idő alatt várta ezt a kérdést, de még mindig nem talált megfelelő választ. Hiszen az igazat nem mondhatta meg. Pedig egy pillanatra
átvillant agyán, mi lenne, ha most odafordulna a férfihez és elmondana
őszintén mindent. De aztán erőt vett magán. Nem. Ezt nem szabad. Nem
lehet.
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Elég, ha ő jól tudja, hogy a trench-coat jó helyen van a bőröndje
mélyén. De az útlevél már nincs a zsebében. Az útlevél már Gyurkónál
van a fekete lakktáskával együtt, bélésében az örökhagyó levelével, ami
miatt kalandos élete legizgalmasabb pillanatát élte át a határnál, amíg
a vámvizsgálat tartott.
Most már átadta az útlevéllel együtt Gyurkónak. Csak az a bolond
fiú ne rontson el mindent... Mindig olyan veszett sebességgel vezet...
— Miért nem felel. Mária! — vágott most újra fülébe túl a motorzúgáson az izgatott férfihang. Már összeszedte magát. Közelebb simult
Bogdánhoz és nyugodtan mondta:
— Itt van a kabátja a bőröndömben.
XII.
BIBÓ LAJOS
Sági szerette a kalandot, nem félt a veszélytől, nagyjában épidegzetű és fegyelmezett vérmérsékletű ember volt,
de a bizonytalanság teljesen kiforgatta magából. Az ösztöne
hibátlanul működött és ez a belső kényszer mindig határozott és gyors cselekvésre késztette, amikor sötétségbe került
és nem látta tisztán maga körül a dolgok iképét. Amikor
elhagyta a szerkesztőséget, néma izgalom szállotta meg.
Ismerte ezt íz érzést. Figyelni kezdte magát és megállapította, nyugtalansága rohamosan növekszik.
— Hm! — mormogta magában. — Ugylátszik beléptem a bűvös körbe.
Az első pillanatban megállapította, rendkívüli események felé halad.
Nem keresgelt a lelkében, nem kutatott a semmiben, érezte és tudta,
szunnyadó sejtését Törökné szavai riasztották fel. Keserves lassúsággal
multak a percek, lassan mégis elkövetkezett az este. Ült a kávéházban és
várta Kemenest. Az erőszakolt nyugalom üres tekintetével bámult bele a
levegőbe, akkor egyszerre megrezzent. Zsebébe nyúlt és kivette az óráját.
— Féltíz. Hol késik ez az ember? — lehelte félig hangosan maga elé.
hogy elcsittítsa, a szívében nekilódult vért.
Ösztönszerűleg a kijárat felé fordult. Nyílt az ajtó, Bogdánné lépett
be rajta. Kemenes mögötte. Berta lényegesen nyugodtabb volt, mint
előző este. Egész napját pihenéssel, egy csendes kis családi penzióban
töltötte. Sági megvárta, amíg az asztalához értek, akkor felállott és
üdvözölte őket.
— Ne csodálkozzék rajta, hogy úgy üdvözlöm, mintha még mindig
élne, de mentségemül és magyarázatképpen közlöm, hogy már órákkal
előzőleg értesültem a feltámadásáról — mondta mosolyogva Bogdánnénak.
Kemenes nagy szemet meresztett:
— Értesültél őnagysága feltámadásáról? Sohasem tudtam, hogy
arkangyalokkal tartassz fenn titkos cimboraságot. Kitől tudtad meg, hogy
Berta nagyságos él?
Sági felelet helyett, helyet mutatott Bogdánnénak, meg Kemenesnek.
Megvárta míg leültek, akkor megszólalt:
— A dolog hihetetlenül egyszerű. Beszéltem valakivel, aki tegnap
este látta Berta nagyságos asszonyt. A rejtély tehát, amint látod, sokkal
bonyolultabb, zavarosabb és sötétebb, mint amilyennek az első pillanatban hittük.
Kemenes eeryik ámulatból a másikba esett.
— Ez mindent t u d . . . — mondta halkan, őszinte elismeréssel, majd
hirtelen védekező gúnyjával folytatta. — Ezekután talán volnál szíves és
elárulnád azt is, kicsoda az a hölgy, aki őnagysága nevében és személyében a bécsi országúton szörnyethalt?
Sági a márványlapon dobolt ujjaival. Esze ágában sem volt, hogy
fölényeskedjék, játsszon a másik kettő rémületével és döbbenetével, mélyebb és megbízhatóbb stílusérzéke volt, semhogy visszaéljen az olcsó
pillanatokkal, de rendet akart teremteni hirtelen szárnyra kapott gondolataiban és ügyelt magára, hogy el ne.ragadja a képzelete.
— Sajnos, ilyen messziről és találomra nem tudom megállapítani^ a
halott hölgy kilétét — mondotta nyugodt hangon. De ez a tulajdonképpeni lényeg szempontjából pillanatnyilag nem is fontos. Számomra érdekesebb és sürgősebb annak a megállapítása, hol tartózkodik ebben a pillanatban Bogdán barátunk és miért nem adott eddig életjelt magáról.
Berta asszony elsápadt, aztán a szívére tódult minden csöpp vére.
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Sikoltani akart, de a torka összeszorult és szeme előtt elhomályosult a
világ.
— Azt mondja... azt akarja mondani, hogy L a c i . . .
Sági bólintott:
— Azt. Bogdán László ügyvéd úr él és egészséges.
Kemenes homloka ráncbahúzódott. Felháborította, hogy Sári nem
számol a helyzettel és a gesztus kedvéért ilyen felelőtlen és végzetes
következményekkel járható kijelentésekre ragadtatta magát. Dé Sági
szavait nem toldhatta meg tiltakozással, amikor látta, hogy Berta lelkében egyszerre örvény nyílott meg.
— Kérlek szépen... — hebegte, de elhallgatott, nem akarta, nem
tudta folytatni.
Sági magához intette a főpincért, fizetett azután Kemeneshez fordult:
— Most tíz óra. Tizenegy óra két perckor indult a bécsi gyors. Az én
útlevelem rendben van. Remélem gondoskodtál útlevélről a magatok számára is. Igen? Nos, akkor mehetünk is.
XIII.
MEGYERY SARI
Innsbruckban Bogdán a Tiroler Hof-ot ajánlotta, egyenesen oda akart hajtani, de Mária megfogta a kezét — Tele
lesz pestiekkel, menjünk csak inkább ide a Hotel Sonne-ba.
Ez is egészen barátságos. Igyekezett mosolyt erőltetni az
arcára és arra gondolt, hogy a Hotel Sonne-val pont szemben van a posta és neki osak ez a fontos. Fáradt és ideges
volt. Kimerítette a hosszú út, bosszantotta, hogy Bogdán
túlzott udvairiaskodásával egy pillanatra se hagyta magára. Megint
sürgönyözni akart Gyurinak, de hiába töltöttek el az ebéddel
egy kis faluban majd egy órát, sehogy se volt rá alkalom. Az
asztaltól kétszer is felkelt, gyorsan meg is írta a sürgönyt, de
épp mielőtt odia akarta adni a vendéglősnének, hogyha ők az autóval elmentek, azonnal adja fel,
megszólalt a háta mögött Bogdán. — Szívecském, ha meg akarja mosni a kezét, intézkedtem, vigyenek
magának melegvizet, és ha fáj a feje, nem bánom, megengedem, hogy
bevegyen egy port, de csak e g y e t . . . Es ne haragudjon, de utólagos engedelmével rendeltem magának is l e v e s t . . .
Milyen furcsa volt ez a mindenre kiterjedő figyelmessége. Ez a szinte
kicsinyeskedése. Milyen védtelennek, elkényeztetettnek néz engem
ez az ember — gondolja Mária. Ha rá akarok gyújtani egy cigarettára,
úgy kap az öngyújtója után, mintha az élete függne attól, hogy egy pillanatig se várakoztasson, ha csomagot lát a kezemben, kétségbe van esve
és nem nyugszik, míg át nem veszi. Hát hogy lehet ez? Ugyanaz vagyok,
legalábbis külsőleg neki is, mint Gyurinak. Es az! Istenem! Ordít és lehord buta libának, mindennek, ha félénken azt merem megjegyezni, hogy
mégsem olyan egészen veszélytelen és nem olyan gyerekjáték néhány óra,
vagy nap alatt a közelébe, bizalmába, barátságába féírkőzni, egy idegen
és esetleg gyanakvó embernek. — Mert tehetségtelen és gyáva vagy, —
feleli ilyenkor Gyuri. Sohase fogod kiölni magadból a spisz sváb eredetet,
te soihase leszel nagyvilági nő. Ehhez stílus kell! Vér, származás! Mint
a bárónő, — az igen, annak volt fellépése! Az volt az igazi partner! Az
tudott segíteni! Azt lehetett csak igazán használni!
— A bárónő, az állítólagos bárónő, — felelte ilyenkor Mária megvetéssel és úgy összeszorult a szíve. Neki könnyű. Te nem bánnád, ha én
is ugyanazokkal az eszközökkel szerezném meg neked azt, amire szükséged
van, mint ő. Ha én is gondolkozás nélkül dobálnám magam fünek-fának.
— Kifogás! Üres beszéd. En csak azt látom, hogy neked semmi se
sikerül és amint nem érsz el valamit, rögtön a tisztaságodra, hozzám való
hűségedre hivatkozol. Hát tudom én azt ellenőrizni? Azért nő valaki,
hogy ravasz legyen, ígér, úgy tesz, mintha igen és közben az orránál
fogva vezeti a férfit.
Hát ilyen egyszerűen gondolja ezt Gyuri és Mária ezekből a szavak
ból úgy érzi. Gyuri talán nem is bánná... Kopogtak az ajtón. Bogdán már
érte jött és ő még mindig nem adta fel a sürgönyt. Nem ezt, azt. ami érdekelné Gyurit. Mária belenéz a tükörbe — tetszik magának. Itt. ebben a
primitíven berendezett szobában egészen nagyvilági nő benyomását kelti.
Kirí a környezetből. A szobalány is milyen feltűnően bámulta.
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— Nem lett volna mégis jobb a Tiroler Hof? — kérdi gyöngéden Bogdán. Igazán meg lesz itt elégedve! Csak egy éjszaka, holnap tovább megyünk, de mégis, mégis csak az első igazi együttlétünk, M a r i a . . . Amit
én olyan másképpen képzeltem . . . olyan másként.,
— Valami hibát csináltam, Laci!
— Maga! Nem. Maga drága, kedves, jó. Valaki más. Vagy talán én.
Ha tudná, micsoda rettenetes lelkiállapotban, micsoda szörnyű embertelen idegmegerőltetéssel igyekeztem uralkodni magamon az egész úton,
•hogy maga észre ne vegye. Olyan hálásnak kellene lennem, hogy eljött
velem, és én most nem az az ember vagyok, aki Pesten olyan lázas örömmel ajánlkozott arra, hogy elkísérje.
Bogdán most egyszerre lehajtja a fejét, aztán üres szemmel maga elé
nézve annyit mond:
— Tíz évig éltünk együtt. Azt hittem, minden gondolatát ismerem.
Felugrik, az arca eltorzul, az öklével rávág a kis asztalra.
— Rettenetesen fáj, hogy nem én üthettem agyon őket! Csak ez fáj!
csak ez!
XIV.
TÖRÖK REZSŐ
Odakint a sürgönypóznák riadt egymásutánban (bukdácsolnak ibele a hűvös sötétségbe a robogó gyorsvonat mellett.
Fekete távolságokból néha kivágódott egy-egy csillagnyi
apró lámpafény, aztán rögtön elveszett valami késői lomib,
vagy házfal mögött.
Berta fáradt, égő szemekkel bámult ki az elsőosztályú
kupé ablakán. A lelke is mintha ilyen száguldó, dörömbölő
vonat lenne: vigasztalan éjszakában zakatol, fellobbanó reménysugarak
nyugtatják pillanatra, de mindjárt eltűnnek, elvesznek, elnémulnak és
marad a kétségbeesett sötétség, a gyötrő rohanás, egy férfi körül, akit
vakom szeretett és most... ó, csak legalább bizonyosat tudna!
!
A két férfi, — Sági és Kemenes. — szótlanul ült az asszony mellett.
A keményarcú rendőrtiszt néha rávetette pillantását az elcsigázott, aszszonyra s ilyenkor megrendült jóság és vegtelen szeretet sugárzott ki a
nagy, szürke szemekből. A riporter lassan szívta cigarettáját. Lehúnyt
szemekkel dőlt hátra az ülésen, mintha el-elszunnyadt rolna a bécsi gyors
egyhangú zakatolásán. Pedig talán sohase dolgozott az agya ilyen feszülten, ilyen mohó érdeklődéssel. Ahogy végigcikázott gondolatban a szép,
magas, fekete Törökné hallatlanul érdekes elbeszélésén, úgy érezte, valóságos rémregény fejezeteit éli a saját eleven életével. Törökné nem szégyelte könnyeit és megbánását. Es nem szégyelte azt a hallgatag, romantikus, egyoldalú vágyakozást sem, amely őt Bogdánhoz, a nagyszerű férfihez fűzte, ö most már látja: rettenetes hibát követett el, mikor Máriának, egykori iskolatársnőjének, bizonyos intim felvilágosításokat adott
Bogdánról. De akkor még hogyan sejthette, hogy a hideg, elvonult lány,
Mária, vak eszköze annak a különös életet élő Gárdy Györgynek, aki
jampeces elegánciájával és hanyag pénzdobálásával olyan vonzóvá tudta
tenni magát a léha, bridzses, flörtös, táncos, vikendes flapperek szemében.
Hogy ki ez a Gárdy György és ki Mária, azt előtte való nap tudta
meg áz öreg Schädertöl, amikor az öregúr fejét csóválva újságolta, hogy
együtt látta Bogdán Lászlót és Máriát, a nagy túrakocsin, Bécs felé.
Es nemi is volt elég a féltékeny fájdalom, amdt Bogdán és Mária együttes
autóút ja miatt érzett; rémület és önvád gyötri, inert Schäder kitálalta
mindazt, amit Gárdyról tudott. Furcsa eltűnéseit, a rendőrség érdeklődését a nagyláb'on élő fiatalember iránt, akinek legutolsó Pesten tartózkodása alkalmával detektívek figyelték minden lépését. Es Bogdán most
Szegő Máriával... a több, mint gyanús Gárdy barátnőjével! Bogdán,
akinek ügyfelei között vezérigazgatók, arisztokraták és más magas személyiségek vannak ! . . . a szerencsétlen Törökné sírógörcsöket kapott.
Azután felhívta telefonon a bécsi szállodát, ahol tudomása szerint Bogdán
megszállni szokott.. De elkésett. Az ügyvéd éppen egy negyedórája, hogy
eltávozott.
'
w
A kétségbeesett úriasszony hamarosan újabb szörnyű megrázkódtatáson esett át: kezébe került az az esti lap, amiben Bogdán és Bogdánné
halálos szerencsétlenségét olvashatta. De hisz ez lehetetlen! A bécsi szálló111

ban azt mondták: csak negyedórája távozott! Mi van itt, mi történt itt,
micsoda sötét misztikum kapcsolja össze Bogdánékat és Máriát és Gárdyt
és őt magát is, aki akaratlan elindítója volt a szeretett férfi tragédiájának!
Ekkor jutott eszébe Sági Béla, a sok bűnügyi történet aktív résztvevője és futott hozzá.
,
Berta a falnak dőlve zokogott. Itt, ebben a szállodaszobában lakott
az ura, ezen az ágyon aludt és ebben a szekrényben voltak a holmijai.
Tehát nem őt érte az autószerencsétlenség, tehát él, tehát valami súlyos
oka lehet arra, hogy távolmaradjon a feleségétől, hogy ne értesítse a
hollétéről. Pedig most már bizonyos, hogy olvasta azt az újsághírt, mert
a szálloda alkalmazottai megtalálták a szobában azt a magyar lapot, ami
vastag betűkkel hozta a katasztrófáról szóló cikket.
Karl, a vén szobapincér, furcsa szemekkel nézett a síró asszony után,
akit Kemenes gyöngéden támogatott ki a folyosóra. Az öreg pincér, soproni születésű ember, jól beszél magyarul és úgylátszik, jól is hallgat
magyarul. Legalább is Sági valami olyant érez, hogy ez a himlőhelyes,
sápadt ember többet tud, mint amennyit, elmondott. Mikor kettesben maradt a pincérrel, elővette cigarettatárcáját és Kari felé nyújtotta:
— Gyújtson rá, honfitá*-.
— Ö köszönöm. Szolgálatban tilos.
— Csak gyújtson rá. Es szívesen adnék egy tizest. ha tudnám, hogy
mit gondolt a fejében, mikor olyan összehúzott szemekkel nézett erre a
hölgyre.
Kari elmosolyodik, amíg egy cigarettát kihúz a tárcából és fakó bajusza alá illeszti:
— Szerkesztő úrnak jó sziame van. Dehát az ember nem (mondhat gorombaságokat egy zokogó úriasszonynak.
Sági elképedve néz rá.
— Hogy érti ezt!
— Kérem . . . én tegnapra virradó éjszaka megálltam itt a folyosón
az ajtó előtt. Sírást hallottam... férfisírást.... kérem, nincs annál borzasztóbb, mint mikor egy férfi s í r . . . benyitottam...
— Es!...
— A Herr Doctor Bogdán ült az ágya szélén és rázta a zokogás...
A riporter meghökkenve kérdezi:
— A zokogás? Miért?....
— Kérdeztem, hogy talán rosszul v a n . . . erre egész váratlanul felém
fordul: »Nős ember maga?« Mondom: »Isten őrizz, még csak az kellene
nekem, a reumám mellé!« Bogdán úr nagyot sóhajtott és keserűen szólt:
»En mondom magának, mint férfi a férfinek: sohase nősüljön meg, mert
a legtisztább nő, a leghűségesebb feleség . . . egyszer csak kiderül... züllött,'hazug, aljas, komédiás!.,.«
Az újságíró értetlenül bámul a himlőhelyes arcba. Egyszerre szó nélkül benyúl a zsebébe, egy húsz pengőst tesz le az asztalra és vontatottan
mondja:
— Ez a cédula azé, aki meg tudja mondani, hogy hová ment innen
doktor Bogdán László.
Kari nyugodtan zsebresüllyeszti a pénzt:
— Innsbruck, Tiroler-Hof, — mondja derülten. — En tanácsoltam neki
azt a szállodát.
Sági hirtelen felkapja az asztalról a kalapját:
— Köszönöm, öregem. — mondja gyorsan és rohan Berta és Kemenes
után a folyosóra.
XV.
FÖLDES JOLÁN
A lány mozdulatlanul állt, nézte az összeroskadt Bogdánt.
Az e'ébb még vad dühvel csattant a férfi ökle >az asztal
ártatlan lapján, most tenyerébe bujtatta arcát és meghalt
körülötte a világ.
— Laci — szólalt meg a lány és majdnem gyöngéd volt
a hangja. Ezt ő is ismerte, a fájdalom és a kiszolgáltatottság régi társai voltak. — Laci, maga azért hívott ide,
hogy... szóval azért. Ezt elfelejtjük, jó?
A férfi kicsit értelmetlenül pillantott fel.
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— Elfelejtjük! Nem értem . . .
— Maga más miatt szenved. Valamit megtudott a . . . a feleségéről.
Most nincs kedve hozzám. Nem baj. Leülünk egymás mellé, mint két
régi barát és maga mindent elmesél nekem. Róla.... a közös életükről...
a maga érdekes munkájáról...
Bogdán László megmozdult, karja fáradtan átölelte a lányt.
— Róla és a közös életünkről... nem tudok beszélni.... f á j . . . A munkámról . . munkámról nem merek beszélni, kislány.
Mária megrezzent.
— Nem mer! Most én nem értem magát, Laci.
— Ugyan, kislány. — Az ügyvéd bágyadtan elmosolyodott. — Nem akartam erről beszelni, egészen a búcsúzásig nem. Ugy gondoltam, kár lenne
megzavarni a néhány szép napunkat. De a búcsúzásnál azt a tanácsot
akartam adni magának, hogy... ne menjen többet haza.
— D e . . . die... — Mária remegve állt fel, az arca nagyon fehér lett.
— Hadd folytassam, kedves — kérte halvány mosollyal a férfi. —
Közben történt valami. Es akkor arra gondoltam, hogy talán én se
megyek haza . . . talán együtt maradhatunk. Vagy én térítem meg magát,
vagy maga engem.
— Megtéríteni? — A lány dadogott, kihűlő ujjal kapaszkodott az
asztal sarkába.
— Igen — bólintott Bogdán és kicsit felvidult. Furcsa az ember,
ondolta közben ő is, a szívem majd megszakad és mégis élvezem ezt a
is diadalt, az okos ember diadalát, aki tudta... — Megtéríteni — ismételte. — Vagy én csinálok magából tisztességes asszonyt, vagy maga
csinál belőlem . . . h m . . . mondjuk kalandort.
Mária'megtörölte a homlokát, most már nyugodt volt. Leült.
— Mit tud? — kérdezte egyszerűen.
— Mindent — mosolygott Bogdán. — Például egyszer, a moziban
elvesztette azok névsorát, akikkel érintkezésben áll. Különös lista, gyámoltalannak látszó öregember, aki viszont remekül hamisít iratokat,
fiatal lány, aki egy külföldi ékszerrablásban szerepelt m á r . . . Egy részük
maga se tudja, hogy mi érdekes maguknak, amikor válaszol a maga
ártatlan és jóindulatú érdeklődésre. De Rothblau úr már jól tudja mit
miért csinál és dr. Hosszúlépésfalvy i s . . .
Kis csönd támadt. Aztán Mária halkan kérdezte:
— Mit akar tenni velem?
— Mondtam már, kedves. Tanácsolom, hogy ne menjen haza. Mert
elutazásom előtt írtam néhány levelet. Összes barátait, akik a listán
szerepeltek, elküldtem egy távoli ismerősömhöz, Sági nevű újságíróhoz.
Ügyes fiú. Csodálkozni fog, hogy mit akarnak tőle és majd kicsit kérdezget . . .
— Ertem. — Mária tompán nézett maga elé. Gyuri ezt soha nem
bocsátja meg.
Az ügyvéd fanyarul mosolygott:
— Es látja, magát nem is árultam be. Most pedig eldöntésre vár a
kérdés: ne maradjunk-e együtt, mi ketten, ha már egyikünk se mehet
haza!
XVI.
SZITNYAI ZOLTÁN
A portás csodálkozva nézett Bogdánra:
— De kérem, hisaen a nagyságos asszony elutazott, még
a délutáni gyorssal utazott el.
Bogdán úgy érezte, mintha torkába futott volna a szíve.
Uralkodni igyekezett magán. Egy dairaibig csak állt és némán
bámulta a portást, mialatt gondolatai a rémület pillanatainak gyorsaságával száguldottak egy sejtelem körül, mint
;ő és eszeveszett sebességbe hajszolt korong a tengelyén..
Aztán vékony ujjainak nyugtalan mozdulatával végisimította verejtékező
homlokát.
— Vagy úgy. Persze. Nyilván nem akart megzavarni délutáni mély
álmomban^ Es mondja, — kérdezte ismét az izgatottságnak rosszul leplezett hangján — egy kabátot, egy szürke trench-coat-ot nem hagyott itt?
— Nem kérem, nem hagyott itt semmit — felelte a portás és az orra
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hegyéig csúszott szemüveg fölött meglepődő, szinte kutató tekintetet vetett Bogdánra.
Az ugyanakkor megpillantotta a tükörből a saját arcát ónszinüvé
fakultan. Gyorsan hátat fordított és végiglépkedett a szálloda haliján, a
nyitott ablakig. Enyhe szédülést érzett és az ablakhoz állva, mély lélekzettel szívta magába a szürkület hűvösödő áramlatát. Igyekezett elrendezni lázasan kavargó gondolatait. Tehát ez a nő mégis megelőzte, csak
egy lépéssel, de talán éppen a cél előtt. És az egészben a legször
nyűbb, hogy magával vitte a trench-eoat-ot is az útlevéllel. Semmi
esetre sem véletlenül. E pillanatban úgy érezte magát, mintha
személyiségének valami kiegészítő részét vesztette volna el az útlevéllel.
Es Mária vájjon merre vehette az útját? Legvalószínűbbnek látszott,
előtte, hogy vissza, Bécs felé. Felsietett a szobájába és utasította a
portást, hogy azonnal hívják fel távbeszélőn a bécsi hotel portását.
Pár perc múlva már csengett is a telefon.
— Halló! Igen, itt a főportás.
— Itt doktor Bogdán. Mondja, az a h ö l g y . . . a tizennyolcasból...
igen, a feleségem.. . Azt szeretném tudni, hogy nem érkezett-e vissza a
délutáni expresszel és nem szállt-e meg újra önöknél?
— Nem kérem, — hangzott a válasz — a nagyságos asszony nincs
nálunk. Ellenben van itt egy úr, aki kevéssel előbb érkezett Budapestről.
Nagyon fontos és sürgős beszélnivalója lehet az ügyvéd úrral, mert egész
kétségbe volt esve, amikor közöltük vele, hogy az ügyvéd úr már elutazott. Azonnal kapcsolom a szobáját.
— Ki az illető? — kiáltotta még Bogdán a kagylóba, de erre már nem
kapott választ. A készülék mélyén halk kattanás hallatszott és a következő pillanatban ismerős hang szólalt meg a huzal másik végén.
— Báró! Hát maga az? — kiáltotta Bogdán a kagylóba.
— No végre! — felelte az hallható megkönnyebbüléssel. — Már azt
hittem, hogy örökre elvesztettem.
— JDe mi történt? Mért utazott fel hirtelen Bécsbe?
— Erről majd négyszemközt. Most csak arra kérem, hogy aminő
gyorsan csak tud, jöjjön ide vissza. Itt fogom várni a szállodában.
— Valami baj van? — faggatta Bogdán. — Csak egy szót mondjon
legalább.
A báró pár pillanatig tusakodott.
— Gárdy György meghalt — felelte aztán.
—> Hiszen e z ! . . . — kiáltott fel Bogdán csaknem az öröm hangján,
majd elhallgatott, mielőtt kimondta volna* amit érzett. Ez az ember
gazfickó és a legelszántabb ellensége volt, de a halál mélysége előtt még
a legelvetemültebb gonosztevővel szemben is megszűnik a karöröm gyönyöre. — Azonnal indulok, autóval, — folytatta aztán — aminő gyorsan
csak lehet.
Százhúsz kilóméteres sebességgel száguldott a széles autóúton. Késő
este lett, mire megállt a kocsi a bécsi szálloda kapuja előtt. A báró már
izgatottan várta a szobájában.
— Attól félek, hogy máris elkésve tudunk csak intézkedni.
— Dehát mi történt? Mi okozta Gárdy György halálát?
A báró a vállát rándította.
— Ki törődnék azzal, hogy meghalt, hogy felfordult az autóval, amit
eszeveszett sebességgel vezetett, de a maga neve alatt halt meg, a maga
feleségével, amint azt a nála. talált útlevelek bizonyítják.
— A feleségemmel? — jajdult fel Bogdán.
— Es ez még nem minden. Poggyászának átvizsgálásakor nála találták a maga lakktáskáját is, aminek bélése alá az örökségemre vonatkozó
fontos levelet rejtettük. Ezt akarta Gárdy az ellenségeim részére megkaparintani. De más iratokat is találtak nála, amiket már régen kutat a
rendőrség. Most egyszerre az az érthető gyanú támadt, hogy maga volt
a vezére egy régen keresett és mindeddig le nem leplezett szélhámostársaságnak.
Bogdán halottsápadtan nézett a báróra. Már nem is a vele szemben
támadt gyanú bántotta. Bertára gondolt csak. Bertára. Arra,_ hogy az is
lehetséges, hogy ezzel az emberrel szövetkezett ellene? Csak tőle tudhatta
Gárdy az örökhagyó perdöntő levelének rejtekhelyét.
— Ezt tudta tenni Berta? — nyögött fel keservesen.
— Ezen már nem változtathatunk — mondta ridegen a báró. — Rész114

vétem az öné, de az ügy mégis minden személyi fájdalomnál fontosaibb.
Értesülésem szerint a rendőrségen már azt is tudják, hogy ön él és Szegő
Mária társaságában töltött el több napot. Ez megerősítette azt a gyanút,
hogy része volt a bűncselekmények elkövetésében és az útlevelet is ön
bocsátotta Gárdy rendelkezésére. Véleményem szerint az a leghelyesebb,
ha önként jelentkezik és igazolja magát.
De erre már nem került sor. Erélyes kopogtatás hallatszott az ajtón
és 'beléptek a szobába az osztrák rendőrség polgáriruhás közegei. Parancsuk van, hogy dr. Bogdán László budapesti ügyvédet azonnal előállítsák
a főkapitányságra.
Bogdán nem ellenkezett. Sápadtan és kábultan követte a deketíveket
az odarendelt csukott taxiba. Eldőlt a hátsó ülésen, a két detektív között
és Bécs utcáinak kivilágított esti képét nézte. Csak Bertára tudott gondolni és semmi egyébre. A bárónak fontosabb lehet az »ügy« és a lakktáskával ellopott levél, de neki ez a személyes bánat mindennél fontosabb.
Egyszerűen nincs ereje ahhoz, hogy védekezzék és magyarázkodjék. Azt
se bánja, ha letartóztatják, elítélik. Aztán, amint a közlekedési lámpa
egy útkereszteződésnél megállította a forgalmat, szórakozottan pillantott
be a kivilágított kávéház tükörablakán, amelyik előtt épp megálltak. Majd
hirtelen felemelkedett, mintha ki akarna ugrani a kocsiból.
— Berta! — kiáltott fel ugyanakkor.
A két detektív durván visszarántotta az ülésre. Majd csodálkozva,
megdöbbenéssel nézték Bogdánt, amint az felszabadultan, a szíve mélyéből zokogott. TJgylátszik megőrült, gondolták magukban és még erősehb
fogással szorították a karját. Azt persze nem tudhatták, hogy Bogdán a
tükörablakon keresztül Bertát pillantotta meg a kávéházban. Kemeaies
társaságában. Közben a közlekedési rendőr tovább bocsátotta a járműveket és ók gyorsított iramban futottak a rendőrség épülete felé.
XVII.
FARKAS IMRE
B'
A bécsi rendőrség épülete is csak olyan, mint bármilyen
I hivatalos épület kerek e világon. Félhomályos világítás,
L ^ P B R H hosszú, rideg, kietlen folyosók. Es amikor az ember dobogó
szívvel halad ilyen hivatali helyiségen végig, mindig a
I B i a i f c a M folyosó legvégén van a szoba, ahol ügyét-baját intézik.
Bogdánt is végigkísérték a folyosókon, bejutott egy
irodahelyiségbe, ahol egy szemüveges, joviális rendőrtiszt
ült. Ügy festett mosolygós arcával, aranykeretes szemüvegével, mint az
Anton Pichler-cég tiroli kalapjainak a reklámképe.
Egy rendőrtiszt, aki mosolyog. Különös.
A detektív hivatalosan jelentette:
— Előállítottuk Bogdán László pesti ügyvédet.
Erre valami egészen szokatlan dolog történt. A nyájas lerohenfeldi
ábrázat még vigyorgóbbra húzódott és azt mondta:
— Tessék kerem helyet foglalni.
Bogdán leült és rábámult a detektívefere. Azok visszabámultak rá. De
a csoda tovább tartott:
— Parancsol egy szivart? Regália Media.
Bogdán kiválasztott egy pettyes, pompás példányt. A rendőrtanácsos
tüzet adott és a régi K. und K. időkre valló emlék-vetélkedéssel mondta:
— Van olyan jó, mint a maguké... !
Bogdán szippantott vagy (kettőt, aztán azt mondta:
— Bocsánat... megtudom végre... ?
Erre az akták mögül (aihonnét eddig la gyanús szivarfüst szállongott
a kormos plafon felé) kibukkant egy alak és azt mondta:
— Megtudod végre ... !
Bogdan nagyot nézett:
— Sági!
Valóban ő volt, Sági, aki kedélyesen köszöntötte:
— Szervusz öregem. Hogy vagy, nem tudod?
Bogdán valóban nem tudta. A rendőrtanácsos most már nam mosolygott, röhögött az aranykeretes szemüveg mögött.
— Kérem, doktor úr, közben, amíg önök hármasban »ide sétálták«,
minden kiderült. Tudjuk, hogy ön nem volt 'feje semmiféle komplottnak,
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hanem az áldozata. Az iratokat akarták megszerezni — ez volt az egész...
— A lakktáska tartalmát! Az aktákat! A levelet!
— Igen. Mégpedig; ön bizonyára sejti kicsoda! Gárdy úr! ö használta
föl szerelmét, imádóját, rabszolgáját...
Bogdán a fejéhez kapott.
— Ertem! ö lopta el! Mária! Es az útlevél!
— Azt is. ö az ön neve alatt utazott... erre sok oka volt.
— Es" a nő, aki >a halálba ment vele!
— Az egy másik nő volt. Egjyilk a sok közül a Gárdy úr tartalékjából.
Egy bárónő, de mikor agnoszkálták, kiderült szegényről, hogy még csak
nem is bárónő...
Sági közbeszólt:
— Mit szólsz hozzá! Mindent tudnak. Ezek aztán alapos Mukik.
Bogdánnak még egy kérdése volt:
— Es a lakktáska!
— Itt van az iratokkal együtt.
Pillanatnyi csönd.
— Es Mária!
"" ! felelt.
z az én resszortom. A nő! Eljött érte doktor Egérút! Tudod, öre
gem, az ilyen nőnek kétféle embere van. Egy, alkinek ő a rabszolgája, egy
pedig, aki neki. Az ilyen mindig kéznél van. Az ilyen úgy szokott szenvedni, hogy nem lehet elkergetni. Most is kéznél volt. Elvitte a nőt Montecarloba. Mi pedig megyünk haza Pestre!
Bogdán doktor ezúttal nem lelkesedett imádott városáért. Eszébe
jutott minden... és megvillant előtte az utolsó kép... a kávéház tükörablaka és Berta és, Kemenes...
Az ajtó kicsapódott.
Bogdán fölugrott. A vízió tovább folytatódik! Kemenes lépett be a
helyiségbe.
— Szervusz Laci.
Bogdán nem köszönt vissza. Vad gyűlölettel nézte a régi barátot. A
torkát fojtogatta valami, egy szó, egy megvető szó, egy sértő, inzultáló
szó...
Sági ismerte már a készliMő pesti afféreket. Közberikkantott:
— Ki ne mondd! Neki köszönhetsz mindent.
A rendőrtanácsos közbevágott:
— Ügy van! Mert bár minden tiszteletem a hírlapíró úré, ő egymaga
nem boldogult volna! A pesti kolléga éles szeme és fáradbatatlam buzgalma segített kibogozni a csomót — úgy ám!
Nagyobb bizonyság kedvéért jódlizoft egyet.
Bogdán most merte föltenni azt a kérdést, amely egész idő alatt a
lelkében égett:
Es Berta! Es a feleségem!
Kemenes ezt válaszolta:
— Csak egyet mondhatok... csókold meg mély tisztelettel, áhítattal,
töredelmes bocsánatkéréssel tiszta, nemes kezét!
Ezzel kitárta az ajtót:
— Berta!
Es belépett az asszony.
A viszontlátás pillanatában minden bosszú, hidegség, sértett önérzet
semmivé vált... epry boldog pillanat, egy forró csók lett belőle. Berta
azért mégis megkerdezte, amikor kibontakozott az ura karjaiból:
— H á t . . . mégis... hogy tudtál hűtlen lenni hozzám!
Bogdán egyszerűen felelt:
— Nem voltam hűtelen!
A hangjában az a szilárdság volt, az az esküdni is kész biztosság,
amit a nő azonnal megérez — még akkor is, ha nem akar hinni. Hát még
hogyha akar...
Berta újra odasimult Bogdán doktorhoz és halkan, félig boldogan,
félig szemrehányóan mondta:
— Hát akkor — hogyan tudtál ilyen meggondolatlanságba belemenni!
— Nem emlékszel a szép verssortra: »Bepül a nehéz kő, ki tudja, hol áll
meg, ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg!...«
m

SATURNUS:
BETLEHEMI

Miért ragyog ma este olyan csodálatos fényben a földß
CSILLAG: Mert ma született <>neg rajta a Szeretet.
(Huzieakay GyOrgy rajza)

NÉVÜJÍTÁS
A névújítás fronton karácsonyi fegyverszünet van. Mindössze pár ú j név született, mert a legveszélyesebb névújitók
lábhoz tették a fegyvert. Megnevezhető
személy csak egy akad a karácsonyi
termésben, Hegedűs Lóránd, a volt pénzügyminiszter, szépíró és drámaíró, aki a
névkeresiztelőn a Csekszplr nevet kapta.
Egy örök pénzzavarban szenvedő hegedűművészünk ú j neve: Nincs egy Vasa
Prlhoda;

egy nagyzoló szobrászművészünk Parvenuto Cellini lett;
egy művésznőnk, aki alacsony társadalmi sorból küzdötte föl magát a legelsők közé: Prolianc Hald;
egy kitűnő újságíró kollegánk, Az Est
lapok munkatársa, akivel Salusinfzky
főszerkesztő, népszerűen »iSalu« állandóan hadilábon áll: Salurossza.
Végül a rossz nyelvek m á r a dariaibcímekbe fc belekötöttek. Hogy h í v j á k
például a ^Megfagyott gyermek« ciímű
filmet 1 nSok mühó semmiért.«
-

SZOBORLELEPLEZÉS
A készülő
pesti
szobrok térhatásának
előzetes kikóstolása
céljából a főváros új
eljárást
honosított
meg.
Papirmaséból
elkészítve elhelyezik
a szobrokat az előre
kijelölt tereken és
müvész-bizottság
dönti el végleges elhelyezésüket. Tekintve, hogy ez az eljárás nem kerül sokba, mi is elkészíttettük színházi és irodalmi nagyjaink papírmasé szobrait Szigethy István mesterünk műhelyében. Itt
vannak a tervezetek.
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A kedvenc lemez
ARISZTID AZ ÉLETBEN
Lakatos László meséli:
A
háború
utolsó évében
nagynehezen
sikerült telefonhoz
jutnom. A postaigazgatóság
a Bristol-szálló
régi
számát
adományozta
nekem
és
tekintve,
hogy abban az időben
nem nyomtak új telefonkönyvet, állandóan
csengett a készülékem.
Minden beszélgetés így
kezdődött:
— Halló, Bristol?
Eleinte
megpróbáltam tréfára fogni a
dolgot. A portás nevében jelentkeztem és különböző vicceket engedtem meg magamnak.
Egyszer
egy ismert,
pesti arisztokrata csengetett föl.
— Kérem — mondta
— kössön össze Vass
István úr szobájával.
— Halló! — feleltem
mérgesen. — Ilyen nevű úr nem lakik nálunk.
— Csodálatos — mormogta aa ifjú arisztokrata. — Egy félórával ezelőtt jöttem le tőle.
Pokoli ötletem támadt.
— Pardon, — mondtam — £.z a kérdés,
melyik Biistolt tetszett
felhívni? A pestit vagy
a bécsit?
—; Természetesen a
pestit!
— Az más. Mert itt a
bécsi Bri? tol beszél.
Mire Arisztidünk:
— Oh, ezer bocsánat!
Akkor tényleg tévedés
volt.
És letette a kagylót.

KAR ÁCSON YI PULYKA

A hölgy: Marie, vigye ki a papagájt!
muszáj neki eltanulni azokat a kifejezéseket,
az úr ilyenkor használ.
•
(Passing

A'cm
amiket
Show)

MUZEÁLIS ÉRTÉK

— Nézze meg ezt az egyfontos bankjegyet. Berámáztattam, mert ez volt az első lóversenynyeregé,
gem...
— És ez olyan értékes?
— Hogyne. Ezer fontomba került.
(Sydney Bulletin)

Pincér!!
Pincér (jön): Tessék parancsolni!
Hacsck: Hallja barátom, ez a hal
nem friss!
Pincér: Nem friss?
Hacsek: Ne csodálkozzon. Nem
friss!
Pincér: Hogy lehet az? Hiszen egy
félórával ezelőtt még élt!
Hacsek: Hát akkor büdös élete lehetett szegénykének!
Pincér (elmegy).
Sajó (jön): Alászolgája Hacsek
úr! Mi újság?
Hacsek: Ne is kérdezze. Egész nap
bosszankodom . . .
Sajó: Mi történt?
Hacsek: Elvesztettem a bal papucsom!
Sajó: No ez nem olyan nagy baj!
Hacsek: Várjon, ez még semmi!
Keresem, keresem, .mikor aztán már
láttam, hogy seholsem találom, dühömben kidobtam az ablakon a jobb
papucsot!
Sajó: No és?
Hacsek: És rá két percre megtaláltam a balt!
Sajó: Ez nagy pech!
Hacsek: Várjon, ez még semmi.
Erre leszaladtam az uccára megkeresni a jobbot, de nem találtam. Erre mérgemben elégettem a balt. Mit
gondolt, mi történt? Rá egy percre
egy uccaseprő felhozta a jobbot.
Sajó (dühös): Ha most azt mondja,
hogy erre eldobta a jobbot, mire fél

égett el, én fejére borítom az asztalt!
Hacsek: Itt sülyedjek el, ha nem
ezt akartam mondani.
Sajó: Nem szabad magával leülni.
Pedig el akartam mesélni valamit..
Képzelje, tegnap felkelek reggel hétkor, hogy elmenjek a hivatalba . . .
Hacsek: Ki költötte fel magát?
Sajó (mérges): Nem mindegy?
Hacsek: Nézze, én szeretek mindent precízen tudni.
Sajó: A feleségem költött fel! Szóval indulok a . . .
Hacsek: öt ki költötte fel?
Sajó (dühöng): A Szép Ernő!
Hacsek: Ki az a Szép Ernő?
Sajó: Költő!
Hacsek: Abból él, hogy a feleségét
költi?
Sajó: Abból! Most boldog?
Hacsek: Most boldog vagyok.
Lehet tovább mesélni . . .
Sajó: Köszönöm. Szóval indulok a
hivatalba . . .
Hacsek: A Szép Ernő ott alszik
maguknál?
Sajó (tajtékzik): Ott, hogy a fene
egye meg magát. Ott!
Hacsek: Mit fizet?
Sajó: Semmit. Egy vasat sem. Ingyen alszik.
Hacsek: En nem engedném.
Sajó: Én engedem. Érti? . . . És
ha még egyet kérdez a Szép Ernőről, én széthasítom a fejét!
Hacsek: Mondja, mért nem mondja inkább, hogy Csinos Ernő?
Sajó: Mért mondanám?
Hacsek: Mert egy férfira nem szokás azt mondani, hogy szép. Elég a
csinos.
Sajó: De neki a neve Szép.
Hacsek: Nna. Tudok szebb nevet
is mint Ernő! Adolár sokkal szebb.
Sajó (figyelmeztetőleg):
Hacsek!
Még egy szó és repül az asztal. Szó-

Sajó: Azt sem tudja?
val indulok a hivatalba,
Híres nagy költő.
egyszerre jön három roSajó: Az is ott alszik
kon. Megérkeztek vimaguknál?
dékről.
Az
Sajó (tœnbol):
Hacsek: Kinek a ro! Csak a Szép Ernő!
konai?
Hacsek: Persze, már
Sajó: A
volt több ágy!
Hacsek: Nem a SzépSajó:
Idehalgasson
Ernőnek?
! Ha a hülyeség
Sajó: Nem!!! Erre
napig ott maradtak. El- Bejött egy katona egy libá- dalolni tudna, maga
lenne az Alpár meg
ső este mindjárt színval...
a
Basilides
egyszeházba kellett vini őket.
mélyben! Mondja meg nekem őszinHacsek: Mibe került a hat jegy?
Sajó: Mért hat? Csak öt! A három tén. ugy-e maga még soha nem volt
a Nemzeti Színházban?
rokon, a feleségem és én.
Hacsek: Dehogynem. Többet aludHacsek: És a Bájos Ernő? Az ott- tam én olt, mint maga kávézott.
hon maradt?
Sajó: Mit látott utoljára a NemzeSajó (ordít): Otthon!!
tiben?
Hacsek: Persze. Neki szegénykéHacsek: Valami Lohengrint. Azt
nek korán kell kelni, költeni a fele- tudom, hogy bejött egy katona egy
ségét.
libával.
Sajó: No ugye! Csakhogy rájött!
Sajó: Barom!! A Lohengrint az
Hacsek: És mit láttak a színház- Operában adják!!
ban?
Hacsek: Azért volt gyanús nekem,
Sajó: Sekszpirtől a Hamletet!
hogy mikor kijöttem, jó félórát keHacsek: Ki az a Sekszpir?
restem a Eákóczi útat!
A RAVASZ HAJÓTÖRÖTT

A SZERELEM VISSZATÉR..

— Kisasszony, ha nem tudná, a homokban egy egér rejtőzik . . .

A centercsatár elhagyott szerelme: Idenézz, kl fog neked drukkolni ezentúl?

(Lite)

(Esquire)

A SPOROLÔS EMBER

/

EGY ELMARADT
PENDLI TÖRTÉNET E

A pesti színészek nagyban készülnek a nagy szilveszteri
jutalomjátékra.
Radó Sándorról, a tavalyi
pendlibajnokról csak most
derült ki, hogy
nagyobb
forgalmat is csinálhatott
volna, ha nem
történik
vele a következő eset.
A rádiótól jövet, útközben egy
magánestélyen
kellett volna föllépnie. A
komikus, akinek menetrendje másodpercekre volt
beállítva, taxijával megállt a ház előtt és becsengetett a kapun. Ahogy türelmetlenül topogott a ház
előtt, benézett n kukucskálón és a kapuboltozat
túlsó végén megpillantotta
a házmestert.
A következő pillanatban
— En a whiskyt tisz- visszaugrott a taxiba és
tán iszom. így naponta bemondta a sofőrnek a köhárom pengőt takarítok vetkező föllépés címét.
Magyarázat: A házmesmeg a szódavízen.
(Kelen rajza)
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Az én kerítésemet
teleragasztanit

aztán nem fogják

— Valami olyan
szeretnék, amilyen
Pesten senkinek
— Talán tessék
készpénzfizetésre

autót
egész
sincs.
egyet
venni.

(Kelen rajza)

AZ OKOS HAZIGAZDA

kel

EGYSZERŰ ESET

A NAGY FOGADALOM

hirdetések(Kelen rajza)

Az Otthon kártyaszobájában
történt. Az egyik
legszenvedélyesebb és legnagyobb tótokben
játszó
tag mint bankár tizenkét
coup-t vesztett egymásután. Amikor a poentőrök
a tizenkettedik bankot is
szétrobbantották, a peches
játékos, egyébként kitűnő
művész, — vérvörösen felállt ős a következő deklarációt tette:
— Ezennel ünnepélyesen
esküszöm, hogy soha többé
nem fpgok kártyázni . . .
Megdöbbent csönd fogadt a a drámai kijelentést,
mire a művész megingott
és a következőket fűzte
hozzá:
— . . . kivéve, ha egy
úri barátom házánál vendégül lát . . . ugyancsak
kivéve, ha úri házamnál
úri barátaimat fogadom . . .
végül kivéve minden egyes
alkalmat, amikor
bárhol
és bármilyen körülmények
között kártyázni lehot.

Néhány évvel ezelőtt Ábrahám
Pál világslágert csinált egy közkedvelt magyar nótából, ami azzal a
tanulsággal szolgált, hogy úgyszólván minden népdalban benne van a
nemzetközi siker magva. Ez a történelmi előzménye annak a zenei tréfának, amelyet alább tálalunk föl,
mint karácsonyi csemegét. Elővettük gyermekkorunk első zenei zsengéjét, a Boci-boci tarkát és kiadtuk
feldolgozásra a legnépszerűbb magyar zeneszerzőknek, illetve szövegiróknak.
í g y lett ebből az édes magyar

Zene:
LEHAR
FERENC
szabadon, Bizet
Carmenja ntán

ffiaci-âaci
(Tempo dl

gyermekszámból valcer, foxtrott,
tangó és induló, sőt csárdás, Lehár
Ferenc, Ábrahám Pál, Brodszky és
egy sereg kitűnő magyar komponista feldolgozásában. Népszerűbb
motívumot igazán keresve se találhattunk volna és maguk a zeneszerzők is boldogok lehetnek, elvégre
olyan slágert szerezhetnek, amelyet
már a kétéves gyerekek is első hal;
lásra dúdolni fognak. A Boci-boci
tarka tehát karácsonytól kezdve előlép. Kivonul a gyerekszobából és átteszi főhadiszállását a parkettre. A
Boci-boci tarka nagykorú lett.

t w í k a
raarcia)

Szöveg:
HARMATH
IMRE

Sok ér-let-me nincsenseTmninekse.Hátmériéppen

gondolkozni kezd

ennek legyen ugye? Ép úgy hallgasd ezt, mini hogyha hall-ga-tod a dzsesszt.

tar- ka ! " Carmenpiros aj - ka

B á r é kicsi d a l - n a k

Don Jósénak mond-ja

s e f ü - l e se

f a r - k a , még-is a - k i

nagy ka-ce-ran

hall-ja,

„Boci boci

ezt.

gon-dolkozni kezd

CAátdáA
Zene:
ÁBRAHÁM
PAL

Tar - ka

Mertamikor
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Sztivetr:
SZILAGYI
LÁSZLÓ

bo-cit

lát

el-ka-poin a

-

tam '

Nem i - g a z , h o g y a

darázs-de - re - kát

Szá - ja

rri-zsáinnakpár-ja

tüzes

van,

c s ö - k o t ád

Zene:
BRODSZKY
MIKLÓS

Űxmga

Nem szeretett még igy té - ged s e n - Ui,

Chçentifta

Szöveg:
SZÉCSÉN
MIHÁLY

Mért ta-ga-dod hát, hogyaj-liad

i p p p ï i gg - s ~ !

ég?

ffl^^i^

é n a z t , hogg s z e r e t s z É s h o g y a s z i v e d e n y é m ; Jól tudom én,hogy kellek neked még,mintrég

Zene:
EISEMANN
MIHÁLY

ffiécái

wdcex

Szöveg:
SZÁSZ
MIKLÓS
ó - ta

S ù u u - f a x

mopszíiba

Ér-vek-kel meg-

Tarkcsó-vál-va

gyoz-te

ilyen e-sel-neken-

eze -rin-tem Nincs 6e f ü - le

a

fo-xim

rem-t<L_

a - kar-ia

Is

se

-

far-ka

Most van ku-tyátn

be - le-men-tem Mert

ket - tő

É s ha

a

te-

ügy a - k a r - j a , mint ók, ma-hol - nap Ki - len-cen csahol-nak.

JnduU

Zene:
DB. SÁNDOR
JENŐ

TTe m o n d j a

És meg- is

sen-ki

a z t , hogy nin-csen a

m é r t h a - z u d t á k e z t egy kÍ6 e g y ü g y ű . d a l - b a ?

Méri

kel-letl

Szöveg:
DÉNES
GYULA

bo-ci-nak

far - ka

T e g y ü k fel t é n y l e g n i n c s e n s a j n o s f ü l e se

a - a o n - n a l m e g - í r - n i ?..

Űlangá
Zene
Szöveg:

ZERKOVITZ
BÉLA

Mondja c i - c á m , n a

mond

-

3.3 ?5 É É.
Melyik

d i - v a t - a z a - Ion

-

a

r o n - gyár
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Zene:
KOMJÁTHY
KÁROLY
Bár
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ja

a

bom

nem úi

ba?!

Szövei:
ILNICZKY
LÁSZLÓ
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-
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Zene:
BUDAY
DÉNES

Szöveg:
INNOCENT
ERNŐ

Satvzan

a ki» patva-ris-ta és szólott e-kép-pen:„TetszelnekemMarcsa, ggere i-de tartsda füledet eggszóra,
szo-ino-rú-at bő-get, s megszólal e-kóp-pen: „Hallod-e te Marcsa, az Is-ten is t a r t j a jó szokásod é -pen,
hol jobb gazdátkapni, ki nemhagga ré-ten!" Ily szomorú, vé - get ért ez a tör-té-net, elveszette tar-ka,

aj-ka-dat egy csók-ra !
de ne kint a ré - ten!
ki-kapott a Mar-csa!

Zene:

BRÓDY
TAMÁS

E s - t é - re jár.
Éj - jel- re jár,

E ® j i9y

már,

Qjnqoi

űl-jünk le már,
hagyd ab ba már,
mind pó-rul jár,

valc&i

szerelrne-tes à - ra
anyád otthon bot-tal
a - k i mindig csókra

var..."
vár. •. "
vár...

Szöveg:
MIHÁLY
ISTVÁN

Halászbástya
Irta: BÉKEFFI ISTVÁN
Egy délután a Dunapartra vitt
Kedves és semmittevő barátom.
Akkor iáitam meg . . . Hoí láttam előbb?
Igen, tudom már. Bécsben. Egy plakáton,
A reflektorok fénye ráverődött.
Tündéri szép volt Szebb mint egy mese.
De senkisem sétált a kis tejúton.
Es a padokon sem ült senkise.
Pedig itt párok jártak kéz a kézbe
És boldogan egymás szemébe nézve.
Budai lányok, kiknek nem szabad
Ma sem, hogy otthon csókolódzanak.

Irta: FARKAS IMRE
A Rózsadombról száll a rím
A Rózsadombról szól dalom
Merengtem én virányain
Egykor, a napos oldalon.
Wekerle volt miniszterelnök
S akácvirágos volt a lomb —
Hej, Rózsadomb!
Itt lakozott egy ifjú delnő,
S madárdaltól zengett a lég.
A.z égen itt-ott csöppnyi felhő —
Harmadéves jogász valék.
Ketten valánk ott: én s a bankár,
Enyém a csók, övé a gond —
Hej, Rózsadomb!
A hölgy egy villában lakott
— Piros rózsák, fehér porond —
S kitárta volt az ablakot,
Midőn letűnt a napkorong.
Néha dorombolt, néha tombolt,
Csókcsata várt itt s nótafront —
Hej, Rózsadomb!
A szép nő fölött rózsás hant már
Emléke tűnő, réveteg,
De — bár lecsúszott — él a bankár
És elkéri néha pénzemet.
Nekem sincs sok, de adok néki,
ö v é a pénz, enyém a gond
Hej, Rózsadomb!

Halászbástya. Már megint vége van
Egy kedves és regényes fogalomnak
Elvették tőletek szerelmesek
S átadták az idegenforgalomnak.
Mert reflektorfényben csókolodzni,., ?
Ön is rájön, hogyha gondolkozik ! . .
. . A képét hozzák világlapok, mozik,
S a Halászbástya áll, s u n a t k o z i k . . .
Mert híresebb lesz, de népszerűtlenebb,
Aki túl nagy reklámmal dolgozik.

Óbuda
irta: LOVÂSZY
Törpe házak.
Pipáznak a vén
Fehér a táj hó után
Békességes Óbudán.
Háztetőkön macskák
Jön-e a hold? Arra
Lámpák gyúlnak s azután
Méla csend lesz Óbudán.
Alusznak a jámbor népek,
Fölébresztik kongó léptek.
Errefelé most ki jár?
Egy szerelmes pesti pár.

Margitsziget
Irta: SOMLYÓ

Utca végén kis vendéglő.
Odavezet három lépcső.
Kőlépcsőn hó csikorog.
Ajtókilincs nyikorog.
Srammli-zene édes hangja
Hallatszik egy pillanatra,
Lágy keringő, bécsi dal. .

Most
Olyan
ilyen
Ilyen
Ilyen
ennyi

ZOLTÁN

ezt a verset rólad költöm !
sziget több nincs a földön,
világ!
lombok, ilyen
csicsergés!
áhítat, ilyen csend és
virág!

S máshol nincsenek ilyen útak
a hajló lomb oly édes bút ad,
oly méz-szagút . . .
Margitsziget a csöpp hajóval :
terajtad bársony
hangfogóval
szalad az út
Nincsen puhább e dús
homoknál,
S a titokba takart
romoknál
leülni . . . jaj . . .
Mikor a hölgy kissé meg re', ben .
S édes fején a széloe' röppen
a drága haj . . .
S ilyen neve sincs más
Ilyen név, melyet úgy
ijj-ú szivek . . .
Mikor a nap alkonyba
halkan susogják : édes
szeret ? . . . szeret ? .

szigetnek !
szereinek
hajlik,
Margit. .
. .

S ilyen ősze sincs más szigetnek !
Margitsziget, én úgy szeretlek •
hidd el nekem !
Hisz hozzád köt a régi, régi
nagy szerelem, a tiszta, égi —
az életem . . .

Néha benéz a neptribun,
Mint kardnyelő, büszkén, hiún,
Győztes, kegyes ütemre lép,
Holott megunta rég a nép !
A nép szegény, mindent megun
Most is hazamegy szomorún.
3 kérdi, míg a kapu nyílik :
Mire is várt hajnalig?
A főpincér is hazatér.
Befagyott tócsa most a tér,
De reggel majd szürkén folyik :
Munkába mennek a prolik!
Megindulnak a jármüvek
Csengő sír, csörren az üveg
Csikorg a fény, csikó nyerít
Cseléd visz úri reggelit.
Rikkancs viszi a jobb jövőt,
Furgon viszi az önlövőt.
Rendőr visz züllött alakot,
A tolvaj, amit ellopott,

Autó színésznőt, elnököt.
Mentő, kit autó fellökött.
Én jól tudom régóta már :
Egyszer mindenki erre jár :
Iskolába a fiatal,
Férfit hivja a hivatal,
Hölgyet találka, kirakat,
Déli nap öreg urakat.
Én látom, mert én itt lakom
S van egy nagy sarokablakom.
Az otthonom az Oktogon,
Hol az időmet lopkodom.
Itt fogyasztom a napokat,
A feketét, a lapokat,
S vagy ásítozva figyelem,
Az életet az üvegen,
Vagy hunyt szemmel azt álmodom
Hajó vagyok a zátonyon,
Mely nem ad már vészjeleket
Mert a sípja is berekedt.

Mussolini-tér

Banánsziget

(Oktogon)

Irta: INNOCENT ERNŐ

Irta: ZSOLT BÉLA
A nagy világ tengerszeme,
Négy bő folyó ömlik bele.
Most yachtot visz, de már komor
Árvízként rossz bölcsöt sodor,
Éjjel, mint a fárosz lobog,
Világosak a zátonyok :
A kávéházak, hol az út
Reménytelen homokba f u t !
Itt ülnek ők. itt várnak ők :
Költök, kalózok és a nők,
Itt írnak vad, könnyel mosott
Palackpostát öngyilkosok.
Néha a nábob is betér,
Ilyenkor pezsgő lesz a tér
Sülnek a dús angol húsok,
Szimatolnak a koldusok.
Néha a dáma Is bejön
Testén közöny és fényözön,
Jeges csönd támad hirtelen,
Irigy, gonosz lesz a terem.
Néha a démon is belép,
Szemével tépi szét a nép,
A nők a rókát és a blúzt
A férfiak magát a húst !

Sziget, habár nincsen körötte tenger,
csak autó, kocsi, villamos, meg ember.
Sziget, habár nem ismeri a térkép,
határait pont szívalakra mérték.
Légyottra mutat közepén az óra
és négyfelől is hív találkozóra.
Ha vége van a köznapi robotnak,
itt harmincötös kis cipők topognak:
„Jaj, Pista kérem, mért várat magára?"
De Pista úr. a mentségek „tanára".
Egy kis vitázás, aztán ellibegnek.
És új regénye van Banánszigetnek.
Ez így megy itten reggel, délben, este,
itt nincs sehol a gondok Budapestje.
A közepén a város-óceánnak
e kis szigetre randevúra járnak
és hirdeti a szívek babonája:
Banán torony a flörtök pagodája!
Itt üde minden elkopott, vén frázis,
Banánsziget a randevu-oázis!
A gond, a baj csak partjait csapdossák,
s e kőszigetről indul a boldogság,
mint egykoron az Éden szigetéről...
. . . Ma csak innen, a Berlini-térről.
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A rendőr

Nagykörút

Irta : SZÉP ERNŐ

Irta: HAJNAL LÁSZLÓ

A Nemzeti
táján
Jobbra-balra
járja
Össze-vissza
járja
Mind a maga
útját
A rengeteg
ember
A rengeteg
árva
Az a nagy nagy
rendőr
A két karját
nyitja
A két karját
nyitja
A téveteg
népet
Arra
megállítja
Erre
megindítja
Ügy áll tárt
karokkal
Utca
fejedelme
Utca
fejedelme
Te, hogyha
valakit
Szórakozottságból
Egyszer
megölelne
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Mint bomlott szív, úgy zakatol,
Fujtat zihál az élet,
Az örök hajsza láza ráz,
Ha jókedv űz, ha gyász igáz,
Itt semmi sincs teérted . . .
Itt hajít el a flaszteren
A polgár minden gondot,
Asszony, gyerek, feledve mind,
Az ujságplakát híre int :
A Fradi nyert két p o n t o t . . .
Itt születik az éle s ha félsz
A pánik itt suhint rád,
A lelkesedés kél s lohad,
Itt súg füledbe titkokat
A Kávéházi Konrád
A hited, vágyad égig ér?
Vagy otthon ólmos gond vár'?.
A szíved szólna- már megint ?
A Nagykörúton rád legyint
Két gyilkos szó, a „mondd mái

5 Váci ucca
trta : MEGYERY SÁRI

Dunapart
Irta: SZEGEDI ISTVÁN
Az Erzsébethídról letérve
a pesti Dunapart terül ;
Szép városunk nyakán ragyogva
csillámló, drága ékszerül.

JPlogy az idén nem telt új ruhára
Ez más uccában nem is fájna,
De itt, ha kisüt a déli nap
Ódivatú lesz a tegnapi kalap.
Csak félve lép az olcsó cipő,
A sok k i r a k a t mind kerítő
Párfőm, bunda, autó, ékszer . . .
A nő harcol a kísértéssel
Tépelődve, jobbra balra néz
Honnan kerül erre mindre pénz ?

Egész világon híre járja
és itt jár az egész világ,
megvannak szépen angolokkal
japánok itt és franciák
Az indiai maharadzsa
s burnuszban gyémántos neje
vagy egy-két rangrejteti király
nem is a világ teteje.

itt

Ez Pest. És itt a pesti nőnek
titokzatos varázsa száll.
— Ez volna aztán a királynéi
sóhajt a rangrejtett király.
A pesti Ámor gyors kezében
szaporán rezdül a tegez,
a sóhajoknak,
óhajoknak
hullámzó, rengő hídja ez.
Az édes pesti szerelemben
ez itt a kezdet és a vég.. .
mint mondottam, a Dunakorzó
Pest szép nyakán a gyöngy nyakék !

Városliget
Irta: T Ö R Ö K REZSŐ
Pardon, most újra kis kölyök
vagyok — ötéves kis zömök —
és a cselédünk, a Viki
sétáltat a ligetbe ki.
A séta kissé gyors talán
kövér cselédünk oldalán,
de kapkodni kell a bokát:
nem várathatjuk a bakát.
A szökőkútnál jobbra túl
ül egy padon a baka úr,
— csillog rajt a sok sárgaréz, —
Vikihez ugrik, rám se néz.
Otthon
otthon
milyen
itt ő a

a kedvenc én vagyok,
én a szemfény vagyok, —
másképp van ideki,
kedvenc, a Viki.

A baka őt öleli csak,
csókolja, szoknyájára csap,
mind a kettő nevet, ragyog,
azt se tudják, hogy itt vagyok.
A kis tálkámban két zsíroskenyeret rejt a papiros,
nekem jut az egyik darab,
Viki a másikba harap.
Egyet harap csak, nem nagyot,
odanyújtja mit meghagyott
a bakának: egyék Zsiga!
. .. És messze szól a muzsika.

Angyalföld
Irta: SÉRTŐ KÁLMÁN
Az óriási háztömbökön kívül,
Szép gyász fénylik a periférián,
Ott már kereszt is posztol a határban,
Hervadt koszorú van Szűz Márián.
Angyalok vannak a kis Angyalföldön,
Szenes arcúak, őket szeretem,
Tán álmodoznak, ha fehér hó szálldos,
És találkozni akarnak velem.
Én másokat szerettem egyszer régen,
Színésznőket és szép dámák hadát,
Angyalt kerestem a lámpás mocsárban,
Átrittam esős őszi éjszakát.
Most szeretem a poros Angyalföldet,
Kilézengek a füvére gyalog,
Hulló levelek tartják tel az utam,
Kemény rögök és szoknyás angyalok.
Csoda csókol meg mindig
Angyalföldön.
Álom, leány és a kültelki szél,
Meghúzódom egy rezgőnyárja alatt,
S a fejemre hajlongó lomb
mesél...

Teleki-tér
Irta: KÁLMÁN J E N Ő
Fölötte gőgös Bábel-tornya
És elcsattogó gőzös korma
Fogja marokra torkodat
És túlnan szörnyű torkolat:
Míg bűneid világát éled,
Ott már a végső, kész ítélet
Rajzolja föl a fátumot,
Egyet nem tudsz, — a dátumot.
És lent, a szürke fal tövében,
Mely, adja Isten, tán az Éden,
Míg kényszeredve vetkezik,
A jólét is temetkezik.
A dúsból koldus élet gondja
És büszkesége, kincse, rongya
Ezernyi utcán idetart
Fölcifrázni a ravatalt.
De csönd, az nincs. A rongy, az ár\
A föltámadást meg se várva,
Mohón az új életbe kezd
És soha meg nem únja ezt.
Beáll a nagy körforgalomba
S ha megszakad a szorgalomba.
Ez még nem végleges halál,
Egy újabb koldust még talál.
(M. F. I., László és Pálházy fotók!

HOLLYWOODI
MAGYAR
HÍRADÓ
írta és f o t o g r a f á l t a : PAÁL SÁNDOR
A moziban legkedvesebb műfajom
Híradó. Szeretem a percenként
áltozó témákat, amelyek egy kaálnyi kóstolót adnak a világeseényekből. Mint fotoriporter is,
hetőleg ezt. a stílust kedvelem,
kintséik tehát az alábbi beszállót Hollywoodi Híradónak.

Lukács Palit két hónap előtt légügyi. sheriffnek nevezték ki. Ez azt
jelenti, hogy erdőtűz esetén ki kell
szállnia, megállapítani a tűz pontos helyét. Ezzel a hivatallal kizárólag Kalifornia legbravúrosabb
repülőit tisztelik meg. Repültem a
sherlxfel, mondhatom, hogy az
édesanyám, ölében sem volt bizto137

saibb érzésem. Luikács
Pál különben a mult héten résztvett a Cleveland
—Hollywood-i
repülőversenyben és aranyserleget nyert.
*
.Toe Pasternak és Kosterlitz most fejezték be
első filmjüket. Címe:
»Három okos kislány«.
Premier Xewyorkban a
Radio City-ben. A Paramount kölcsön akarta kérni úgy Pasternakot. mint Kosterlitzet
az első Gaál Francifilmhez. Az Universal
azonban nem adja. Azt
mondja az igazgatóság:
nekünk is szükségünk
van a két »magyar«-ra.
így lett Kosterlitz, ki- 5
nek egyébként magyar

Preminger Ottó dr.-t, Herczeg
Gézit és Lukács Pált gyakran látni együtt Hollywoodban

felesége van,
Hollywoodban
tiszteletbeli
magyarrá.
*
Herczeg Géza a legke•esettebb filmíró Hollywoodban. Egyszerre két
yár angazsálta és éjiel-nappal dolgozik. A
ietro kétéves szerződéssel kínálta meg, de
ő nem fogadta el, mert
nagyobb karrier előtt
áll. Most kezd szervezkedni legjobb barátja,
Sheehan és ha megindul
az üzem, Herczegből
vezér lesz. Gyönyörű
helyen lakik, a Villa
Herman Kosterlitz ~ Henry Coster is magyarnak számit Hollywoodban; mert
Budapestről
szerződtették és mert magyar
felesége van : Király Kató

Madridban, néger sofőrt, filippino
inast és magyar szakácsnőt tart.
Minthogy nem értik egymás nyelvét, jelbeszéd útján érintkeznek.
*
Kertész Miska a legjobban kereső
magyar a filmvárosban. Most Kay
Franeis-szal dolgozik. Jobbkeze Pék
Dezső, a kitűnő újságíró, akinek
egyik filmszüzséjét most vette meg
a Warner.
*
Dr. Ottó Preminger végleg befutott. Most fejezte be első nagy
filmjét Lawrence Tibettel. Valósággal versenyeznek érte a gyárak. Ö
Pest legnagyobb csacsenere. Nagyobb honvágy bántja Budapest

után, mint bármelyikünket
távol nyugaton.

itt a

*
Más. Newyorki csemege. Bus Fekete László »Szerelemből elégtelen«
című filmjének október 28-án volt
a premierje a Rivoliban. Bombaüzletnek bizonyult. A pesti Idegenforgalmi Hivatal hálás lehet úgy
az írónak, mint a Foxnak, mert
Budapest remek reklámot kapott
benne.
*
Végül még egy magyar vonatkozású siker. A Paradise-mulató revűjében szcenírozott képet csináltak a »Szomorú vasárnap«-ból. A
kép rendkívül hatásos.

WÊÊBBÈ

Hollywood

legnagyobb magyar sikere: Fodor László »Érettségi« című darabjának filmváltozata. Főszereplői Simone Simon és Herbert Marshall
(Foto Twentieth Cemtury-Foi)
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Boccaccionuk is az a végzete,
ami
igen sok embernek, f.őleg igen sok művésznek — nem azt csinálja, amit szeretne. író volt, es — írnok volt!
Az
a k t á r a verseket írt, égő. szerelmes verseket, amik olyan tüzesek és illatosak
va Iának, m i n t m a g a a firenzei és ferrarai tavasz!
Kihez- írt verseket Boccaccio?
A válasz meglepő! Ez a szenvedélyes,
vad kalandhajhász, es. a lelketlen Don
Juan-imitátor, ez a titkos
csókokat,
srálá'tis kalandokat
megenekelő
forróvérű lantos, egyetlen asszonyba
volt
szerelmes: a tulajdon feleségébe!
A
feleségét
Fiamettának
hívták.,
Es Fiamettának ruha kell,
mivelhogy
az asszonyoknak minden időben ruha
kellett, szép. divatos ruha. akár firenzei antik
csipke ölelte őket
körül,
akár az abroncsos krinolinszoknya, akár
ama
áramvonalas
koktél-ruha, amely
már az
1937-ik
í-vet jelenti!

Boccaccio kínjában elviszi a. verseit
Kallandrino
nyomdászhoz. Az persze
kineveti. Versek? Ugyan kérem. A ki
adók mindig egyformáik voltak a ver
sekkel szemben. Mindig e g y f o r m a dolgokat beszéltek:
— Üzlet a fontos, uram, nem a csillag, virág, holdsugár, n a p s u g á r ! Tessék
csak szerelmi történeteket írni,
titkos
légyottokról szóló gáláns kalandokat!...
Boccaccio szót fogadott >és . . . elindul
a mese. Vagy siker, titokzatos, rejtett
siker (mert Boccaccio álnév. Petruecio
az írnok neve) . . . pardon, már nem is
írnok, főbíró lett belőle és ő az. aki leg
jobban üldözi — önmagát, a veszedelmes
Boceacciót.
Hogy ebből aztán minő minden föle
furcsa dolos keletkezik, h ogy a ferra rai
herceg szerelme hogyan virágosodik ki
egy parallel történetben, hogy a herceg
Álarcosbálján majdnem komoly bonyodalom támad, de szerencsére maga a 1er
rarai hercegnő közbelép: ez a filmre
tartozik.
Minekünk csak az
a
dolgunk, hogy
rámutassunk arra a mindenképpen
meglepő
hangra,
hangulatra, mely a filmen
végigvonul. Annak a f u r
csa, bizarr kornak
minden színe, virága, mosolygása és
szenvedélye
ott lobog
ebben a fi ím
ben, olyan, mint egy antik
doboz, amelyet féltő gond •
dal őriztek a Mediciek
kincsei között. A f e r r a . r a i tavasz virágzó iin&> nepében
játszódik
fí Boccaccio meséje, halj rettes, spádé.s urak,
(i virágos r u h á j ú , tollf ' boás, széles! keményített
gallérú
nffSfiszépasszonyok. Fe"> 'lier s e l y e m á l a r c föy 'cli a szemet, amely
nem
akadályozza
meg a szerelmes trubadúrt. hogy csók kal ne illesse táncosnője ajkait. És fehér selyemálare
fedi a törtéuetet, PetrnccioBocoaecio történetét.
Boccaccio: Willy t ritsch.
Ez a kitűnő művész egyik
legjobb alakítását
adja.
Paul
Kemp,
Albrecht
Schönhals,
Heli
Fmkenzeller,
Gina
Falckenberg
a többi szereplő.
Csak
annyit: egyik szebb, mint
a másik. Pedig az egyik
is gyönyörű!
Kevesen tudják, hogy Boccac
cio, a legkényesebb szerelmi
kalandok szerzője
— boldos
férj volt! Boccaccio és fele
s-éçe: Willy Pritscli és Heli
Finkenzeller

ÍFOTO UFA

Életem legkülönösebb
szerepét
játszom
Herczeg
FII mi' filmjében,
a
.Pogányok -ban
mond id
Muiáti Lili.
Tahin a legpogányabb
női.
akit
valaha mcflirlal,-: Sernzádol. a besenyői:
rezéra.sszonyát, akit Mártin kanonok sem Indult
megtéríteni.
Olyan szerep ezt. amely nem fér meg a színpad
zárt
'(tlai között és kikívánkozik
a szabadba, a film mes.
n'szng'ába. .1 darabol Herczeg Ferenc színpadra
irta.
île azt Iiis:*'m filmre álmodta meg ...
Ml IIATI IJI.I es SZ.4PLOSC7.AY
ÉVA
a l'ogán f/ok egyik
jeleneiében
!Foto Stuhls Filmi

délután
(London.)
Szobája tele van virágokkal. Milyen érdekes,
hogy annyi iide, bízarfortnájú, jól elrendezett virág között ül! Hogy is
van
az a közmondást
Aki a virágot szereti,
rossz ember nem leihet!«
Két kis miniatűr ele Ián tcsontszobor áll az íróasztalán. Két 'kis titokzatos
torony. Amint játszadozva a kezembe veszem őket.
hirtelen széttárul két piei
ajtószárny: Stuart Mária
és Angliai Erzsébet tűnnek elő aprólékosan kifaragott. királynői díszükben — még Korda Sándor íróasztalán is vetélytársnőkként állnak szemben.
Halkan, egyszerűen beszél a nagy direktor.
— Tizenhat éve nem
voltam otthon! Valósiággal nem
merők hazamenni. Hiszen nem volna
egy percig sem nyugtom
a sok kíváncsiskodótól és

Jio-xda

Sándornál

főleg a protekciót kérőktől. Kellemetlen dolog a
közismertség! Pedig igazán nem akarok feltűnő
lenni!
- Dahát nem örül annaik,
hogy olyan híres
ember lett?
— Azt meguzokja az
ember. Nyugalmat és önmagáért
való
munkát
akarok; allkotni. Nem hiúságiból, vagy pénzhajhászatból filmezem, — hiszen látja: egész nap itt
ülök és teljesen visszavonultan élek. Igazi művészetet, tökéletes felvételeleket, nagy világfilmeket
akarok produkálni.
— Kiket tett maga sztárokká direktor úr, a feleségén.
Korda Márián
kívül?
— Merle Oberon, Wendy
Barrie, Diana Napier (aki
most Tauher Richárd felesége), John
Cardner.
Laughton leghíresebb felfedezettjeim.
— S van-e ú j jelöltje

direktor úrnak a jövőre?
Igen: Vivian
Leigh,
alki most írta alá a jövő
idényre szóló, ötvenezer
fontos szerződést.
— Nagy
diktátor
a
maga birodalmában?
— Ne de kérem ! — erre
majdnem megsértődik.
Hhihez mér mégis túlságosan elangoloHodtam! Minílenkineik teljesen szabad
kezet adok. hogy közösen
megbeszélt célunkat kiki
a maga útján érje el a
saját elgondolása szerint.
élvezet vele beszélgetni.
Kérdezi, hogy mivel foglalkozom.
— Oh rengeteg mindennel — mondom. — Pillanatnyilag
negyedéves
nyelvész vagyok az egyetemen Pesten.
— Lássa ez okos dolog.
Nyelvek
ma mindenütt
kellenek, a nélkül, nem
lehet továbbjutni. Pláne
nekünk.
magyaroknak,
nem. De érdekes, hogy
mindnyájan több nyelven

Korda Sándor és
Marlene Dietrich
találkozása a
denhami
Kordavárosban, a »Vért
nélküli lovag« felvételei közben
(Foto Gyenes János)

A pesti
extrák

Az extra csak néhány
pillanatra jelenik meg H
filmen; mégis olyan tökéletesnek
ikell
lennie,
mint a sztárnak.
Az extráknak rendszerint csak egyetlen epizód.iiuk van a filmen: ajtót
nyitnak, amelyen más valaki lép be, pezsgőt töltenelk egy karcsú pohárba,
amelyet
másvalaki iirít
ki, végigtáncolnalk a tánctermen vagy báron, de
soihasem kérhetik fel a
primadonnát vagy nmoró-

Antalffy Kató
a »Garbo-extra«

Pali bácsi
az »öreg koldus«

Linder Magda
a legelegannabb

Lányi Irma
a »siratóasszony«

Román Mária
a »titkárnő«

Kuthy Janka
a »jóasszony«

báró Szili Mária
a »bárónő«:

Torkos Árpád
a »beteg«

a

özv. Nyáray
Antalné
a »nagymama«

Libcrtlny Éva
az »úrilány«

Sziráky Dóra
a »francia hölgy«

Maul János
a »kéményseprő«

Bimbó Attila
a legjobb lovas

Kökény Bella
a »bárnő«

zót...

•

Talán, ha egyszer végigjátszhatnék az egyik
jelenetet, amelynek esaik
gyorsan
eltűnő
figurái
voltak, felfigyelnének rájivk az embereik és megállapítanák', egy ú j tehetséget fedeztek fel.
Az extrák — bár jelenetük csak néhány méter — mégsem statisztáik.
Hollywood
mindig
az
extrák közül választja ki
sztárjelöltjeit. Az egyéniség nélküli statisztáikkal
szemben az extra máivá,! óságos sztárnak számit; mert tökéletesen képviseli ezt a típust, amelyre kiválasztották.
Az extrákTól valóslágos
könyvelést
vezetnek
a
filmgyárak. Nevűik és címük mellett, néhány rövid szóiba sűrítve, ott áll
egész életregényük. A típus, amit képviselnek, a
ruházataik, a megjelenésűik, szabadidejük, anyagi
igényeik — minden! Ezekből ia könyvekből választják azután ki a megfelelő
extrákat. A felvételvezető
elolvassa a forgatókönyvet és már megy is ki az
értesítés:
Bimbó Attila
reggel
hétkor
jelenjék
meg
loivaglódressziben a
lóversenypályán,
külső
felvételen . . . Linder Magda legszebb estélyiruháját
vegye fel a. holnapi Hunnia-bárjelenethez. A »titkárnőd vegye fel szemüvegét és üljön a vezéri gazgat ó előszobájába.
Most felvonultatjuk a
pesti extrákat.
Premier
planban, amelyhez olyan
neliezen érhetnek
el a
filmen.
Sz. E.

Balogh Ili
»parasztlány*

Halmos Erzsi
a/, »öreg koldusasszony«

R a j n a Mária
»koszorúslány«

Lányi Kornél
a »bankár«

É v f o r d u l ó
Irta : Vitéz Miklós
Bizonyára f u r c s á n a k fogják találni, hogy
cikkemet
házastárs:
vitáim leleplezésével kezdemj avonban
kényszerűségből teszem, mert
producere: a feleségem.
jeim í.l/<\v •<•<<'0. /-'Inőkküasszonj})
Knnijk az évnek a felét átves-e'.icdtem vele. Hathónapos, napot és
•i-t
rabló, h;>l halk, hol hangosa l>b beszélget;'se!;ben sikerült őt ráveri. : ai il arra, hogy ú j filmünkben végre szabad legyen egy komolyabb.
ÜH'IJebbíiyökerii té.m'át megpendítenem.
!»v t á!- :-,:. hi M f é r j i's feleség veszekedéséből — amely rendsze« -int egy-egy ú j ruha vagy valamelyik bútor elhelyezése körül szokott
• >rogni - ezúttal egy komoly és Igényes m a g y a r film született.
Nézd e ,-ik. - mondtam neki
i t t van a hallatlanul finom és a
. il ágon talán legigényesebb magyar filmpublikum, amely igazi emberi
mondanivalók é- melyebb rétegekből feltörő érzések közlését v á r j a a
magyar filmíróktól, éppúgy, mint ahogyan ezt v á r j a a magyar színpadi író klói
Itt ign v sa nagy filmsikert mindig csak a komoly külföldi filmek jelenleltek. Miért lenne lvát pont a m a g y a r film kivételt
ígii/. bog} si,:, ka i ' nehezebb feladat elé állunk valamennyien: író, rendező »7.IUCSZ, île uiég a producer is. de éppen ez a nehezebb feladat
.••lenti a legnagyobb vonzerőt nekünk.
— Ne h a r a g u d j . — mondtam döntő érv gyanánt — d? mitőlünk
valami extra rendes dolgot v á r a közönvég. És ez a »mitőlünk- terád
mint a rég'is vonatkozik. Kiég volt a poéncsattanókból, melyek,
divatú halcsontos mi der. a női testből, pont a lélek egyszerű megnyilatkozásait szorították ki a filmből. Elég volt a kedves, de az igényesebb
lélek számára mégis esak együgyű happy end variációkból, amelyek
minden szellemességük dacára nem egyebek kiagyalásoknál. Az idén
végre komoly filmet kell létrehoznunk!
Ilyesfélét mondogattam százezernyi változatban kedves producerfeleségemnek félesztendőn át. Hogy ő is vissza-visszafelelgetett nekem
ilyet, olyat, amolyat, az produceri, de méginkább producernői mivoltából következik. Enyhén szólva 'helyszűke- miatt nem
idézhetem
némely meggyőzőbb természetű kiszólását. Ez magánügy.
A közügy
csak annyi, hogy kitartó érvelésem mégis csak meghozta a maga gyümölcsét. Megszületett »Évfordulós című filmünk.
És az Évfordulón komoly film. Komoly a szó legnemesebb, legáltalánosabb, legemberibb értelmében. Hogy miről szól, azt még, ha hirtelenében el is tudnám dadogni, akkor sent á r u l n á m el, mert
égető
-ziikség van a közönség lelkében vibráló, érdeklődést és feszültséget
jelentő bizonytalanságra, a film meséjének fordulatai és kimenetele
számára, Csak annyit mondhatok, hogy lelkiismeretesebben, gondosabban, gyötrelmesebb önkritikával magyar filmet még nem alkottak.
Hogy ez a >ok szép szükséges kellék nem csak afféle kiszólás, azt
egyelőre csak azzal a ténnyel támogathatom, liogy a napokban, amikor én m á r vagy harmincadszor láttam a filmet, megmutattam egy
külföldi úrnak, aki az üres mozi nézőterén p á r méterre ült tőlem. A
külföldi ú r nem túlságosan jól értett magyarul. Szóval nem nagyon
vérmes reményekkel fordultam hozzá a film végén. hogy. hogy* tetszett? A nézőtéren még sötét volt. A külföldi nem válaszolt-. Szorongva
és a kétségbeesés felé támolyogva kérdeztem ú j r a :
Hogy tetszeti?:.
Megint eltelt jó p á r pillanat. Nines válasz. Csak azt láttam, hogy egy
fehér zsebkendő j á r k á l a külföldi ú r két szeme közt szabályosan, mint
az autó szélvédő üvegén az esőtörlő. Aztán felém
nyúlt egy kéz és
megszólalt egy h a n g könnyesen, meghatottan és csak ennyit mondót':
— Kérem, én most nem tudni b e s z é l n i . . .
A fcliér esőtörlő ú j r a megindult.
Én alázatos hálával feleltem:
— Köszönöm szépen, kedves uram, nekem ennyi is elég. . . Sőt. ez a
legtöbb!
Ilyesféle komoly film az Évforduló.

A jéghereegnő meiftnnult szeretni és méltóságos kis
asszony lett belőle! Ennek a furcsa hírnek ez a
magyarázata:
Balogh Béla új filmjének, amikor forgatni kezdték.
Jéghercegnő«
volt a elme. Mire a
film elkészült,
a cím megváltozott:
Tanulj meg
szerrtni
lett
belőle. Végül pedig kinevezték
a jég
hercegnői : Méltóságos kisasszonyu-nak.
A jégszírü
méltóságos kisasszonyt, aki a filmben megtanul sze
retni: Szeleczky /.Un játssza.
(Foto Mozgólcépiparn

1 j fj

KARÁCSONYI

KÖRiNTERJÜ > k SZTÁROKKAL

JOAN CRAWFORD
GRETA GARBO
— Mrs. Chetney szerepét
— A »Kaméliás hölgy«
játszom a »Mrs. Chetney befejezése után hat hónabukása« című filmben.
pig pihenek. A nyáron talán Walewska grófnő éleLILIAN HARVEY
tét viszem filmre.
— Két filmet csinálok a CHAPLIN
következő évben. Mind— Következő filmemben
kettőt Martin Pál, a »Fekete rózsák« és »Házas- nem játszom. Főszereplőságra ítélom« rendezőjé- je: Paulette Goddard. Címe egyelőre «6. számú
vel.
produkció«: ez idegenekMAURICE CHEVALIER
nek keveset mond.
— Újra Párizsban csiná- SHIRLEY TEMPLE
lom
filmjeimet;
kettőt
— Uj filmeim a »Capegymásután. Egyiket Ju- tain January« és a »Szelien
Duvivier,
másikat gény kis gazdag lány«. Én
Maurice
Tourneur
ren- csak pénzt keresek, az ú j
dezi.

ÁGAY IRÉN
— Arról van szó, hogy
Molnár Ferenc »Egy gazdátlan csónak története«
című reglényének filmváltozatát fogom eljátszani.
WILLY FRITSCH
— Lehet, hogy eljátszom
Maupassant
»Szépfiú«-ját,
Willy Forst rendezésében.
LUKÁCS PÁL
— Befejeztem Biró Lajos
»Hotel
Imperial«jának
ú j változatát és
Sinclair
Lewis
»Dodswortht-ját Hollywoodban.
Most megint európai útra

KARÁCSONY HOLLYWOODBAN
Binnie Barnes, a VIII. Henrik egyik női főszereplője, karácsony

ajándékai között
(Foto Universal)
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A diákkorral is úgy van az ember, mint [az egészséggel. Akkor mulatja meg teljen szépségé!, amikor mar rég ctliinl az idők messzeségében.
Sincs köztünk
senki,
még ha annakidején • gyűlölte is az' iskola fegyelmét, akinek ne volna néhány szép.
mosolygó emléke abból a korból, Mi itt összeszedtünk
egy sereg kedves iskolai tör
ténelet a pesti színész- és művészvilág
tagjaitól. \Bár éppen ez az embertípus
szenvedi meg legérzékenyebben
formálódó egyéniségének
súlyos korlátozását, még ezekben az anekdotákban
is benne eseng a nos talgia az elmúlt idtik örömei után. Mintha
fiatalító tiikról tartottunk
volna elébük. <mely mostani vonásaik helyeit
egykori
ejiik kedves frisseségét
mutatja.
AGAI I R É N
Tnlajdönképen rajz
t ana nukunek köszön hetein, hogy nem letffc
tem táncosnő. A rajz
! ^ r,
t a n á r n ő ugyanis anyá.-. A• nyira
méltányolta
tánctudásomat.
hogy
g y a k r a n óra alatt is
táncolnom kellett. Egy
'
alkalommal azt hittem, hogy rajzóra következik s még
csengetés után is nyugodtan táncoltam
a dobogón, amelyről az asztalt félretoltam. Akkor rémültein meg. amikor a
szigoráról ismert igazgatónő lépett be.
J ó isten, villant át r a j t a m , hiszen szám
tanóra következik! Az igazgatónő össze
ráncolta homlokát s rámförmedt:

«

— Mit csinálÎ! Azt akarja,, hogy kicsapjuk?! Ez nem sziniiskola! Itt rcn
des, dolgozó nőket nevelünk, nem színésznőket!
Rémülten osontam a helyemre.. Soha
többé nom táncoltam. Még ina is. lia
táncra kérnek, az igazgatónő szigorú
h a n g j á t hallom.
ÁBRAHÁM
Xem mondom,
hogy
a legjobb tanulók közé tartoztam,
de maternal ikából
egyike
vult a m a
leggyengébbeknek'.
X yoleadikos
koromban osztály vizsga elölt a tanár úr
utolsó alkalmat
adott
arra, hogy
javítsak.
A cosinus-tétel
alkalmazásáról
érdeklő
döft nálam. Természetesen
meg sem Indiám mukkanni.
.4 tanár mérgesen
ülni
kezdte az
asztalt:
Xézze Ábrahám,
én magát
nem
buktatom
meg. ha már felvergődött
a
nyolcadik osztályig!
/»-• figyelmezi etem.
hogy az érettségin
is ezt fogom
kérdezni ma gut i')l.
Csak a. vizsga után
jutott
eszembe,
hogy tulajdonképpen
a nagy
szigorúság
leple alatt megkímélt
az érettségi
mindi'n dm bkjától. Xern is készültem
másra.
Tényleg a rosinus-tétclt
l.érdeztr és éit
mentem tíz
érettségin.

BARSONY RÓZSI
Tízéves
koromban
édesapám kézen fogott
és elvitt beíratni az
első
polgáriba.
Az
igazgatónő
azonban
nem a k a r t felvenni.
— Pojác gyerekkel
nein foglalkozunk! —
mondotta
szí gorúa n.
-—^
' '
minthogy én akkoriban a gyermekszínház s z t á r j a voltain
Apám becsületszavát adta, hogy többet
nem kerülök színpadra s én is olyan
megindítóan sírtam, hogy végül mégis
felvettek. Sok idő telt. cl, talán tíz esz
tendő is, amikor Berlinből hazaérkezve
a Fővárosi Operettszínházban
léptem
fel. Egy este az "öltözöm a j t a j á n kopog
tattak. Az egykori igazgatónő lépett be
s u j j á t fenyegetően felemelve mondotta:
- Rózsi, Rózsi. hát. így tartod be az
az ígéretedet?!
Azután az igazgatónő felkacagott szeretettel magálhoz ölelt.
DAVKA MARGIT
if indent
szerettem
.
az
iskolában,
csak
kéz iniunkázn i.
n em.
Egy téli délután, ép
pen kézi m unka óránk
volt,
elhatároztam,
hogy bármilyen
útonmódon
megakudiilyo '
' v
zom az óra megtűr
'"
táséit. Tjz'percben fel
másztam.
villanyig
és kicsavartam
u
körtét. Mikor aztán a tanárnő be.,ölt, aki
egyébként
rövidlátó volt,
megdöbbent,
mert a lámpa nem gyulladt
meg. Csavargatta jobbra tutira, semmi
eredmény.
Rögtön hivatta a pedellust.
A pedellus
megállapította,
hogy nagyon
egyszerű
a baj, eltűnt a körte.
Erre
kitört
a
forradalom.
Hová lelt a . körtei.
kér
dezte szigorúan a tanárnő. Senki
sem
válaszolt. Hűt akkor kutatás
lesz!
Megrémültem.
.4 fiókomban
ugyanis
ott volt a corpus delicti.
S amíg
az
előttem ülő lányok
padjait
kutatták,
én kiszöktem
a helyemről
és a
hátsó
fogason függő
kabátba betettem a villanykörtél.
A tanárnő kabátja
roll. A
pedellus
tahin máig is all hiszi, hogy
a lanámö próbálta
eltulajdonítani
a
villanykörtét.
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OSZKÁR
Diákkoromban
hegediilni tanultam. A
t a n á r a legelső órán
m e g m a g y a r á z t a a húrok jelentőségét, elmondta, hogy g, d. a
és é húrok vannak a
hegedűn. Hogy könynyebben menjen
a
tanulás, viccesen a.zt

mondta:
— Szóval a húrok »geh du alter Esel«
néven szerepelnek.
A következő évben ú j t a n á r t kaptunk.
Egyszer csak megáll mellettem és rámförmed.
— Te akarsz hegedülni, amikor
azt
sem tudod, hogy milyen húrok vannak?
Én sértődötten válaszoltam:
— Dehogy is nem tudom!
— Hadd halljam!
— Geh du aller
Esell —- vágtam ki
büszkén.
Ezen az ó r á n nem kellett hegedülnöm.
De nem is tudtam volna. Cgy megdagadt a kezem a nádpálcától.
GAÂL FRANCISKA
Legemlékezetesebb
iskolai
élményem
a
színia kadém iával kap csolatos. Sohasem
fogom elfelejteni
azt a
délutánt,
amikor
«
szó-szoros
értelemben
kicsaptak
az
iskolából.
Sírva
kcdcrogtam az utcákon
és
nem mertem hazamenni.
Végül
mégis
csak abba kellett hagynom a csatangolast. Otthon, a kapu
előtt
megálltam
és pár pillanat
alatt átvillant
rajtam,
hogy mi a tennivalóm.
Elrendeztem
dúlt vonásaimat
és hangosan
kacagva,
boldog
ugrándozásjsai
repültem
be a
lakásba.
— Mama! — kiáltoztam
vidáman. —
Tudod mi történt velem? Azt
mondták
az iskolában, hogy már nem kell tanulnom, én már kész, tökéletes
színésznő
vagyok, inkább
járjak a
színházakhoz
próbát nézni ...
. .. Olyan szuggesztív
erővel
játszottam életem első szerepét,
hogy
döntő
sikert arattam
a családban.
Mindenki
hitt
nekem.
M Ä
GOMBA SZÖGI ELLA
Dorogi Adriennenek
hívták, —
sohasem
tudom elfelejteni a
nevét
—
nagyon
szóp,
sovány
lány
volt és az érettségi
u t á n i n a p r a volt kitűzve az
esküvője,
tehát nem sokat
törődött azzal, hogy az
érettségi jól sikerüljön.
—» Legfeljebb nem lőhetek majd
önkéntes — mondta, amikor a bukás lehetőségére figyelmeztettük. Az érettségi
előtt, egy héttel
Adrienne kiment az

osztályfőnöknőlhöz"x és a következőket
mondta neki :
— Nagyon kérem, legyen szíves az
érettségin engem a Mátyás
királyból
feleltetni, mert mást nem tudok.
A t a n á r n ő lila lett a dühtől:
— Te szerencsétlen, tudatlan, . pimasz
lány, te, te mered nekem előírni, hogy
mit kérdezzek tőled tö.ténelemből? H á t
nem sül ki a szemed, hát mersz még
ezek után a szemem elé kerülni te —
és itt nagy lélegzetet vett a tanárnő,
hogy folytassa a szidást, amikor az angyali Adrienne közbeszólt:
— És földrajzból A f r i k a hegy- és vízr a j z á t tessék m a j d kérdezni.
GAL BELA
A
Barcsay-utcai
gimnáziumban
a
sportklub
egyik vezetője voltam.
Rettentően lenéztük az önképzőkört,
annyira,
hogy gyakran
alaposan el is vertük azokat,
akik
verssel
akartak
kihívni
az
önképzőkörben.
Egyszer a vezetőtanár elhatározta,
hogy előadást tartunk.
Kiválasztott egy hazafias tárgyú
egyfelvonásost, kiosztotta a szerepeket
és engem
bízott meg, hogy a próbákat
vezessem.
Te leszel a rendező — mondotta, — mire
az egész osztály
nevetett.
Rettentően
szégyellem
magamat,
de
nem azért, mert az osztály
kinevetett,
hanem mert Jtomoly sportember
létemre
sózott
nyailyen Smegalázó megbízást
kamba a tanár. Bosszút is álltam
rajta.
Az összes próbákon
futballoztunk.
Mikor aztán elérkezett
a főpróba
napja,
senki sem tudott semmit. A tanár dúltfúlt és úgy összeszidott, hogy még most
is piros tőle a fülem.
Azóta
százszor
megbosszulták
már rajtam ezt a diákkori csínyt a színészek, akik
szereptanulás
helyett futballmeccsre
járnak és készületlenül jönnek a próbákra.
GÖZON GYULA
Veszprémben j á r t a m
reálba. A veszprémi
reál
négyosztályos
volt, s mivel szüleim
azt a k a r t á k , hogy a
pesti
nyolcosztályos
reálban
folytassam
tanulmányaimat,
lelkemre kötötték, hogy
szorgalmasan
tanuljak, mert csak jó bizonyítvánnyal ,-vesznek fel Pesten az ötödikbe. Sajnos, évvégén négy hármasom volt és így Pesten neun iratkozhattam be. Szüleim erre
elhatározták, hogy önkéntes ismétlőként
ú j r a j á r a t j á k velem az osztályt. így bizonyára tiszta jelesként kerülhetek a
pesti reálba. Nekimentem h á t másodszor is a negyedik osztálynak s az eredmény meglepő volt:
Mindössze
hét
tantárgyból
buktam
meg.

HUNYADI SÁNDOR
Talán másodikon lehettem ,s nem valami
Síoíid nyerek. Az iskólát módfelett
utáltarn. Az összes tanárok között
legkevésbé
a földrajztanárt
szívleltem.
Egy
napon
csöppnyi
zcldbékxit
vittem az iskolába és
begyömöszöltem
a tanári asztalon lévő
hatalmas
tintatartóba.
A
földrajzóra
előtt történt. Mikor bejött a mindig rosszkedvű, zsörtölődő
tanár,
felcsapta
az
osztálykönyvet,
kezébe vette a tollszárat,
hogy a szükséges
bejegyzéseket
elvé-,
gezze. Csapkodta a tollat a
tintatartóba,
ami persze rettentő szenvedést
okozhatott a szegény kis békának. Nem is tűrte
sokáig a kínzást, kiugrott a tintatartóból, telefröccsentette
tintával
a tanár
lapjain
vidám
képét, s az osztálykönyv
szabadságtáncba kezdett. A tanár rémülten kirohant,
nem is tartotta meg az
órát. Ez volt az első maradéktalan
örömöm az iskolával
kapcsolatosan.
HARMATI! IMRE
Érettségi előtt állottunk, amikor úgy alakult a helyzet, hogy
szombaton és kedden
ünnep volt. Viszont
hétfőn he kellett volna menni az iskolába,
ami derékba törte volna a négynapos szünetet. Kezdeményezésemre az osztály harminchat tanulója
becsületszóra megfogadta, hogy hétfőn
nem megy be az iskolába, s így mindannyian azt fogjuk mondani, hogy roszszul értettük az osztályfőnök úr kijelentését. Jegyzökönyvet vettünk fel, s megállapodtunk, hogy hétfőn kilenc órakor
találkozunk a városligeti tó hídján.
Ott is voltunk két fiú kivételével. A két
fiú, Krausz és Ferenczi bement az iskolába. í g y természetesen kiderült a turpisság. Az osztályfőnök szerdán szigorú
megrovásban részesített bennünket, viszont az érettségin csak két diák bukott
meg. A Krausz és a Ferenczi. Az osztályfőnök később kijelentette, hogy ez a két
fiú még nem érett az életre.
KABOS GYULA
r
Történelem
taná!
r,
runk olyan alapos és
pedáns ember
volt.
amilyenhez
foghatót
azóta
sem
láttam.
Egy alkalommal nagyon
mérgesen jött
be a/, osztályba,
leült az asztala mellé
« ránk se nézve magyarázni kezdett:
— Néróról fogunk beszélni. Ne ró az
ókorban élt. Már meghalt. . .
Természetesen az egész osztály
hangosan felkacagott. Mire a tanár úr
vasvílíaszemeket meresztve ránk
förmedt:
£
^k. V^-/
Ífluí
•^fär ^

— Jellemző a maguk
lelkivilágára!
Nevetnek, amikor halálesetről van szó.. .
KÁLMÁN JENŐ
Hetedikes
koromban
a
kaposvári
gimnázium
német tanára
az
altdeutsch
Sió jelentőségét
magyarázta. Azt mondta,
hogy az
altdeutschnck
megfelelő
magyar kifejezés
nincs.
Ez tudniillik
ónémemayyarban az ómagyart
tet jelent
nem. használják.
Mire én
felnyújtottam
a kezem:
— Mit akart — kérdezte a tanár.
— Azt akarom mondani, hogy a magyarban igenis használják ezt a kifejezést.
A tanúr kérdőn nézett rám, mire én
a világ legtermészetesebb
hangján mondottam:
— Hazádnak rendületlenül
légy hive
ó magyar ...
Az osztály nevetett, én pedig
egész
nyáron készülhettem
a
pótvizsgára.
KARINTHY
Iskolánkban az volt
SÍ szokás, hogy aki
kártyán
vesztett s
nem tudott fizetni, azt
bedugtuk a kályha
mellett levő fásládába, ott kellett maradnia csengetésig. Bárkitűnőén kártyáztam,
egymás után négyszer
vesztő voltam s bizony nem tudtam
fizetni. Bekerültem a fásládába. Négyszer egytfiás után történt meg, hogy a
fiúk összebeszéltek, s a csengetés pillanatában hirtelen elnémultak. Mélységes
csend volt a teremben, nyílott az ajtó
s a fásládából hallottam, hogy valaki
ruganyos léptekkel a katedrára ment.
Én> pedig abban a hitben, hogy a tanár
már bent van, egész órán át a fásládában görnyedtem. Később árulta e] egyik
barátom, hogy mind u négy alkalommal megtréfáltak, mert hamarabb játszották
inog a tanár
megérkezését,
mint az valóban megtörtént.
Mikor
aztán ötödször is a ládában voltam, s
elnémult az osztály, én gúnyosan
felemeltem a láda fedelét s ig\ szóltam:
— Engem többet nem ugrattok . . .
Mondanom sem kell, hogy most való
ban ott állt a t a n á r a katedrán.
DEZSŐ
Negyedik
elemista
voltam cs közvetlenül
mellettünk
volt
a
leányiskola
épülete.
Egy
harmadik
elemistába voltam
szerelmes,
öt
kísérgettem haza az iskolából. Egyszer
azután
a leányelemi
igazgatója rendeletet adott ki, amelyben megtiltana. hogy a kislányokat
fiúk
várják.

Meg nem tudtam n, ilka. d. A is mat
rózruhámban,
táskával a liánom alatt,
amelyből a szivacs kilógott,
ott áeso
re,utam a leányiskola
elölt,
amikor
a
pedellus i ám förmedt:
Takarodj
haza! Vcm szabad a hí
nyokat
várni!
Mire en gőgösen kihúztam magam
és
önérzetesen
mondottam
a
pedellusnak.
Szülő
vagyok...

Mire
ért
hangosan
Siivafnkiultam
loDot
.tikot ni
kezdtem.

es

Ne.m akarok ródlizni! Én nem csináltam semmit! . • .
KAROLY
Zilahon j á r t a m i*
kólába. A negyedik
gimnázium után otthon el keseredett arccal
fogadtak
és
majdnem megvertek,
LATABAH KALMAN
mert a
bizonyítvá* Ötödikes koromban
nyomba kettes
esú
volt egy
tanárunk,
szőtt,
ha
mindjárt
aki a vilâfc legnacsak egy d a r a b is.
g yo b b
11 urno r i s t á.i à Mi lesz belőled?
kiáltott
rám
uak képzelte
magát
az apám.
Szégyent hozol a családra,
és
elvárta
tőlünk,
sohase lesz belőled rendes ember! A mi
hogy minden
viccén
családunkban nem szokás kettest hozni!
percekig
nevessünk.
Nézd meg Józsi bátyádat, az tiszta jo
Mi, persze olyan rö
les. En is egész életemben tiszta jeles
högéseket rendeztünk,
voltam.
hogy csak úgv rengtek bele; az iskola
ü g y elkeseredtem a'z apai dorgálás
falai.
után. hogy nem találtam helyemet a
Egyik órán azonban a vicces
Urnái
házban. Bátyám lenézett, apám
pedig
úr dühösen jött be az osztályba.
Én
nem vett rólam tudomást.
Nem tudnem tudtam róla. mert a hátsó padban
ták megbocsátani a kettest. Egy napon
éppen regényt olvastam és rendkívül
valami szerszámféle után kutattam
és
el voltam mélyedve az izgalmas
szeegy régi szivardoboz akadt a kezembe.
relmi történetbe.
Viszont megállapodó
Ahogy felnyitom, egyszer csak kezembe
som volt szomszédommal, hogy amikor
akad egy iskolai bizonyítvány. Apám
nevetni kell, oldalba lök és én nevetni
ötödik osztályos
bizonyítványa . volt.
fogok. A t a n á r úr ezen a napon csapMegnéztem, hát bizony hét d a r a b liaikodott, majd elővette noteszét s engem
mas volt benne. Zsebretettem a bizoszólított tel. Nem is hallottam.
Egynyítványt és ebédnél az apám tányér';szer csak érzem, hogy szomszédom,
a
mellé csempésztem. Nem szóltam egy
Braun, oldalbavág. Becsapom a könysfcót som. csak magam elé
mélyedve
vet és torkom szakadtából röhögni kezd
ültem. Apám egy d a r a b i g zavartan tűtern. Iíémiilt csend fogadta kitörésemet.
nődött. aztán odajött hozzám és -baracA tanár hozzám lépett, megfogta kaba
kot nyomott a fejemre. Soha. többé nem
tómat és rámförniiedt:
esett szó a kettesemről. Igaz,
hogy
Mit röhögsz?!
többé nem is akadt ilyen
megszégyenítő osztályzat a bizonyítványaimban.
Nein volt idő gondolkodásra, tiyorsan
válaszoltam :
PERCZEL ZITA
- Eszembe jutott a tanár úr tegnapi
Tulajdonképpen
navicce.. .
gyón, jó tanuló
volErre m á r az egész osztály nevetett és
tam és talán
egyet
a t a n á r úr is eltette noteszét.
len
fogyatékosságom
az volt,
hogy
rajMl KATI LILI
zolni
nem
! adtam.
Hárman
voltunk
Ezen úgy
segítettem,
testvérek,
két fiú és
hogy az osztály
leg
én. Fivéreimnek
legjobb rajzolójával
szöfőbb
szórakozása
a
vetségre lép!cm. Min
ródlizás
volt.
amit
den
második hét szerdáján
be kéli et t
édesapánk
csak
altadni
a
rajzokat
osztályzás végeit.
kor. engedélyezett
száÜgy
állapodtam
meg
barát nőmmel.
mukra, ha engem
is
hogy egyik «osztályozó szerdán<t ö adja
magukkal
visznek.
be a rajzait, és azon a napon tin
nem
Fivéreim
kényszert
megyek be iskolába,
a másik
osztá
detten el is vittek és nekem éveken kelyozó szerdán, én nyújtom be barátnőm
resztül minden havas téli délután
hárajzait és akkor ő marad otthon. Így is
romtól halig
fíHholtra keltett
fáznom,
történt, de csodálat ősképen.
barátnőm
amíg fivéreim
vidáman ródliztak.
Enmindig egyest kapott
ugyanazokra
<1
gem ugyanis egyetlen egyszer sem
enrajzokra, (Imikre én követ.kezetcsen
har
gedlek a
szánkára.
mast. Egy darabig
lenyeltem
ezt
az
igazságtalanságot,
de egyszer aztán ki
Egy napon az iskolában a tanárnő —
fakadtam
és
megmondtam
az
igazat
a
kitiinő hangulatban
leheteti,
mert
jótanárnőnek.
A tanárnő rámnézett,
de
kedvűen fordult
hozzánk:
nem szólt, semmit.
Xtt lányok, délután
műsoron
kiAz
évvégi
bizonyítványban
rajzból
viili szórakozás.
Az egész osztály ród
kettest kaptam. A barátnőm
elégségest.
lizni jön!
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Makón jártain iskolába. Hiába • szépítgetem,
nagyon
rossz
tanuló voltam. Egy
szer
mindössze
öt
tantárgyból
kaptam
intőt, de én apró sze
letkékre téptem az
értesítést
és
nyugodtan
futballozni
mentein. Délután rémülten szaladt hozzám ügy futár, hogy síesnek haza, mert
iiz osztály strébere már nálunk járt és
elujságolta a jó hírt. Abbahagytam a
rugualódzást és hazamentem, hogy mi
uél hamarabb túlessek az elkerülhetetlen pofonokon. De bosszút is álltam a
stréberen.
Dühömben szörnyű gúnyverset írtam róla és első szellemi termékemet vagy kétszáz példányban sokszorosittattam a pénzügyi gazgatóság lehúzógépén-. Másnap a gúnyverssel teleszórtam az iskolát. Sajnos, a tanári szobába is került egy példány. A nyomozás rövid úton megállapította, hogy én
voltam a tettes. Behivatták apámat és
lelkére kötötték, hogy szoktasson le a
versírásról. Leszoktatott. Ma is, ahányszor rímeket hallok, borsódzik a hátain
és nadrágszíjcsattogást hallok a rímek
játékos összecsaltanása helyett.
ß.

R A DÓ SÁNDOR
l'gy kezdődött, hogy
a z osz t á 1 y főnökömet
Salamonnak
hívták.
Tulajdonképpen nem
i> kellene folytatni,
hiszen mindenki tudja,
hogy mennyi kellemetlenséget szerzett nekem az életben a Salamon név. Az osztályfőnökkel sem voltam más viszonyban,
mint később Salamon Bélával. Akármi
történt, mindenért én kaptam ki. Egy
napon, amikor szintén
igazságtalanul
bii nfetett, elkeseredetten mondtam:
Tanár úr kérem, én úgy tudom.
Salamon igazságos v o l t . . .
Az osztályfőnök rámnézett és megvetően legyintett:
— Rosszul tudod. Az igazságos Mátyás
volt. Salamon bölcs volt. S inert nem
tudtad, egy órával tovább maradsz az
iskolában . . .
RÁDAY IMRE
Tizenhétéves korom ban édesapám, aki akkor
főh'adnagyké•nt
vett részt ti háboi xiban, szabadságon volt
itthon
és engem beadott egg szegedi internátusba.
Az inter
nátus előírásos egyenruháját
is
megvette
számomra, ami nemileg hasonlított a kis
kadétok
öltözékéhez.
En legalább
is

rendkívül büszke voltam, hogy a szegedi
utcákon, amikor édesapám mai sétálgattam, minden katona tiszlt Iteljesen sza
lut áll. Egyszer azután apám
visszaütő
zoll és én egyedül maradtam
Szegeden.
Mikor először mentem regig egyedit!
az utcán, szomorúság,
majd
keserűség
ömlött el rajtam. Senki nem
szalutált.
Egg darabig tűrtem, aztán
megállítottam egy nagybajuszon vitéz urat és rászóltam,— Mondja kérem, miért nem tetszik
nekem
szalutálnit
A katona rámnézett. megsimogatta <iz
arcomat és így szólt:
Remélem fiam, arra tum nem kerül sor. hogy neked is szalu! ál nom kell
jen . . .
Ez 1916-ban történt. Akkor nem érte!
lem még a baka szomorú
hangját.
RÄTKAI MÁRTON
Tizenliároiméves le~
hettem, amikor magyar óra alatt K i s s
József
híres versét
kellett
elmondanunk.
A tanár olyan módszer fiez folyamodott,
hogy ötletszerűen szólított fel egy-egy fiút
és akinek
a nevét
mondta, annak kapásból folytatnia kel
lett a verset. A hátsó padok egyikében
bóbiskoltam, mikor hirtelen a nevemet
hallottam. Persze fogalmam sein volt arról, hol tart az osztály, álltam és bámultam, mire a szomszédom teljes igyekezettel súgta: Te alszol o t t a n . . .
Csak néztem, néztem és még mindig
nem tudtam, miről van szó. A tanár
dühösen rámnéz és teli tüdőből kiabálja!
To alszol ottan!
Mire én pityeregve mondtam:
— Tanár úr kérem, becsületszavamra,
nem alszom . . .
— Persze, hogy nein te alszol! — or
(lította a tanár úr.
A vers szól így:
•Te alszol ottan édes, jó a n y a i n . . . «
SZILÁGYI LÁSZLÓ
H et ed ikes g i m naz ist a
koromban az önképzőkör elnöke és az iro
' Yf í
' dalomtanár
kedvence
I
yèlim
voltam.
Az!
perszi
SrV Jyy[P
nem tudták,
hogy ti
:í^rl
lakban már darabokat
írtam, söl egy kis egyfelvonásost
elfogadott
a Kis Színkör is. .Vem
ki a titok,
tudom,
hogyan derülhetett
lény az, hogy tanáraim, akik .nyilván
arra gondollak, hogy valamilyen
irodai
mi alkotás!
követtem
cl.
testületileg
megjelentek
a premieren. En ugyanakkor egy ptiholy mélyén drukkoltam . . •
Következel! az én darabom,
amelynek
cime »Hazajött a feleségünk., voll. Nem
lehel mondani, hogy ennél fehérebb darabot »em játszott már a Kis Színkör.
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I), it holds akkor érte el a
tetőpontját,
amikor
Bogár Gizi és Sziklai
Szeréna
primadonnák
feszes trikóban kijöttek
a
színre. Tanáraim megbotránkozva
rohan
lak ki a
színházból.
Ebben az esztendőben
magyarból
pót
vizsgáznom
kellelI.
SZŐKE SZAKÁLL
Magyar óra alatt el
gondolkodva ültein a
padban, amikor a tanár felszólított. A I 'el
szi Bárd című Arany
balladát kellett elmondani. Gépiesen f ú j n i
kezdtem a sorokat, de
m i n d j á r t az elején nevetést hallok. Ugyan
is így mondtam a verset: Hadd látom,
Zsigmond,
mennyit
ér a velszi tartó
mányit
A t a n á r csodálkozva nézett rám.
— Ki az a Zsigmond?
Mire én a világ legtermészetesebb
h a n g j á n válaszoltam :
— A szárnysegédje . . .
T I R A Y IDA:
Öl ödvkes
korom ban
volt egy
iróilalomta
miránk, akibe az egész
osztály szerelmes
roll.
Pedig nem roll fiatal
ember és t álságosán
csinos sem roll. Egy
napon a tanár úr óvá
ja előtt mind a negy
renket len
felírtuk:
szerellek,
szerellek,
szerellek...
Segy
venkétszer.
A tanár úr bejölt, ránézett a lábiára
és
elvörösödött.
— Mit jelentsen ezt
kérdezte.
Senki nem válaszolt. A tanár úr sar
konfordult, kiment és pur pillanal
múlva
visszajött az igazgató úrral.
Az
igaz
itató úr végignézett
rajtunk s szigorúan
szólt:
— Alljon fel, aki szerelmes
a tanát
árba!
Az egész osztály valami
kimondhatni
lan hősiességgel
felugróit
és nem sze
gyen len, bevallani,
egyedül én maradtam ülve
Az igazgató megcsóválta
a
fejét, intett az osztálynak,
hogy leülhetnek s engem
szólított;
— Szóval maga nem szer. Imes?
Elvörösödtem
és a tanár úrra
néztem.
Válasz helyeit.- sírva
fakadtam.
— i gyt — mondotta az igazgató.
Hát maga is?
— Igen
bőgtem hangosan és bocsánatkérően néztem a tanár
úrra.
Másnap egyedül ingem helyeztek
át.
a B
osztályba.
7.T6

.*, TÖRZS

JENŐ
A Markó-uteni gimnáziumba
jártam.
Volt egy tanárom, aki
az iskolaban élte ki
azokat a hatalmi szen
vedélyeket, amelyekéi
otthon, a családi körben bizonyára
nem
mert
érvényesíteni.
Egyszóval
zsarnok
volt a derék professzor. Az volt a szokása. hogy óra alatt a padok közt járkált és minden kis rendellenességet kegyetlen szigorral megtorolt.
Egyszer
megáll előttem és az asztalomon fekvő
könyvre bámul. Aztán vérbeborul a tekintete és a r t i k u l á t l a n hangon rámkiabált:
— Mi ez.'! Mit jelent ez?!
s a könyv
re mutat, amelynek a vignettáján ott állott a nevem. így: T ö r z s . . . A t a n á r
felemelte a könyvet és úgy az asztalra
csapta, hogy csak úgv porzott.
Mi az. hogy Törzs?! Mit jelent az.
hogy Törzs? Kossuth í r h a t j a , hogy Kos
suth, Deák í r h a t j a , hogy Deák, de egy
Törzs csak azt í r h a t j a , hogy Törzs Jenő!
Micsoda szerénytelenség ez?!
Azt hiszem ekkor határoztam el. hogy
minden igyekezeteinmei
azon leszek,
hogy a vezetéknevemet egymagában is
használhassam.
VAD.NA I L A S Z L O f ^
He kell
vallanom,
hogy tizenhét év óla
s sör nyű
leik i is m eret
furdalással
járok-ke-,
lek az életben.
Séha
még éjszaka is felriadok. amikor
eszembe
iul az a pofon,
amit
miattam
kapóit
a
Spiegel. Ügy
történt,
hogy a I arasz mező-illeni gimnáziumba n
fizikaóra alall a tunár a röntgent
mutat
ta be, amihez természetesen teljesen el kellett sötétíteni nz osztályt. Én a leghátulsó
pad. mellett állottam,
közvetlenül
a Somogyi mellett, aki az iskola
legerősebb
fiúja voll. A sötétség leple alatt, pusztán a, vicc kedvééri
irtózatosan
pofonütöttem Somogyit
Azután
kígyó-mozdulaltal siklottam előre, s hallottam,
hogy
Somogyi, mint egy feldühített
tigris lohol utánam. A sötétben odaértem az első
padhoz, amelynek szélén a legjobb tanuló,
a Spiegel üli. Rászóltam. eressz be gyorsan a padba. Szegény buta Spiegel, fölállt. hogy engem beengedjen
s ebben a
pillanatban ér! oda Somogyi, aki a sötétben elkapta az álló figurát és ott nyomban pokoli bosszút állt rajta. Én reszketve ültem a padban. Néhány perc múlva valami vad gomolygó s és
kiabálás
zaja hangzott, a fiúk rémülten
villanyt
gyújtottak
és a következő
kép
tárult
elénk:
Legalól feküdt a Spiegel, öt verte a
fizikatanár,
a fizikatanárt
pedig
ütötte
a Somogyi.

»A jó háziissághoz nem kell hozomány*, énekelték Herczeg Ferenc híres darabjában, a »Gyunkovics l á n y o k é b a n . MiTt e kis képes riportból ki fog -derülni, a fiatal
pesti HzWw/jriők szigorúan t a r t j á k magukat Herczeg Ferenc receptjéhez: alig akad
köztiik egy is, aki számottevő hozományt vinne jövendő házasságába. De azért nem
kell aggódni, mert egytől-eigyig tisztában vannak azokkal a komolyabb követelményekkel, iimelyek a házasságban várnak a jó háziasszonyra. Rs végeredményben
ez az értékesebb része a hozománynak. Nézzük tehát, milyen felkészültséggel néznek
az ifjú pesti színésznők a házasság elé.

P E R C Z E L ZITA:
VAN EGY VILLÁM
AZ ISTENHEG YIDTON, KÉSZÜL A
KELENGYÉM,
MEG
TANÜLTAM FŐZNI, ÉN VEZETEM
MOST
IS A HAZTARTAST.

KUHÏ MARIA:
ÖTEN
VAGYUNK T E S T V E R E K ,
TEHÁT
NÉGY
SÓGORNŐT
HOZHATOK
HOZOMÁNYRA. A KELENGYE AZÉ, AKI ELŐSZÖR MEGY KÖZÜLÜNK F É R J H E Z . KI

SZOMBATHELYI BLANKA•
HOZOMÁNYOM 16 GRAMOFÚNLEMEZ, 16
COCKTAIL-POHAR. 1 SZOBABERENDEZES,
1 ZONGORA. A SAJAT SZOBÁMAT EGYEDÜL TAKARÍTOM.

SIMON ZSUZSA:
VAN EGY SZOBABERENDEZESEM,
GYÖNYÖRŰ KÖNYVTÁRRAL. HIRES JÚ F E K E
T E T TUDOK FŐZNI RENDEZŐI AMBÍCIÓ
BÓL IDŐNKÉNT ÁTRENDEZEM A SZOBA-

Va
SZELECZKY ZITA:
GYÖNYÖRŰ GARDEROBOM
ES K E L E N
GYEM VAN A RÜHAIMAT ES CIPŐIMET
EGYEDÜL
TARTOM
RENDBEN. MINDEN
H AZTARTÂSI MUNKÁT ERTEK.

NÉMETH ROMOLA:
MAGAM VARROM A KELENGYÉMET E b
HA
NEM
PRÓBÁLOK.
A KONYHÁBAN
HASZNOSÍTOM
HÁZTARTÁSI
TUDOMANYOMAT.

BOKOR MARIA:
VAN EGY SZOBA BERENDEZÉSEM. KE
LENGYÉM, JÓL FÖZÖK, VARROK, AMINT
LATHATJAK, A TAKARÍTÁST IS KEDVVEL CSINÁLOM.

ERDŐS ILONA:
HOZOMÁNYOM NINCS,
A HÁZTARTÁSHOZ AZONBAN
NAGYON JÓL
ÉRTEK.
EGYEDÜL
MOSOK,
VASALOK,
JÓKEDVEMBEN NÉHA A PADLÓT IS F E L V I K SZELEM.
(Seidner-fotók)

PILLÉR VERA:
HOZOMÁNYOM NINCS. ÉN VAGYOK A
CSALÁDI
VILLANYSZERELŐ,
SZÉPEN
VARROK. AZONKÍVÜL KOMOLY P I L L É R E
VAGYOK A HÁZTARTÁSNAK IS.

LÁSZLÓ LOLA:
HOZOMÁNYOM 1 DRÓTSZÖRÜ FOXI
1
PAKLI
TISZTÍTOTT
RÖMIKARTYA,
24
PÁR SELYEMHARISNYA, i LITER KÖLNI
ASZTALTERITESl SPECIALISTA VAGYOK

VÁGÓ MÄHY:
HÁZIAS T E R M É S Z E T VAGYOK IMÁDOM
A
GYEREKEKET.
KELENGYÉM
NINCS,
EGYELŐRE
EGY
HATSZEMÉLYES
ÉTKEZÖKÉSZLETTEL
ALAPÍTOTTAM
MEG
JÖVENDŐ HÁZTARTÁSOMAT

SZAPLONCZAY ÉVA:
HOZOMÁNYOM
EGY
24
SZEMÉLYES
EZÜST TEASZÜRÖ, 2 ARANY CIGARETTASZIPKA. E G Y E T L E N HÁZIAS TEVÉKENYSÉGEM A CIPÖPUCOLÁS.
(Seidner-fotók)

BORNEMISZA ÉVA:
HOZOMÁNYOM
EGY
TANÍTÓNŐI
OKLEVÉL, 0 EZÜSTKANÁL. HIRES TÉSZTASZAKÁCSNŐ VAGYOK SPECIALITÁSOM A
RÉTESTÉSZTA.

HÁMOS EMMI:
HOZOMÁNYOM 19 ÉV, EZ EGYRE NÖ
VEKSZIK. KELENGYÉM ÉS BÚTOROM IS
VAN
EZ
VISZONT EGYRE
KEVESEBB
LESZ. MINÉL ELÓBB VESZ E L VALAKI,
ANNAL TÖBB BÚTORT ÉS ANNAL KEVESEBB ÉVET KAP.

DONATH AGI:
MINDEN HÁZTARTÁSI MUNKAHOZ ÉR
TEK. AZ ABLAKAIM, AMIT EGYEDÜL PU
COLOK,
MINDIG
RAGYOGNAK.
MINÉL
ELŐBB
KARRIERT
AKAROK
CSINÁLNI,
HOGY HOZOMÁNYT S Z E R E Z H E S S E K MAGAMNAK.

TELJES
LENGYÉM
RÍTOK S
LOM.

AKNAY MARGIT:
LAKÁSBERENDEZÉSEM.
KE
VAN. SÜTÖK, FÖZOK,
TAKAMINDEZT J Ó K E D V V E L CSINÁ(Soidner-fotókl
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Azt a körkérdést kaptam egyszer,
hogy mi volt életem legnagyobb
kártyaparti ja!
Engedelmesen gondolkozni kezdtem a dolgon és hirtelen elnevetem magam. Eszembejutott, hogy
esakugyan volt az életemben olyan
időszak, amikor akkora
tétben
játszottam alsóst, hogy a hazárdéria mellett
eltörpülnek
még
Szemere Miklós híres kártyapartijai is.
Ima a nyájas olvasóra bízom az
ügyben való ítéletet.
Körülbelül tizennyolcéves lehettem és újságíró-gyakornok voltam
Kolozsváron. Együtt laktam egy
ódon király utcai ház hónapos szobájában Körmendy Kálmán színésszel, aki azóta mejghalt szegény
tüdőbajban, de akkor még száz cigarettát szívott naponkint.
Borzasztó kicsiny szobánk volt,
mint egy hajókabin, vagy egy hálókupé, alig fért el benne a legszükségesebb butor. Körmendy, mint
nagyobb gázsista és idősebb férfi,
(lehetett huszonöt éves) az ágyban
hált, én egy borzasztó kurta divánon aludtam, amely derékszögben
volt az ágyhoz illesztve. A díván
olyan rövid volt, hogy a végében
lévő sífon ajtaját éjjelre kinyitottuk
és én a ruha közé dugtam a lábam,
hogy jobban kinyujtózhassam. Külön párnám nem volt. A fejemet
Körmendy párnájára hajtottam,
Körmendy feje mellé, illetőleg derékszögben a fejére, össze is koccantunk néha éjszaka.

Az ágy és díván szögében volt
egy szék, a széken egy lavór víz a
mosdáshoz. Más holmi nem volt,
nem is fért volna el a pirinyó szobában.
Tessék, itt nyújtom a hely alaprajzát:

-..AJTÓ,,

A mosdóvízzel, különösen télen
rengeteg bajunk volt, A házban
ugyanis nem egzisztált semmiféle
vízvezeték. A lakásadónőnk esté
bekészítette a mosdóvizet a lavórba
és kora reggel elment a varrodába
dolgozni. Nem is láttuk soiha életünkben, mert mi későn fekvő és
későn kelő urak voltunk, a havi
bért is csak úgy otthagytuk elsején,
egy pohár alatt, a konyhakredencen. Hármunkon kívül nem lakott
senki ottan. Cseléd? Őrület lett
volna a mi viszonyaink között cselédre gondolni.
Na már most tessék elképzelni,
hogy fölkeltünk reggel, tíz óra kö-

rül. Aki előbb bujt ki a paplan alól,
«z nekiugrott a lavórnak. A második már nem tehetett egyebet,
mint, hogy az elsőnek a. használt vízében mosdott. Mert két lavórunk
nem volt, vízvezeték sem volt, a kút
is befagyott minden télen az udvaron, nem volt olyan ismerősünk a
házban, akit megkértünk volna,
hogy szerezzen valahonnan vizet,
mi meg csak nem mehettünk ki az
utcára a lavórral, hogy a szomszédból hozzunk.
Én nem voltam csúnya fiú'akkoriban, Körmendy meg egyenesen
férfiszépség volt, klasszikus arcú
Liliom. Mégis utáltunk egymás vizében mosdani. Sohasem felejtem el,
milyen irtózatos volt, mikor az arcomhoz ért a használt szappanhab.
Megpróbáltunk, már aki pechjére
a másodiknak maradt, a pohárból
mosdani. De a pohár is rém
pirinyó, vastag, paraszt üveg volt,

alig fért el benne két kortyintás, alig elég a szájöblögetéshez.
Ilyen körülmények között gondolhatja a nyájas olvasó, hogy micsoda küzdelmek dúltak közöttünk,
téli reggeleken. Néha szinte pofozkodtunk az elsőség miatt.
Rossz világ volt, no. Cudar világ.
Végre is Körmendynek jutott eszébe
a megváltó gondolat:
— Tudod mit?! — mondta kedves,
hunyori, macskaszemével rámlkaesintva. — Húzzuk le kártyán az
elsőséget, húzzuk ferblin, vagy huszonegyben, vagy játsszunk egy
rádli alsóst. Aki nyer, az elsőnek
mosdik, aki veszt, az akassza föl
magát, vagy menjen ki a Szamosra.
A hosszabb és élvezetesebb guszta
miatt megállapodtunk iaz alsósban.
Loptunk egy pakli kártyát a kávéházban és odakészítettük a székre, a
szappan mellé.

Ml minden mult egy poénen!
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. . . telikapartam a lavórt friss, fehér hóval . . .

" Aztán, aki előbb fölébredt, az í'ejbekocintá a párnán a másikat a
fejévél. Fölültünk. Kidörzsöltük az
álmot a szemünkből. Átmentem
jKörniendy ágyába és szembekuporodva egymással lejátszottuk a
rád lit.
Emlékszem rá, hogy reszketett a
drukktól a májam közepéig minden
szervem. Mindaketten jó kártyások
voltunk, de akkor'meg éppen úgy
játszottunk, mint a lángeszű sasok,
amelyek mellesleg egy uzsorás ravaszságával is föl vannak ruházva.
Milyen gyász volt vagy öröm, ha
feküdt az összesadú, mennyi habozás után mondtunk be egy szimpla
abszolútot. Mi minden múlt egy
poénen! A tiszta víz, a piszkos víz.
A szürke szappanhab, vagy a fehér. Emlékszem, hogy könyörgött
a vesztes a győztesnek: »vékonyan

(Oedö

Lipót

rajzai)

mosd; édes öregem, kevés szappannal!«
Hát most tessék, döntse el maga
a nyájas olvasó, volt-e annyi pénze
Szemere Miklósnak és Potoczky hercegnek együtt, mint amekkorában
mi játszottunk Körmendyvel kalábert.
Nenl tartozik szorosan a történethez, hogy a nagy partinak egy másik, szerencsés ötlet vetette végét.
Kövér, erdélyi tél lett. Leesett a
hó, vastagon befödve az, udvart,
mint a hermelin. Eszembe jutott,
hogy lehet hóban is mosdani, nemcsak vizben. Vesztettem. Kiöntöttem a vizet az udvarra és telikapartam a lavórt friss, fehér hóval.
Körmendy nézett, gondolkozott és
végül is azt proponálta, hogy ezentúl tegyünk a rádli alsósra a fő tét
mellé, mellékdíj gyanánt tíz fiumei
prince ssast.
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ÄßC ÉS AZ ÁLARC
Johannen Philipp, a filmproducer,
ritka véletlen
folytán a földalatti
vasúton utazott.
Felnézett újságjából,
tekintete megakadt n vele szem bem ülő
asszonyon. Még a keze 1* Jéggé fagyott
megdöbbenésében. -Nem tudta megállapítani az asszony korát. A nő úgy
gubbasztott az ülésen, mint a tostet öltött nyomorúság. Johannes Philipp megértette, hogy a nyers, mezítelen szegénység medúza-arcára meredt. Fakó, ritkaszálú h a j csüngött a lefogyott ábrázat
körül. Az ólomszlnal arcot mély ráncok
barázdázták. A szomorú redők függélyes vonalban húzódtak a beesett, lekonyuló száj körül. Vízszintes sorokban
végigszántották a csontos homlokot. Duzzadt könnytáskák éktelenkedtek a fénytelen szemek alatt. A nő csomós ujjai
görcsösen markolták a kopott bevásárló
szatyrot. Nyomorúságos cipők bújtak elő
a tiszta, de annál szánalmasabb rongyok
alól. A filmproducert a nő
eltompult
közönye kapta meg leginkább. A reménytelen szenvedés rányomta bélyegét
a barázdáktól átszelt, fonnyadt, arcra.
A filmproducer lehunyta szemét, hogy
ne lássa ezt a némán vádló alakot. De
ebben a pillanatban kipattant agyából
az alkotó ötlet szikrája. A nagy tömegjelenetet látta gondolatban, amelyet most
akar forgatni ú j filmjében. A film

Ax asszony reménytelenül bámult után*.

címe! »A mélységből
foi törő kiáltás«
Johannes Philipp lépcső felé gomolygó,
•ötét asszonytömeget látott. Az egyik
asszony — ez a vele szemben ülő nő —•
a tömeg előtt vánszorog. A lépcsőhöz
vonszolja magát. A megőrjített asszonytömeg utána tódul. A filmproducer felnyitotta szemét. Felkelt helyéből. Odalépett a vele szemben ülő asszonyhoz.
Halkan megszólította:
— Kérem, látogassa meg holnap délelőtt azt az urat, akinek nevét felírtam
a névjegyemre. Jólflzetett munkát adhatunk magának.
Az asszony nem értette meg azonnal
hogy mit kiván tőle az előkelően öltözött, Idegen úriember. Felemelte véresre
gyulladt szemét. Gyanakodva kérdezte:
— Takarítónőt keresnek az urakt
— Nem. Sóikkal könnyebb és jobban
fizetett munkára akarjuk alkalmazni.
Holnap délelőtt mindent megmagyaráznak magának,
— Mert látja, uram, én takarítóné vagyok. Hetven pfennig órabért kapok.
Sajnos, elvesztettem a munkámul. Az
Iroda, ahol dolgoztam, tönkrement. Kár,
Szívesen Jártain oda.
Az asszony majd előre bukott a rázós
kocsiban.
— Nehéz élete leheti
— Csak elbírnám valahogyan, ha az
u r a m nem dühöngene. ha rájön a roham,
négyen is alig tudjuk ágyban tartani.
Vasrúd esett a főjére, amikor ínég a
Busch és Zablsoh gyárban dolgozott. Az
orvos azt mondotta, hogy az agysérülés
és a mértéktelen ivás végleg elintézte.
A doktornak Igaza lehet. A fiú ls félkegyelmű és ez nagy baj. Amíg kicsike
volt, csak üldögélt a székében. Do amióta
tizenhat éves múlt: elővette a nehéz
nyavalya. Én ápolom mind a kettőt.
Dolgozoik rájuk. Tegnapelőtt úgy elszédültem, hogy összeestem az utcán. A
mentőorvos azt ;mondotta: Elájultam az
éhségtől. Dehát hogyan is lehetne rendesen táplálni három embert napi hetven pfennigből, amikor a lakbért, meg
a gázszámlát 1H ki kell fizetni belőle.
Hangja egyhangúan, rekedten mormolt, mintha
önmagával
beszélgetne.
Rácsuklott viaszkosvászon táskájára.
— Menjen el holnap Thorbegge úrhoz.
Remélem, segíthetünk' magán — bátorította Philipp.
A következő állomásnál kimenekült a
földalattiból. Az asszony reménytelen ül
bámult utána.
Az elveszett napi egy
órai munkáját sajnálta, Az úr csak
beszél. Hogyan is segíthetnének őrajta...
Ezen a ponton Indult ol Alma Drlgalsky csodálatos filmpályafutása.

Másnaip délelőtt elcipelte
csontvázzá aszott testét és
ráncos képét u Halfa fényűzően berendezett irodájába. Thorbegge urat kereste. Renatus Thorbegge, —
aki költőnek készült mielőtt filmszcenárium írásra kényszerítette a napi
megélhetés gondja —• Thorbegge lelkesen fogadta uz
irodájába bukó nyomorúságot.
Behívott
néhány
urat. Meglepett örömmel
vizsgálták
az
asszonyt.
Drigalsky csak állt a
szoba közepén. Nem értette, hogy mi történik
vele. Olyan elkínzott volt,
hogy semmivel sem törődött. Az urak berendelték
a műterembe. Napi
tíz
márkát ígértek neki. Drigalsky szive mélyén nem
is hitte, hogy ennyi pénzt
kereshet naponta.
A műteremben sok nazszonyt látott. Valamenynyien az ő elnyűtt gúnyájához hasoreló rongyokat
viseltek. Arcukra ráncokat festett a kikészítő.
Drigalskyt előre-hátra lökdösték. De
sohasem tűnt el a tömegben. Nyomorúsága félelmetesen valóságosan hatott a
festett és álcázott arcok között. Az igazi
szenvedés áradt helőle. A nagy jupiterlámpák sértették gyulladt szemét. Szánalmas arcán végigcsurgott a könny.
•Egy órakor lámpaoszlop alatt állt a
többi asszonnyal együtt. Egy férfi, az
emelvényről, rájuk rivait, hogy nézzenek valamennyien az emelvény felé. A
felvétel elkészült. Az ebédszünet alatt a
női statiszták az étkezőbe tódultak. Drigalsiky lekuporodott a műterem szögletébe. Száraz kenyeret vett elő viaszosvászon tarsolyából. Renatus Thorbegge
majdnem belebotlott az eleven rongycsomóba.
Valaha verset írtain volna róla. — de
ma . . . — Lemondóan legyintett.
A második felvételre este nyolckor
került a sor. Philipp, a producer, magas
létra tetején ál'ótt az asszonyok előtt.
Mögötte hangszóróba kiabáló emberek
ösztökélték az asszonyokat.
— Előre . . . E l ő r e . . .
Drigalskynak megmagyarázták, hogy
váljon ki a többiek sorából és vánszorogjon a lépcső felé, amint meghallja
a jeladást. Azt mondották neki. hogy
mozogjon lassan és természetesen. Drigalsky, ahogy meghallotta a megafómból harsogó parancsot, előre csoszogott.
Fgy dülöngélt a lépcső felé, mint az
üres zsák. Az éles fény felé emelte kezét. Szeme úgy káprázott, hogy semmit
sem látott. A fényképész, az emelvényen. lázas izgalomban kurblizott.
— Nagyszerű . . . Utolérhetetlen . . . —
szólt halkan valaki.
A felvétel után Thorbegge másnap
reggelre berendelte Drignlskyt. Kis gyereket tettek k a r j a i közé. Premier plan
fölvételt készítettek róla. Harmadnap
újra levették a gyermekkel.
Harminc
márkát fizettek neki.

urigaisKy siore csoszogcm . . .

— Mikor jöjjek ú j r a ! — kérdezte Drigalsky.
— Majd értesítjük, ha szükségünk lesz
magára. Ez a munka nem jelent olyan
állandó elfoglaltságot, mint a súrolás
— nevetett a pénztáros.
A holtfáradt Drigalsky haza vonszolta
magát. Várta, hogy újból behívják a
gyárba. Be Is hívták. A következő hónapok alatt egyre gyakrabban szerepeltették. »A mélységből feltörő kiáltás»
nagy sikert aratott. A kritikusok egyhangúlag kiemelték n lépcsőjelenetet,
amikor a szánalmas, eltompult koldusasszony vezeti a többieket. A nézőközönség léi ekzet visszafojtva bámulta ezt a
jelenetet. Az érzékeny kedéiyűek sírtak.
Drigalsky szerepet kapott Philipp ú j
filmjében. Most a pincelépcső legfelső
faikán ült. Tompán, kifejezéstelenül bámult. az arra haladó, fényűzően öltözött,
szép ifjú hölgy után. Ezért a jelenetért
húsz márkái fizettek neki. Azután más
filmtársaság küldött érte. A szociális
tárgyú filmek divatba jöttek. A rendezők kapkodtak utána. Ha Drigalsky ott
volt H tömegben: a jelenet az élő valóság erejével hiitott. Drigalsky magával
hozta az igazi szenvedés légkörét. Drigalsky összebarátkozott a többi statisztával. Lassanként felbátorodott. Ha nem
hívták be: úgy maga jelentkezett. Most
sem értette, hogy voltaképpen miről van
szó a filmbon. De már fűtötte a becsvágy. Ha jól alakítja a rábízott szerepet: úgy többet fizetnek neki. Az első
film jövedelmét orvosra költötte. A
második film tiszteletdíjából eltemettette
férjét. Most lényegesen megkönnyebbült
a sora. Nem hagyhatta egyedül otthon
a gyufaszálak után vadászó hülye fiút,
de már megtudta fizetni a csekély díjat,
a szellemileg visszamaradt gyermekek városi otthonának. Minekutána befizette a
csökkentértplmű gyermekek otthonába
az ápolási és ellátási díjat: alig maradt
pénze, amit magára költhetett volna.

fertelmes kalapot és fehér blúzt viselt.
Mégis úgy érezte, hogy erős küzdelem— Drigalsky panaszkodik, hogy meni
mel bár, de napvilágra jut az életét elfoglalkoztatjuk eléggé — magyarázta
temető romok alól. Szobáját kiadta egy
Thorbegge.
Anton Pusch nevű utcai jégarusnak.
— Nem szép uz uraktól — zokogott az
Drigalsky asszony megnyerő embernek
jisszony — hogy nem küldenek érteun,
találta Pusch urat. A házbeliek irigyelamiért rendesebb ruhában járok. Cgy
ték a híressé vált Drigalskyt meglepő
tesznek az urak, mintha halálos bűn
filmkarrierje miatt. Az a tény, hogy
volna az, hogy a szegény munkásasszony
irigyelik: felfokozta Drigalskyné önérvalamivel
többet ehetik. Kipingálhatnak,
zetét. Puschi úr tizenkét márkát fizetett
ahogy akarjrttk, de nem kívánhatják,
havonta, ö egyenlítette ki a gázszámlát
hogy éhenhaljak és rongyokban járjak.
is. Megbízható, jó barátnak bizonyult.
— Téved, jó asszony — kiáltotta düHogy tetszen lakójának: Drigalskyné új,
hösen Philipp. — Mi a való életet akarfehér blúzt vásárolt magának. ízes vajuk. _Ííem érjük l>e a talmi utánzattal.
csorákat főzött Piisoh úrnak. így, persze,
Ha maga a kispolgári jólétet választja,
ő is bőségesen étkezett. A redők lassanúgy nem használhatjuik többé.
ként kisimultak arcán. Ebben az időben
összeszorította száját. Becsapta az
élte el filmkarrierje csúcspontját. A
ajtót maga mögött.
segédrendezők kézről-kézre adták a fel— "Választania kell, Drigalskyné —
kapott szociális filmekben nélkülözhetetmondotta komolyan Thorbegge. — A műlen »Drigalskyt«.
vészet, szigorú zsarnok. Nem tűr megEgy reggel, amikor az öltözőbe sietett
alkuvást. Dolgozza agyon magát. Kopnagy kendőjéért, Drigalskyné összetalállaljon. Virrassza át az éjszakát gyerkozott Henatus Thor béggé vei.
meke betegágya mellett. Akkor megint
— Milyen jó színben van, Drigalskyné
szerepeltetni fogjuk. Megértett?
asszony — mondotta Thorbegge.
Nem, Drigalsky nem értette uieg. De
Elégedetlennek látszott.
önérzetesen kiegyenesedett háta ismét
Irigyek az emberek — gondolta Driijedt alázatba görnyedt, amikor ikisoingalskyné. Hazamenet cserép virágot vápolygott az irodából. Agyában zavarosárolt, ú j porcéi Ián mosdót ál at Pusch úrdottan keringtek a gondolatok:
nak, marcipán süteményt a fiának, akit
— Azért fizetnek, hogy éhenhaljak, —
minden vasárnap meglátogatott. A fiú
dohogott magában — ha elég pénzt keboldogan játszott égszínkék és tulipiros
resek ahhoz, hogy jóllakhassak, nem
fadarabkáival. Drigalskyné mosolyogva
adnak munkát többé. Meg kell beszélgondolt a fiára. Ujabban egyre gyaknem a dolgomat I'usch-sal. A legokorabban mosolygott. Elégedetten nézett
sabb lesz, ha ú j r a beállok takarítónőújomman beszerzett
tükrébe. Dióolajat
nek. Még ma délután keresek valami
vett. Lesimította kuszált haját. Sötétkék
állandó, jó helyet. Hiszen ezek valaszoknyát és kalapot vásárolt. Viaszosvámennyien bolondok, itt a műteremben.
szon abroszt terített a közös kávézóaszFordította: Borend Miklósné.
talra. Pusch úr kívánatos, jó partínak
tartja...
Októberben kitört a botrány a műteremben. Drigalsky azt az
utasítást
kapta, hogy vánszorogjon á t az úttesten
és köhögjön. A felvétel nom sikerült.
Drigalskyné háta már nein görnyedt
Ijedt alázatban. Szeme megszokta a jupiterlámpák fényét.
Nem
könnyezett
többé. A rendező háromszor is újra próbálta vele a jelenetet. Azután szitkozódva hazaküldötte. Amikor legközelebb előkerült. új. sötétkék szoknyájában és fehér
blúzában: dühösen ráförmedtek. Leparancsolták vadonatúj
ruháit. Mocskos
rongyokba dugták. De már nem hatott
a meggyőző valóság erejével. Ráparancsol tak, hogy viselje állandóan egykori
condrájáf. Drigalsky nem értette az egészet. Már pestelte régi gúnyáját. A többi
női statiszta, munka után, divatos ú j
ruhában járhatott. Mi jogon akarnak
madárijesztőt csinálni ő belőle?
Novemberben nem hívták be a műterembe. Decemberben szerepet kapott a
»Nagyvárosi nyomor« című ú j filmben.
— Miért nem festették ki ezt az aszszonyt — ordított Johannes Philipp. —
Átkozott hanyag banda!
Drigalskyt
betuszkolták az öltözőbe.
Visszapingálták arcára a szegénység árnyait s a nyomor redőit, amelyek az
utolsó hónapok alatt eltűntek képéről.
— Mi az! Mi baj van? — kérdezte
Philipp, amikor felvétel után benyitott
Thorbegge irodájába.
_ Választania kell, Drigalskyné _ mondotta
Hízásnak induló, izgatottan hadonászó,
komolyan Thorbegge . . .
siránkozó, csúnya asszonyt látott, aki
(Szüle Péter rajzai)
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Miközben a könyvtáramat rendezgettem, Metastasio egyik kötetéből
sűrűn teleirt irkalap hullott ki. Ittott kék ceruza jelek tarkították. Az
aláírás: Pasquale Palumbo.
Pásquale Palumbo! Jól emlékszem
a nevére. Együtt jártunk 1907-ben
az első gimnáziumba.
Az osztály
legjobb tanulója volt, és részben ő
okozta, hogy az 1907-os évre úgy
emlékszem vissza még ma is, mint
életem legkeservesebb esztendejére.
Olasz nyelv és irodalom tanárunk
a következő iházidolgozatot adta fel:
»Levelet kaptatok Németországból.
Minthogy nem tudtok németül,
írásban megkéritek
barátotokat,
hogy fordítsa le.«
Azt gondoltam magamban, hogy
ez igazán nem nehéz feladat. Alighogy hazaértem, a következőket vetettem papírra: »Megoldás: Kedves
barátom, kérlek, fordítsd le olaszra
a mellékelt levelet. Köszönet és üdvözlet.« Es másnap reggel diadalmas arccal vittem be az iskolába a
dolgozatot.
A tanár úr a következő órán kiszólított a katedrához és így szólt
hozzám :
— A dolgozatért, amely egyszerűen nem dolgozat, négyest érdemel.
Magaviseletből
szintén
négyest.
Holnap jelentkezzék édesatyja kíséretében az igazgató úrnál.
Az igazgató komor ünnepélyességgel fogadott bennünket,.
— Negyven éve
foglakozom az
ifjúság oktatásával, — kezdte felém fordulva — de olyan díszpéldány, mint amilyen te vagy, kevés
került a kezem alá! Ugy-e, tudja,
hogyan oldotta meg a fia a feladott
dolgozatot1? — fordult, apámhoz.
— Tudom, tudom, — sóhajtott
apám és két karját az ég felé emel-

te. mint valami nagy ipszilon betű,
majd csüggedten
leejtette, mintegy annak a nagy szégyennek H
súlya alatt, amely váratlanul szakadt a családjára.
— De hát nem vetted észre, —
kérdezte tőlem az igazgató, — hogy
a dolgozatod rövidebb, mint, maga
a feladott témát
— Azt hittem, hogy sikerült néhány szóban mindent elmondanom.
— Semmit sem mondtál el, szerencsétlen! — üvöltötte a derék tan
férfiú. — A levélben még
csak célzást sem tettél
barátod német tudására!
— Ezt nem tartottam
szükségesnek — mentegetőztem, — mert hi-.
'r ?

A levélben még csak célzáft sem tettél barátod
német tudáséra • . .

M

szen ha nem tud németül, nem fordultam volna éppen hozzá!
— Hallja, micsoda válaszokat ad
a fia? — dühöngött az igazgató,
mire apám erélyesen rámförmedt.:
— Több tisztelettel felelj az igazgató úrnak! Most nem vagyunk
odahaza, ahol a mama mindent
megenged neked!
— Azt sem említetted, hogy te
viszont
nem tudsz
németül, —
kezdte újra az iskola fegföbb vezetője.
— Hu tudnék, magam fordítottam
volna le a levelet. Azt hiszem, ez
nyilvánvaló.
— Hallotta? Azt mondta, hogy
»nyilvánvaló«! — üvöltötte az igazgató, vérig sértődötten. Apám legszívesebben a föld alá bújt volna.
Az igazgató végül is megsajnálta
és inkább az ő kedvéért, mint az
enyémért, némi türelmet és megbocsátást igyekezett a lelkében összetoborozni. Rezignált hangon, mint
az orvos, aki tehetetlenül áll bizonyos gyógyíthatatlan esettel szemben, így szólt hozzám:
— Térj vissza az osztályodba és
igyekezz megjavulni. Még van időd
rá. Egyébként igazán nem tudom,
mi lesz belőled . . .
Másnap, olasz nyelv és irodalom
órán felszólított a tanár úr:
— Olvassa fel hangosan Pasquale
Palumbo dolgozatát. így legalább
megtanulja majd, hogy kell az ilyesféle feladatokat megoldani. A többiek pedig figyeljenek.
Felálltam helyemről, Palumbo irkájával a kezemben és felolvastam
dolgozatát, azt a ragyogóan tökéletes" stílusgyakorlatot, amely most,
könyvtárrendezgetéseim közben kihullott Metastasio lapjai közül.
— Jól figyeljenek! — szólalt meg
ismét a tanár, amikor befejeztem.a
felolvasást és rámparancsolt, hogy
kezdjem újra élőiről az egészet.
En másodszor is felolvastam, a lehető legdallamosabb hangon:
— Megoldás: Kedves barátom, te,
aki elég szerencsés vagy ismerhetni
Hermann nyelvét, bár bölcsőd »ama
honban« ringott, »hol a citrom vi176

rul«, miként a halhatatlan költő
mondja...
Es így tovább, négy oldalon keresztül . . .
*
örök emlékeztetőül haza is kellett
vinnem azt a bizonyos dolgozatot,
amely a családomra nagyon mély
hatást gyakorolt. Ha a tanárom
Dzsingisz kán tömör aranyból készült koporsóját ajándékozz.: nekem,
arról se beszél/hettek volna többet.
Anyám kívülről betanulta. Apám a
zsebében hordozta magával napokon keresztül, hogy egyes részleteket fel is olvasson belőle barátainak, a borbélynál. Es minthogy én
sehogysem voltam hajlandó ennek
a lendületes prózai költeménynek a
szépségét méltányolni, úgy néztek
rám valamennyien, mint valami
köz- ós önveszélyes őrültre, vagy
gonosztevőre. Egyes szeretetreméltó
rokonaim azt javasolták a szüleimnek, hogy vizsgáltassanak megLoinbrosóvai. Mások, akik jobb indulattal voltak irántam, csupán arra célozgattak, hogy nem ártana, ha kivennének az iskolából és suszterinasnak adnának.
Apám végül is úgy döntött, hogy
mégis jobb lesz, ha bevégezem tanulmányaimat. Júliusban az egész
osztály szerencsésen átcsúszott a
vizsgán, csak ketten buktunk meg:
én olasz nyelv és irodalomból, a
legjobb barátom és padszomszédom
pedig számtanból. Ez a barátom ma
már alezredes és felső matézist tanít a hadapródiskolában.
Pasquale Palumbo annál ragyogóbb eredménnyel végezte az iskolaévet. A többi fiúk szülei irigyelték is ennek a remek gyereknek az
édesanyját, aki személyesen jött el
naponta kétszer a fiáért, hogy hazakísérje a gimnáziumból. Magastermetű, impozáns külsejű matróna
volt, fejebúbján rendkívül előkelő
kis kalappal, amelyet különböző
szárnyasok díszítettek.
— Az ott Pasquale Palumbo mamája! — suttogták ünnepélyesen a
többi fiúk, amint megpillantották és
kalapot emeltek előtte. A nemes

matróna pedig erre még jobban kihúzta magát, mintha az a tudat,
hogy ilyen kiváló tehetségű gyermeke van, melltartóul szolgálna
neki.
•I
A következő évek során szem elől
tévesztettem Pasquale Palumbót, az
(xsztály legjobb tanulóját. Sok esztendővel később megtudtam, hogy ez
a sugárzó szellem a törvényszéknél
helyezkedett el. Majd előlépett és a
Kúriához került. Mint ajtónálló.
*
Egy strassburgi hentes ifjú felesége, aki ősszel szobaszomszédom
volt a szállodában, Capriban, alig
hogy hazaért szülővárosába, hosszú
német levelet írt nekem.
Türelmetlenül és kicsit megszégyenülten bontottam fel. Szomorú
dolog, mikor az ember kezében
tartja Európa leghíresebb hentese
feleségének hódítóan parfőmös, titokzatos üzenetét és még csak nem
is sejti, hogy azok az érthetetlen
szavak bánatot vagy vágyat, Istenhozzádot, vagy ígéretet fejeznek-e
ki, azt közlik-e, hogy egy asszonyi
szív vár rám ott a távoli Elzászban,
vagy pedig egy szép nagy libamáj
a vámhivatalban.
Gondolatban gyorsan átfutottam
azoknak az embereknek a névsorát,
akik lefordíthatták volna ezt a levelet. Végül is elhatároztam, hogy
Dabovichhoz fordulok, egy olasz
érzelmű és származású dalmát barátomhoz, aki tanulmányait Ausztriában végezte és jelenleg Turinban
él, ahol perzsaszőnyegeket gyárt.
A lakjegyzékben megkerestem a
címét és ráírtam egy borítékra.
Abba beletettem a szőke elzászi aszszony levelét, amelyhez egy névjegyemet csatoltam, a következő sorokkal: »Kedves barátom, kérlek,
fordítsd le olaszra a mellékelt levelet. Köszönet és üdvözlet.«
Azt mondják, hogy bizonyos mágikus mondatok felidézik a kísérteteket.
En, anélkül, hogy akartam volna,
ilyen mágikus mondatot
vetettem
papírra.
A következő pillanatban
máris

megjelent lelki szemeim előtt első
gimnáziumbeli tanárom kísértete és
körülötte az árnyak egész serege:
az iskolaigazgató, apám, anyáin, jó
és rosszindulatú rokonaim, lakószomszédaink és annak a borbélyüzletnek az állandó vendégei, ahová,
az apám járt abban az időben.
Egykori tanárom árnya haragosan szavalta:
— Ez nein dolgozat! Es nein levél!
Apám kétségbeesetten tördelte:
— Ez a gyerek valóságos anarchista!
Anyám sápítozott:
— Azt mondta: »nyilvánvaló!«
Ilyet mondani, egy iskolaigazgatónak!
Erre eltéptem a névjegyet. Ha
ugyanez az írott üzenet annak idején oJyan
rettenetes
kavarodást
okozott, ha valamennyien jogosan
támadtak rám azzal, hogy »ilyen,
minden irodalmi színezetet nélkülöző
levelet nem lehet írni«, ha igaz,
hogy nem az iskolának, hanem az
életnek tanulunk, akkor biztos,
hogy Dabovich barátomat is halálosan megsértem azzal, ha elküldöm
neki ezt a modortalan levelet.
Metastasis lapjai közül elővettem
Pasqua le Palumbo dolgozatát, ezt a
csodálatosan tökéletes stílusgyakorlatot és gondosan lemásoltam, egy
nagy lap fehér levélpapírra.
Végre megbizonyosodhatom arról,
hogy az ember az iskolának is hasznát látja néha. Mikor befejeztem a
másoJást, újra átfutottam a levelet:
»Kedves
barátom,
hozzád, aki elég szerencsés
vagy
ismerhetni Hermann
nyelvét, bár
bölcsőd »ama honban« ringott, »hol
a citrom virul*, miként a halhatatlan költő mondja, hozzád
fordulok,
ismerve szeretetreméltó
szolgálatkészségedet, hogy egy igen
nagy
szívességet kérjek tőled. Ma reggel
még szunyókáltam
kissé, a szokottnál valamivel tovább lustálkodva a
jó meleg ágyikóban, amikor — hallga csak, ki ezí — kopogtattak
az
ajtómon és mit gondolsz, miml leptek meg? Egy levéllel, amelynek bélyegzőjét
szemügyre
véve, rögtön
177

észrevettem,
hogy
Németországból
érkezett.
Könnyebb elképzelni, mint
leírni
azt a kíváncsiságot,
amellyel a borítékot feltéptem, De — ó jaj nekeml — hiába próbáltam a levelet
olvasgatni...
Egy szót sem értettem
belőle. Németül
írták.
Sose éreztem még át olyan mélységesen, mint ezenf ti, reggelen, hogy
milyen hasznos az . Idegen nyelvek
ismerete 'és keservesen
megbántam
hogy még eddig nem
tanulmányoztam Goethe nyelvét.
A német tudás mindenkinek
hasznos: az orvosnak, hogy
eredetiben
olvashasson
bizonyos
tudományos
értekezéseket, a kereskedőnek,
hogy
tolmács nélkül bonyolíthassa le üzleti levelezését, mert hiszen a tolmács, bármily megbízható is egyébként, bizonyos
mértékben
mindig
megmásítja,
kiforgatja az
ember
mondanivalóját.
Nem hiába mondják, hogy a fordítás — ferdítés ...
Ezért van az, hogy a költök és filozófusok gondolatainak finom árnyalatait, stílusának szépségeit csak az
értheti meg igazán, aki
eredetiben
olvassa őket.
Azonkívül
manapság,
amikor
végre megvalósult
Dante nagy ál-

-
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Beszól] hát.
(Ballá

ma és Itália nem szakadozik többé
sok apró államocskákra, hanem, határai mindenfelé
idegen
országok
határaival érintkezik, a nyelvtudás
a szellem világában uralomra törekvő ember életének conditio sine qua
non-ja lett.
Miután mindezt
végiggondoltam,
ledobtam a paplant, bementem testvéreimhez, felkeltettem
őket, aztán
mind az öten, jókedvűen, mint a vakációs diákok, elhatároztuk,
hogy
keményen
hozzá
látunk
Schiller
nyelvének tanulmányozásához.
Te,
aki a német tudást
úgyszólván az
anyatejjel szívtad
magadba, bizonyára azt gondolod
most
magadban, hogy aén
koromban
talán
késő is már ilyen nehéz tanulmányhoz látni... Elismerem, hogy olyan
nagy fáradság vár rám, amelynek
még a gondolatára is borsódzik a
hátom., de vájjon Cato nem nyolcvanéves
korában
fogott-e
hozzá
Homéros nyelvének
tanulmányozásához? Socrates nem késői éveiben
kezdett-e zenével
foglalkozni?
Es
Plutarchos
nem volt-e
már közel
nyolcvanesztendős,
mikor
latinul
tanult?
Nihil volentibus
arduuml
Azonkívül
számomra,
minthogy tudok egy kicsit latinul, talán nem
is lesz olyan nehéz a
feladat.
Tanár
urunk
ugyanis
azt
mondta,
hogy a német mondatszerkesztés nagyon hasonló a latinhoz.
Ilyen módon majd én
is eredetiben
élvezhetem e map ait szellemiségű nemzet irodalmi remekműveinek
szépségét,
anélkül azonban,
hogy
ezért
elhanyagolnám-Itárni óhajtasz? l}át' "ilynek
kultúráT a m á s rajzai)
jához egyetlen más or.-

szág
kultúrája
sem
fogható és
amelyet ezért a világ
leggazdagabb
országának mondhatunk,
mivelhogy
nem a pénz, hanem a tudás az igazi
gazdagság,
mert azt a váltakozó
szerencse szeszélyei sem semmisíthetik meg.
Miután pedig megtanultam
németül, nem az a szándékom, hogy pihenjek babéraimon. Rögtön,
lelkesen nekilátok
Shakespeare
nyelvémik is...
Abban a büszke reményben,
hogy
vasakaratom segítségével
valamikor
még díszére válhatok
családomnak,
hazámnak és a társadalomnak,
arra
gondoltam, hogy levelet írok neked
és megkérlek, fordítsd le olaszra az
itt csatolt írást.
Nem tudom, hogyan
ráhatom le
majd veled szemben
hálámat, de
hidd el, sose felejtem el szívességedet. Adja Isten, hogy egy szép napon
meghívhassalak
majd, hogy
megmutassam
neked
könyvtáramat, amelynek
köteteit féltő szeretettel
gyűjtögetem
össze,
megtakarított
fillérkéim
segítségével,
amelyeket
léha
szórakozásoktól
vonok el. Az a pénz,
amelyet
könyvekre adunk ki, sose vész kárba, mert a könyv az egyetlen igazi
barát, aki sohasem árul el.
Ue ó, jaj, csak most veszem észre, hogy túl messzire
kalandoztam
el. Sajnos, bár nagyon
nehezemre
esik, meg kell válnom
tőled, meri.
kötelességeim
szólítanak. Hogy ne
éljek vissza túl sokáig a türelmeddel, szeretettel
köszöntelek,
kérve,
hogy add át kézcsókomat
kedves
anyádnak
és üdvözletemet
többi
hozzáta rt ozódnak.
Téged ölellek és maradok
igaz
barátod
aláírás.«

*
Nyolc nap telt el és még mindig
nem kaptam választ a barátomtól

Az irodájában személyi titkára fogadott, aki ezt mondta:
— Igen, emlékezem. Az igazgató
úr sűrűn teleírt négyoldalas levelet
kapott öntől.
— Ugy van.
— Mellékelve volt egy másik . . .
— Németnyelvű levél. Nos hát?
A titkár tétovázott.
— Mondja hát. kérem, mi történt? — bátorítottam.
A titkár még zárkózottabb lett:
— Néhány perc múlva itt lesz az
igazgató úr. Jobb lesz, ha ő mondja
meg.
Tovább faggattam. A titkár végül
is nyersen a szemembe vágta:
— Mikor az igazgató úr megkapta
a levelet, átfutott néhány sort az
elején, aztán néhányat a végén,
újra visszament az elejére, hangosan felolvasott egy latin idézetet,
egy «verssort; végül is elvesztette
a türelmét, gombóccá gyűrte össze
az írást, a papírkosárba hajította és
dühösen kifakadt: »De hát mit firkál ez az ember? Mit akar? Azt hiszi, hogy olyan sok időm van?«
Nem jutottam hozzá, hogy elájuljak az elképpedéstől, mert ebben a
percben már be is lépett barátom,
a szőnyeggyáros. Letette a kalapját,
amerikai íróasztalához ült, meggyújtotta a kis kék lámpát, hozzálátott
hatalmas postája átnézéséhez és .közben így szólt hozzám:
— Beszélj hát.. Mit óhajtasz? Szőnyeget akarsz vásárolni? Hallgatlak.
Miután elmondtam neki, miért írtam azt a bizonyos levelet, arcomra
szegezte szürke szemének pillantását, amely egy pohár langyos vizet
percek alatt jégtömbbé fagyaszthatott volna és szárazon ezt kérdezte:
— Nem lett volna egyszerűbb, ha
csak ennyit írsz: »Kedves barátom,
kérlek, fordítsd le olaszra a mellékelt levelet?«
Fordította: Gáspár

Miklós
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(Fried Pál rajz.-:)

HUSEG
NOVELLA

ÍRTA:

Remélem nem veszik tőlem rossznéven hölgyeim ezt u kis történetet:
ugyanis egy kicsit sikamlós lesz. De
megnyugtatásukra most
azonnal
közlöm, hogy Indiában történt. Hiszen köztudomású, hogy Európában
a házasság szentség és még soha
sem fordult elő, hogy európai aszszony megcsalta volna a férjét.
Volt egyszer egy úr, Viradharának hívták és egy iliölgy, Kamadamini.
Kamadamini
fiatal,
csinos,
vidám
teremtés
volt.
Férje, Viradhara, már elérte azt
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a kort, amiről a régi indiai
közmondás azt tartja, hogy: öreg
szamár nem való szekér elé. Kainladamini úgy találta, hogy nagyon
sok fiatal szamár van a világon,
aki szívesen húzná az ő kis kocsiját,
ha ő hajlandó Lnne befogni őket.
Ezt meg is tette Kamadamini és a
mende-monda eljutott öreg férje
füléhez is. A férj rettenetesen megdöbbent, mikor ezt meghallotta, de
hallgatott és elhatározta magában,
hogy próbára teszi asszonykáját.
Egy nap így szólt hozzá: »Az én

aranyos tubicám meg i'og bocsájtani
nekem, ha néhány napra egyedül
hagyom, de hosszabb üzleti útra
keil indulnom« — homlokon csókolta tubicáját és elhagyta a házat.
Kis kerülőt tett, azután újra hazament, bemászott az ablakon a hálószobába és elbujt az ágy alá.
Alig hagyta el a házat Viradhara,
Kamadamini kicsinosíotta magát, a
legfinomabb vajból, a legjobb lisztből süteményt sütött és szolgálóját
kedves meghívással küldte egy fiatal úrhoz. A fiatal úr boldogan jelent meg.
A halószobában Kamadamini véletlenül hozzáért lábával férje kezéhez, aiki azért rejtőzött az ágy alá,
lio*"- próbára tegye asszonykáját.
Okos volt, mint minden asszony, lia
valami baj fenyegeti — bocsánat
hölgyeim:
Indiában . . . Azonnal
tudt/a, ki fekszik ott és miről van
szó. Ezért, mikor kedvese meg
akarta ölelni, eltolta magától és így
szólt-.
* . »ílram, ön nem érinthet meg engem.«
A fiatal űr mérgesen válaszolt:
»Nagyon kérem, szép asszonyom,
világosítson fel engen, hogy ugyan
miért hívott ide akkori«
Az asszony így szólt:
»Napfeltekor elmenteni Kandikia
templomába. Ekkor hirtelen egy
hangot hallottam: »Te szerencsétlen
asszony, három hónapon belül özvegy leszel.« — Szívean mélyéig
megrendültem, mert a világon
mindennél jobban szeretem férjemet. Jobban szeretem, mint az
életemet, jobban, mint a becsülete-

met. Könyörögni kezdtem: »Istennőm, van rá mód férjemet a balsorstól megmenteni1!« Az istennő
így válaszolt: »Igen. Elmondom neked ezt a módot: Meg kell ölelned
egy idegen embert — így férjed
biztos halála azt sújtja majd, ő
pedig száz évig fog élni.« — Tehát
most már tudja uram, hogy megölelhet engem, de biztos, hogy Kandika istennő ezért önt halállal
sújtja . . .«
A filatal ember mosolygott, mert
most már megértette a fiatal aszszonyt. És így szólt az ifjú:
»Boldogan halok meg, ha előzőleg
önt megölelhetem asszonyom.« Megölelték •ífcymást, mialatt a férjnek
könnyei folytak a meghatottságtól.
Soha sem hitte volnla, hogy ilyen áldozatra képes felesége iránta érzett szerelméből.
Mikor a fiatal ember már menni
készült, a férj előmászott az ágy
alól. Könnyas szemekkel ölelte meg
az ifjút, aki úgy tett, mintha na. gyón megijedt volna.
• Életmentőm! Elkerülhetetlen ha
lálodig leghűségesebb
barátom!«
szólt az ifjúhoz.
Aztán Jnege.iókolta feleségét és azt
mondta:
»Te vagy a legbőségesebb asszony
a világon. Légy áldott.«
Ezzel véget Is ér történetem hölgyeim. Csak azt jegyzem még meg,
hogy minden kellemetlen félreértést
elkerüljek, hogy természetesen csak
Indiában élnek ilyen hűtlen asszonyok. Ilyen semmirekellő fiatal urak
ós ilyen ostoba öreg férjek.
Fordította: Gábor Magd-
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Kisfiú koromban fejből be kellett
tanulnom La Fontaine verses meséit. A fabulák erkölcsi tanulságát
körülményesen elmagyarázták nekem. így ismerkedtem meg a tücsök
és a hangya történetével. Ez az épületes példázat azt tanítja a könynyelmű fiataloknak, hogv ezen -a
tökéletlen földön a szorgalom jutalomban, a léhaság büntetésben részesül. A csudás mesében, — bocsánatot kérek, ha röviden összefoglalom
tartalmát, hiszen udvariasságból fel
kell tételeznem, hogyha nem is pom
tosan, de nagyjából más i.s emlékszik reá — szóval ebben a mesében
a derék, megbízható hangya nyáron
szorgosan összegyűjti téli szükségletét. Míg a könnyelmű tücsök fűszál
tetején himbálódzik. Énekel a napnak. Ahogy lehull az első téli dér:
'a hangya önelégülten szemléli teli
éléskamráját. A tücsök tárháza üresen tátong. Elmegy hát a hangyához. Eleiemért könyörög. A hangya
a világhírűvé lett, klasszikus válassza! torkolja le:
— Mivel töltötted el a nyarat?
— Szíves engedelmeddel énekeltem, énekeltem éjjelen és nappalon át.
— Énekeltél? Ugy eriggy és táncolj most!
Nem hiszem, hogy erkö'csileg romlott lettem volna. A gyermekkor következetlenségének
tulajdonítom,
hogy -sohasem tudtam magamévá
tenni ezt a tanítást. Teljes szívemből a tücsökkel rokonszenveztem. Ha
hangya került utamba: eltiportam
lábammal. Ilyen gyökeres, — és
mint ahogy később felfedeztem, igen
emberi módon — fejeztem ki elégedetlenségemet, mellyel a gondos
előrelátás és józanság iránt viseltettem.
A tücsök és hangya meséjére kellett
gondolnom,
amikor minap
George Ramsayv.al találkoztam. Magányosan villásreggelizett a klub
éttermében. Komor gond borongott
arcán. Ugy merengett maga elé,
mintha az egész világ terhét hordozná vállán. Megsajnáltam. Rögtön tisztában voltam vele, hogy
rossz útra tért fivére okozhatott valami újabb keletű botrányt. Odamentem hozzá. Kezetnyujtottam.
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Hogy érzi magát, öregem?
— Rossz kedvem van — felelte.
— Tom? — kérdeztem röviden.
— Igen, Tom. — Sóhajtott.
— Miért nem szakít vele? Mindent
megtett érte. Tapaszta atból tudhatja, hogy teljesen reménytelen
eset
Itt közbe kell vetnem, hogy nem
hiszem, miszerint Tom az egyetlen
fekete bárány a világon. Minden
családnak megvan a maga eltévedt
juhooskája. Tom húsz éven át keserves
megpróbáltatást
jelentett
tiszteletreméltó családja számára.
Pedig jól indult. A Cityben dolgozott. Megházasodott. Két gyermeke
született. A Ramsay-család közbecsülésnek örvendett. Előreláthatólag
Torn Ramsay is a társadalom hasznos és megbecsült tagjává lesz.
De egy szép napon Tom váratlanul félbeszakította szépen ívelő pályafutását. Kijelentette, hogy utálja
a munkát és nem alkalmas a házaséletre. Elvezni akarja az életet.
Minden korlátozás nélkül.
Nem
hallgatott sem bölcs tanácsra, sem
felháborodott rábeszélésre. Faképnél
hiagyta feleségét és irodáját.
Volt egy kevés pénze. Két boldog
esztendőt töltött Európa fővárosaiban. Botrányos hírek keringtek felöle. Családja mélységesen felhábo- *
rod ott. Tom kétségbevonhatatlanul
kiélvezte az életét. A családi tanács
fejét csóválta. Mi lesz Tómból, ha
elfogy a pénze, kérdezték egyhangú a ti.
Nemsokára megtudták. Tom megpumpolta barátait.
Kedves volt és felelőtlen. Alig lehetett megtagadni a kérését. Megsarcolta barátait. Nagyon sok barátra tett szert. Tom azt az elvet vallotta, hogy a nélkülözhetetlen szükségletekre költött pénz elveszett, holt
tőke. Csak a fényűzésre fordított
összeg okoz örömet. George hosszú
évekig fedezte a fantasztikus összegeket, melyeket Tom elpazarolt.
Tom nem is próbálkozott azzal,
hogy szeretetreméltóságával megvesztegesse Georgeot. George komoly, merev hagyományokat őrző
férfiú. Tom más haditervet eszelt
ki. Bűnbánást színlelt. George néhányszor beugrott a tékozló ifjú ja-

vulási ígéreteinek. Nagy összegeket
utalt ki öccsének, hogy Tom új életet kezdhessen. Tom ezen a pénzen
fényűző automobilt és .válogatottan
szép ékszereket vásárolt. George, a
körülmények
kényszerítő hatása
alatt megértette, hogy a javíthatatlan Tom nem szakít régi életmódjával. Ö szakított tehát végleg fivérével. Tom ekkor bátyja ellen irányuló, zsaroló hadjáratba kezdett.
George, a keresett, megbízható ügyvéd, fogcsikorgatva látta öccsét,
amint cocktaHt kever a- vendégeknek, George kedvenc étterme bárasztala mögött. Vagy taxisofőrként,
Utasra várakozik, George klubja
előtt. Tom azt állította, hogy a
cocktailkeverés és a taxi sof őrség
kifogástalanul tisztességes foglalkozás. De ha George kisegítené né-

hány száz fonttal, úgy a családra
való tekintetből szívesen feladja
kedvelt foglalkozását.
George fizetett.
Tom egyszer majdnem börtönbe
került. George rettenetesen szívére
vette a gyalázatot. Mindent elkövetett, hogy kihúzza, öccsét az erkölcsi
mocsárból. Tom ez egyszer lábbal
tiporta a törvényt és a társadalmi
rendet. Eddig is duhaj, önző és
meggondolatlan cimbora volt. De
nem követett el becstelenséget. Most
összeütközésbe került a büntetőtörvénnyel. Ha áldozata, akit befont,
feljelenti: úgy a bíróság kétségenkívül e'l is ítéli majd.
George nem engedhette, hogy
egyetlen fivérét börtönbe zárják. A
Cronshaw nevezetű egyén, akit Tom
kifosztott, bosszúért lihegett, Felje-

. . kirobbant belőlem a hangos kacagás . . ,
(Zádor István rajza)
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lentéssel fenyegetőzött. Tom csaló,
gazember — mondotta, — vegye el
méltó büntetését. George alig tudta
lecsillapítani Gronshaw erkölcsi felháborodását. Végül, hogy a piszkos
ügyet rendezze, ötszáz fontot fizetett
Cronshawnak. George majd megpukkadt dühében, amikor megtudta,
hogy Tom és Cronshaw együtt utaztak Monte Carlóba. Tüstént, ahogy
Cronshaw beváltotta az ötszáz fontra szóló csekket. A két jómadár boldog két hónapot töltött a Riviérán.
Tom húsz éven át kártyázott, lóversenyezett, táncolt, a legszebb lányokkal barátkozott, a legdrágább
luxushelyeiken 'lakott és étkezett.
Külseje olyan ápolt, mintha most
lépne ki a szalagdobozból. Bár negyvenhat évet számlált: harmincöt
évesnek látszott. Megbízhatatlan,
mindig mulatságos, ,jópajtás. Elénk,
szellemes, lebilincselő, szeretereméltó
társalgó.
Sohasem sajnáltam tőle az adót,
amelyet kivetett rám, hogy élete nélkülözhetetlen fényűzéseit fedezze.
Ha ötven fontot kölcsönöztem neki:
úgy éreztem, hogy adósa maradtam.
Olyan jól szórakoztam a társaságában. Tom Ramsay mindenkit ismert.
Es mindenki ismerte Tom Ramsayt.
Nem értettem egyet vele, de nem tehetek róla: szerettem ezt a haszontalan, léha fiút. Mások is így voltak vele.
Szegény George csak egy évvel
idősebb Tómnál, de hatvannak látszik. Mióta ügyvéd lett: esztendőnként kétheti szabadságot engedélyez magának. Pontosan féltízkor
megjelent irodájában. Este hatig
dolgozott. Becsületes, megbízható és
szorgalmas. Derék feleségét még
gondolatban sem csalta meg. Négy
leánygyermekének eszményi jó apja.
Jövedelme harmadrészét megtakarította. Ugy tervelte,, hogy ötvenötéves korában visszavonul. Kis falusi
házat vesz. Kertjét gondozza és golfot játszik.
Makulátlan életet élt. Örült, hogy
lassanként megöregedett. Mert hiszen vele öregszik Tom is. Kezét
dörgölve hajtogatta:
— Igen, amíg Tom fiatal és szép
fiú volt. De csaik egy évvel fiatalabb, mint én. Négy év múlva ötvenéves lesz. Nehezen folytathatja
majd megszokott életét. Nekem ötvenéves koromra harmincezer font
vagyonom lesz. Huszonöt év óta mondóm. hogy Tom a csatornába kerül,
a nyomortanyán végzi életét. Majd
meglátjuk: hogy ízlik neki a meg184

rokkant, kifosztott öregség. Akkor
bebizonyosodik, hogy ml ér többet.
A megfeszített erővel véghezvitt,
hasznos munka, vagy a könnyelmű,
bűnös lustaság.
így áltak a dolgok, amikor minap
Georgeval
találkoztam.
Szegény
George! Sajnálkozva ültem le az
asztala mellé. Azon törtem a fejemet, hogy micsoda alávalóságot követhetett el Tom. Mert George valóban feldúltnak látszott.
— El sem képzelheti, hogy mi történt — mondotta.
Elkészültem a legrosszabbra. Tom
végül mégis a rendőrség kezébe
esett? George alig tudta elmondani
a gyászos eseményt.
— Nem tagadhatja, hogy egész életemben keményen dolgoztam — szólalt meg végül. — Tiszta, feddhetetlen életet éltem. Szorgalmas munkában töltött életem után azt reméltem, hogy öregségemre csekély jövedelmet biztosíthatok magamnak. Hűségesen teljesítettem kötelességemet. Becsülettel megálltam a he
iyem.
— Igaz.
— Es azt sem tagadhatja, hogy
Tom lusta, züllött, lelkiismeretlen
csaló volt. Ha van igazság a földön:
úgy a dologházban lenne a helye.
— Igaz.
George elvörösödött dühében. Valóban aggódtam miatta.
— Tom néhány hét előtt jegyet
váltott egy nálánál húsz évvel Öregebb asszonnyal, aki bízvást az
anyja lehetett volna. Es most ez a
nő meghalt és minden vagyonát
Tómra hagyta. Félmillió fontot, a
jachtját, londoni házát, falusi kastélyát.
George Ramsay öklével verte az
asztalt.
— Nincs igazság a földön! En
mondom magának, hogy nincs
igazság! Az ördögbe is, égbe kiáltó
igazságtalanság velem szemben.
Nem tehettem róla, ahogy George
elkeseredett arcába néztem, kirobbant belőlem a hangos kacagás.
Hátravetettem magam. Majd, hogy
le nem gurultam a székemről nagy
nevettemben.
George sohasem bocsátotta meg viharos jókedvemet. De Tom gyakran
meghív — kitűnő ebédre — kellemes, pazarul berendezett mayfair-i
házába. Ha alkalomadtán kisebb kölcsönt kér tőlem: tisztára megszokásból teszi. Sohasem kíván töobet egy
aranynál.
Fordította: Bsrend Miklósné.
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Bizonyos jelenségekből ítélve azt lehetne hinni, hogy Isten tudja,
milyen kedélyes időket élünk. Itt vannak például a társasutazások. Az!
emberek csapatostul fölkerekednek, vonatra szállnak és mint valami nagy,
vidám család, idegen városokat özönlenek el.
Azelőtt csak magános utasok voltak és gyakran megtörtént, hogy a
regényhős, aki Pesten felült a trieszti gyorsra, Nagykanizsán még mindig azon tűnődött, milyen elmés kifogással szólíthatná meg bájos szomszédnőjét, a későbbi regényhősnőt? Ma abból lesz a regényhős, aki Nagykanizsáig megállja ismerkedés nélkül. Altalán az egyes utas típusa kiveszőben van, idővel csak kollektív utasok lesznek és lassanként hasonlítani fogunk a költöző madarakhoz, azzal a különbséggel, hogy az utazást nem évszakhoz, hanem alkalomhoz kötjük.
Mert eleinte csak arról volt szó, hogy a filléres vonatok ötletszerűen
rohantak meg egy-egy várost. Ujabban már van Disznótoros-vonat,
Szüreti-gyors, Mézes-expressz, sőt tudunk egy szakmai társasutazásról is,
amit úgy hívnak, hogy Szabó-vonat. Ha az olvasónak kedve van valami
hosszabb, kalandos expedícióhoz, akár rögtön föl is szállhat velünk a
Szabó-vonatra, bár mindjárt az elején meg kell mondanunk, hogy az elnevezés nem tisztázza teljesen a társasutazás körülményeit. Nem tisztázza
főleg azt, hogy a kiránduláson a tiszteletreméltó ipar női ágazatának
művelői utaznak, tehát szalóntulajdonosnők. szabásznők, ruhatervezők és
néhány rokonszakma képviselői, mint kalaposnők, szűcsök, divatanyagkereskedők, divatriporterek és más hasonló szerzet, akikkel az utazás alatt
még bőséges alkalmunk lesz megismerkedni, tekintve, hogy Párizsig meg
sem állunk.
A Keleti pályaudvar képe ezen az augusztus, eleji reggelen kivételesen
inkább revüszí npadhoz hasonlít, mint vasúti pályatesthez. Éppen csak a
hordárgörlökei nélkülözzük, a főszereplők kosztümjei azonban méltán
megállnák a helyüket bármely mondáin darabban. Érthető, hisz ma a
pesti női szabóipar élharcosai utaznak, azok a hölgyek és urak, akik fölparcellázták maguk között a főváros legelőkelőbb köreit. Ha parcellák
szerint akarnók őket megnevezni, itt láthatjuk azt a hölgyet, aki az
arisztokrata családok nőtagjait öltözteti, a másikat, aki a pénz- és iparmágnások világát sajátította ki magának, a harmadikat, akit a legdivatosabb oesti színésznők tüntetnek ki bizalmukkal, a negyediket, aki beéri
az úgynevezett jobb, polgári családok hölgyeivel, az ötödiket, aki most
van fejtörőben, a hatodikat, aki úgy maradt itt a milléniumi időkből,
mint, valami diluviális kor hagyatéka, a hetediket, nyolcadikat, kilencediket és tizediket, akik a névtelenség homályát most szeretnék áttörni a
párizsi tanulmányút dicsfényével.
A nvolc óra harminckor induló párizsi éVors két különkocsija előtt
most zajlik a nagy felvonulás. A rivierai Kék-vonat első osztályához
tervezett', remek tweed-kosztűmök tűnnek el szemérmesen néhány pillanatra a harmadosztályú kocsi feljárója mögött, hogy aztán ismét megjelenjenek a másodosztályú kocsi valamelyik ablakában vagy visszakerüljenek a széles aszfaltmezőre, amelynek hullámait időnként bőröndös
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targoncák, kerekes könyvtarak, gyümölcs-szerelvények törik meg. A híres
Bellák-szálon tulajdonosnője, az elegáns Bellák Leopoldine, itt adja ki
Utolso intézkedéseit a visszamaradó személyzetnek:
— Szegő úr,_ ismételten figyelmeztetem, ne hagyja élni Zádor Boriskát. A lanyp lakjon ott a számlával. Már a harmadik készletet blicceli az
i»®?, •
etky Magdán is srófoljanak egyet, mielőtt a kis grófot eltozik tőle. .. Gizi fiam, — ez egy platinaszőkére ötvözött mannequinnek
szol, aki szinten a díszkísérethez tartozik, — ha bemegy, ne felejtse el
megmondani a Szameknénak . ..
Hogy mit ne felejtsen el Gizi megmondani Szameknénak, azt már sajnos, nem tudjuk meg, mert Barna úr, a társasutazás karszalagos rendezője epp most sodorta el őt főnöknője oldaláról és erővel rá akarja
venni, hogy szálljon föl a másodosztályú kocsira: »Tessék elhinni, nagysád, ha mindenki az utolsó pillanatra halasztja a búcsúzást, nem vállalhatom a felelősséget., .«
Barna úr, úgy lobog ide-oda, mint a lidércláng a lápok fölött. Es éppen
olyan értelmetlenül is. Szerencsére, olyan utasok is vannak, mint Bertalan úr, a Kemény Bodnár és Bertalan cég legfiatalabb főnöke, aki már
a másodosztályú kocsi egyik fülkéjének leeresztett ablakánál szivarozik
és kedélyes kíváncsisággal figyeli az útitársakat. Már a perronon lekötötte az első üzletet. Két vég virágos cliintzet sózott Sárkány Anniéra,
a hasonlónevű szalon tulajdonosnőjére. Es az a hülye Kemény, az aranyfogaival, mindenáron ki akarta driblizni. Majd néz, ha a rendeléseket
kézhezkapja. Hiába, a fiatalságé a jövő... Bertalan Úr ebben a pillanatban heves szívrángást kapott. Valami váratlan jelenség könnyű párát vont
konok, apró fekete szeme elé. A kupé ablaka alatt egy fiatal hölgy valószínűtlenül karcsú és mégsem légies alakja jelent meg, kifogástalan borvörös útikösztümben. A szövetkereskedő olyan mozdulatot tett, mintha le
akarná kapni a sapkát erősszálú, göndör hajáról. De részben, mert nem
is volt a fején sapka, részben, mert a lány határozatlanul elnézett mellette,
rövid lépést tett visszafelé és krákogni kezdett. A felindulástól még a
hangja is cserbenhagyta. Istenem, hisz ez valóságos halmozás... Az első
kötés a zsebében van és Bánáth Vica szintén Párizsba megy, úgylátszik,
mégis igaz, amit ia; kis Szegő újságolt tegnap, hogy Madame Melanie szövődményes influenzában fekszik. Különben aligha küldené maga helyett
Vicát, aki (mannequin, tervező és eliadónő egyszemélyben. Azt mondják,
nincs hozzá hasonló erő a szakmában.
Az igazat megvallva, Bertelan urat nem Vica szakmabeli képességei
érdekelték. Hogy megközelítsük azt az érzést, amely vérkeringésének e
pillanatban szabálytalan ütemet diktált és amellett ne ú:s túlozzuk el a
dolgot, maradjunk talán a saját meghatározásánál: »régóta spórolt a
lányra«. Ez a vágy még tavalyelőttről, elsőseged korából származott,
amikor azonban túlnagy volt köztük a társadalmi > szakadék. Most, mint
önálló kereskedő, talán némi fórban is volna a lánnyal szemben, de sajnos, az önállóság alapköve egy másfél évvel ezelőtt megkötött házasság
volt. Bertalan tehát látszólag messzebb került Vicától, mint segéd korában. Persze, ezzel a kérdés lelki része egyáltalában nem intéződött el,
hiába lesz férj valaki és családapa.
Közben az üvegcsarnok nagy órájának mutatója szorgalmasan ette a
perceket és mint egy zavaros képből, amely lassan-lassan letisztul a
figyelmes értelem előtt, egyre határozottabban kezdtek kiválni az igazi
szereplők, az utasok. A kupé padmalya sűrűn hintázott, a poggyászhálók
ölében gótikus építmények tornyosultak bőröndökből, úti necesszairekbol
és fölfelé kisebbedő kalapskatulyákból, az üléseken odavetett, apró tárgyak
jelezték a helyfoglalók jogait és Pilzer Sarolta, a színésznők masamodja
elkönyökölte Bertalan úrtól az ablak kétharmad részét. Bár a masamód
neyi tartozott a Kemény Bodnár és Bertalan cég vevői közé, a fiatal főnök
udvariasan átengedte neki az egész terepet. Kiment a lépcsőhöz es azon
tűnődött, vájjon Vica a másodosztályosok közt lesz-e, vagy sem?
A vasrúdba kapaszkodva előrehajolt és sikerült fölfedeznie a borvoros
kosztümöt. A lány a pályaudvari kerekes könyvtár színes fedőlapjait
nézegette. Most már kétségtelen, hogy utazik, gondolta örömmel Bertalan
úr, mert csak az vásárol könyvet, aki utazik. Az ő felöltője zsebeben is
volt két sárgafedelű, aminek most azért is örült, mert így legalább cse186

rélési alapon bármikor közeledhetik a >mannequinhez. Megfigyelte, hogy
Vica az egypengős sorozatból vásárolt, de egyelőre vissza kellett vonulnia
az ajtóból, hogy utat engedjen két fellépő szalóntulajdonosnőnek, a DobaysisterekneK. Amikor visszatért posztjára, Vica már egy oilskin-esőköpenyes fiatal hölgyet köszöntött azzal a bizalmas, mégis csodáló és kissé
halas mosollyal, amely rendszerint a legjobb vevőknek jár ki. Bertalan
ezt a hölgyet is ismerte, a szép Wnlkenberjr Harryné grófné volt, akiről
nemrég a hetilapok társasági rovataiban keresztrejtvény szerűen hangzó
híreket olvasott. De n belvárosi szalonok és nagy üzletek külön postája
rendszerint gyorsabb, mint a rendes hírszolgálat. Bertalan úr akkor már
a harmadik változatban hallotta a szép grófné esetét, de abban mindegyik
megegyezett, hogy « válópör küszöbön áll. Esetleg már meg is indult.
Utóbbi "feltevésnek ellentmond ugyan a csomagokat cipelő zöldruhás
vadász, «1Î1 a Wolkenberg címert viseli a gombjain, de ezzel szemben áll,
hogy az üvegcsarnokba vezető ajtón most lépett ki a három változat hőse,
Malonyay Tamás, a huszártisztből lett politikus.
Bertalan nem találta feltűnőnek, hogy a grófné milyen örömmel nyújtott kezet a mannequiimek. Wolkenbergnéről mindenki tudja, hogy Mélán iepál öltözködik, a szalon szinte hozzánőtt a magánéletéhez, ahol minden és mindenki öt szolgálja, akárcsak a saját házában. Az ilyen Viszonymik végül családias vonatkozásai támadnak. Wolkenberg grófnéhoz például biztosan közelebb áll madame Melanie akármelyik kifutólánya is,
mint az előkelő Bellák Poldi, aki kedvességével, csellel és a nagy szalonok
diplomáciájának ezernyi fogásával próbálta már őt elcsalni a régi
szalontól.
Am lehet, hogy Wolkenbergné csak ürügyet keres, hogy feltűnés nélkül
bevárhassa Malonyay Tamást, a legelegánsabb pesti képviselőt. Tényleg,
amíg Vicával beszél, idegesen hátra-hátra kapja szép, szőke fejét, mintha
keresne valakit a tömegben. Egyforma magasak, gondolja Bertalan, csak
a grófné valamivel asszonyosabb. Azonkívül Vica fekete. Fekete párduc.
Ez nem magától jutott eszébe. Az egyik sárgafedelü könyv címe volt, amit
a zsebében hordott és most örült, hogy az ismeretlen szerző ilyen szépen
kisegítette a megfelelő jelzővel. Tényleg, Vica olyan volt, mint a hajlékony penge, amely minden összecsapásnál szikrát vet. De azért a grófné
is . . . Bertalan megnyalta a húsos szájaszélét. Malonyay Tamás éppen
akkor ért a két nőhöz és Bertalannak megint a falhoz kellett szorulnia,
mert egy hordár majdnem elsodorta a csomagjaival. De azért nem kerülte
el a figyelmét az a pajtáskodóan szertartásos üdvözlet, amellyel a képviselő
Vicát köszöntötte. Persze, a grófné révén ő is Melanie családjához tartozik.
No, legalább az úton meg fogja tudni a hiteles részleteket. Három perc
múlva indulás. A potrohos Rosier, a Sugár és Rosier cégtől mosolyogva
tolja föl a hasát a lépcsőn... »Na. idén mi verekszünk egymással!« Szélesen megindul a folyosón, minden fülkeajtón hangosan beköszön. Pilzer
Saroltának legalább ötven rózsaszín rózsából szerkesztett csokrot nyújt
föl egy küldönc az ablakon.
Végre tisztázódott a nagy kérdés is. Melanie igazán nem szűkkeblű
főnöknő, másodosztályon utaztatja Vicát. Igaz, hogy Barna úr. az útjmarsall, a kupé másik végén lévő szakaszban jelölte ki a helyét, de esetleg
később cserélni is lehet valakivel. Wolkenbergné nem a szahókülöiiítménynyel jön, egy vegyes kocsiban tűnt el. amelynek fele első. a fele pedig
másodosztály. Azért valószínű, hogy ő is második osztályon utazik, gondolja némi büszkeséggel Bertalan, aki ebben nem annyira a grófi osztály
lecsúszását, mint a saját emelkedését ünnepli. Bemegy, hogy elfoglalja
helyét az ablak mellett, menetirányban természetesen, mert ezt már így
kötötte ki Barna úrnál, de komoly bosszúsággal látja, hogy a helyfoglalás
jelképe, a sapka, az ajtó melletti ülésen hever, menetiránnyal szemben.
A nyeldeklője mozogni kezd. szerencsére irrég idejében megállapítja, hogy
elbitorolt helyén már első kliense, Sárkány Annie ül. A fene a pofádat,
gondolja és barátságosan ránevet az érettkorú hölgyre, akinek a haját
szikkadt szalmaszínre festette egy olcsó festékkel dolgozó pesti fodrász.
Részben, hogy a bosszúságát odakint eméssze meg, részben, hogy Vicát
ellenőrizze, kihúzódik a folyosóra. A vonat enyhén harmonikázik. Barna
úr forgószelet imitál, »Senki sem hiányzik!« <— kiabálja és a fejével be187

bukik minden ajtón, anélkül, hogy egyetlen arcot felismerne. Bertalan
megtámasztja a hatat az első szakasz ajtajával szemben. Vica fél testével
kihajol az ablakon. Ügy látszik, valaki mégis kikísérte... Majd persze,
egy ilyennek nem lesz valakije, elég régóta vun a piacon . . . eh, ne irigyeljük ezt a fel percet az ismeretlen lovagtól, ez alatt már nem történhet
semmi. Ellenben előttünk egy hosszú nap áll és Párizs . . . Az óra és néhány vasoszlop eldefilirozott már az ablak előtt. Vica valamivel mélyebben hajlik ki, ugy fest, mintha minden pillanatban eltörhetne derékban,
lvezet fog valakivel.. . ejha! A kereskedő szemöldöke felszökött a homloka közepére . . . Malonyay Tamás v o l t . . . A grófné barátja, vagy talán
mar a volegenye is. Es hogy nézett a lány után! Ámbár nem lehet azt
mondani, mintha nagyon bizalmas lett volna a tekintete. Inkább egy
kicsit áhítatos. Nem, az a meghatározás sem egészen pontos. De akárhogy
törte a fejét, nem tudta megtalálni a kellő kifejezést. így azok néznek,
akik egy életbevágóan fontos döntés után jöttek rá, hogy talán lehetett
volna jobb megoldást is találni. De mindez csak homályosan kóválygott
Bertalan agyában, mert egyelőre ugyanaz a kép fogta meg, ami Vicát.
A saját sebességétől megrészegedett vonat ismeretlen pesti tájakon futott
keresztül. A töltés magaslatáról pillanatokra látni lehetett a kültelki pesti
utcák életét. Széles, jól kövezett utak futottak neki a pályatestnek, kopott, sárga házak és cementóriások csorba fogazata között. Az utcákon
villamosok szaladtak, társzekerek másztak, olyan volt, mintha valami
idegen város utcái tárultak volna föl tekintetének. Csak a Ferencváros
volt és már kalandnak érezte. Minden- kaland Volt: a tejeskocsi, amely
hirtelen megtorpant a leeresztett sorompó előtt, az emberek, akik föl se
néztek az elcsattogó vaskocsik sorára, a hályogos szemű gyárépületek,
a vaskos petróleum tartályok, a gőzdaruk, a híd dühöngő vasbordázata,
a vontatógőzösök és bárkák, a Gellérthegy, a vidám színekben utánuk mosolygó új lágymányosi villák és családi házak, a mezőn szétszórt vityillók, a karóhoz kötött kecskék, a futballozó gyerekek... Vica végre észrevette és visszaköszönt. Éppen olyan barátságos volt és semmivel sem
barátságosabb, mint máskor. • Még csak azt se mondta a tekintete: no
nézd, hát te isï Pedig most egy családhoz tartoznak és talán még egymás
szívességére szorulna« az odautazás harminc órája alatt.
Az étkezőkocsi alkalmazottja préselte át magát a folyosón.
A gondos Bertalanné nagyságos asszony egy sült csirkét, egy tucat
almáspitét és egy rúd szalámit csomagolt férje kis útitáskájába. De a
kereskedő arra gondolt, hogy az étkezőkocsiban egy asztalhoz kerülhet
a lánnyal és blokkot kért. Aztán visszasétált a szakaszába, mert Vicáéknál különben is minden hely foglalt volt.
*
— Vicuska, magát egyenesen a jó Isten küldte az utamba!
Ezt Wolkenberg Harryné mondta, aki ebédidőben eljött a mannonuinért és odacipelte az előre lefoglalt kétszemélyes asztalhoz. A grófné
láthatóan ideges volt, mert tudta, hogy a Szabó-vonaton mindenki tisztában van a történetével. Nem, mintha restellte volna a botrányt, de ebben
az ellenséges társaságban, amelynek tagjai a körmük szakadtáig szívesen
harcoltak volna, hogy megszerezzék jóbarátnak, úgy érezte magát, mint aki
arra van ítélve, hogy nyitott kártyákkal »játsszék takart kártyájú partnerei ellen. Itt, leszámítva a legidősebb generációt, mindenkinek megvannak a maga kis titikai. Vicának is, bár ez a ravasz kis hölgy megjatsza
magát szentnek. A szakmabeliek talán még azt sem tudják, hogy asszony.
Igaz, hogy nem él az urával, még csak el sem vált tőle. de annál érthetetlenebb, hogy ezt az ügyet senki sem bolygatja, ö maga csupa rejtelem.
Olyan, mint a gyémántba zárt tűz. Mindenesetre, foglalatlan gyémánt.
Vica iparkodott tapintatosan viselkedni.
— Ha arról van szó, hogy kit ért nagyobb szerencse kettőnk közuj,,
azt hiszem, én vagyok fórban. Képzelje, méltóságos asszony, ez az első
önálló utam Párizsba. Most legalább megoszlik a súlyos felelősség, mert
a grófné szakavatott tanácsa nélkül nem egy modellt, de egy meter
selyemmiaradékot sem veszek!
A sarokasztalnál ültek, Wolkenberg Harryné a teremmel szemben foglalt helyet, Vica csak a tükörből figyelhette a terepet. A velük parhu188

zamos asztalnál Bertalan ült és egy pillanatra sem vette le tekintetét
Vicáról. A hátuk mögött a Flóra-szalón tulajdonosnője ebédelt férjével.
Ezek arról nevezetesek, hogy ők öltöztetik Pest legdivatosabb színésznőit, A szalon adminisztrációját és a reklámot Steinherz úr, a férj intézi.
A tagbaszakadt férj és a filigrán asszonyka ilyenformán kitűnően kiegészítették egymást. Vica és az asszony tekintete a tükörben találkozott.
— Mi van szegény Melanievalî Igaz legyen, hogy szövődményes
influenzája van?
— Lenne! — helyesbítette félhangon a férj, aki, mint reklámfőnök,
nem tűrte az ilyen súlyos nyelvtani kisiklást.
— De csak legyen ! sziszegte az aszony és cukrozott álrészvéttel nézett
Vica tükörképmására.
— Oh, egyáltalán nem olyan komoly a dolog. De a jelenlegi állapotában mégsem vállalhatta a párizsi strapát. Hiszen nagyságos asszony
tudja legjobban, hogy nem kéjutazásra indultunk.
— Ami igaz, laz igaz! — bólintott vissza tflóm és ezzel a maga részéről
elintézte a kötelező részvétet.
'* | '' i
Wolkenbergné idegességében egészen apró kockákra vágta a vajas
Stefánia-szeletet, de eszébe sé jutott enni.
— Vica, itt nem lehet beszélgetni, mert figyelnek ránk. De lefekvés
előtt átjövök magáért. Van hálókocsi jegye?
— Van.
— Majd elintézem, hogy közös szakaszba kerüljünk. Ismétlem, nagyon
fontos a dolog... Mondja, ki ez ta kellemetlen fekete ember, akinek a tekintete úgy mászkál iaz arcán, mint a légy?
— Szövetkereskedő. Valószínűleg üzletet akar velem csinálni.
— Az a gyanúm, hogy egész más céljai vannak. Apropó, a férje a
világ melyik részén mászkál jelenleg?
Vica arcát meleg vérhullám árasztotta el és átszínezte a vékony púderréteget. De a hangja közömbös maradt.
— Azt hiszem, Párizsban él.
— Gxak hiszi, vagy biztos?
A mannequin lehajtotta a fejét. Biztos. — mondta csöndesen — nemrég
festette meg a Párizsban tartózkodó Aga fchánt, a L'Illustration közölte
is a portréi. Ha ebből következtetni lehet, akkor divatban van és jól él.
— Találkoznak?
— Nem tudom. En legalább nem erőltetem . . .
Bizonyára voltak még mások is Pesten, akik Vica boldogtalan házasságáról tudtak, de az ilyen körülményes érdeklődéshez senkinek sem volt
annyi joga, mint Wolkenberg Harrynénak. Hiszen megismerkedésük is
a festő férj, Bánáth László révén történt. A divatos és elegáns művész
három évvel ezelőtt lefestette a grófnét. Az arisztokrata hölgy vagy tízszer ült a festőnek, talán többször is, mint okvetlenül kellett volna.
Föltette magában, hogy a festőt besorozza a flörtjjei közé és valószínűleg
Bánáth sem idegenkedett a szenvedélymentesnek ígérkező kalandtól, ha
nincs ott Vica, a modellből lett feleség. De Wolkenbergné alapjában sohasem volt kicsinyes teremtés. Ha nem is ismerte el Vica szépségének fölényét, olyan hódításhoz semmi kedve sem volt, amit csak helyzeti erejenek köszönhetett volna. Elvégre nemcsak nagytársaságbeli úriasszony
volt, de rendelő is. Hol van az a fiatal pesti festő, aki ilyen körülmények
között ne ugrott volna fejjel a kalandba? Küzdelem nélkül visszavonult tehát
és átengedte a terepet Vicának. Később, amikor Bánáth faképnél hagyta
a feleségét és külföldre költözött, még rá'is duplázott egykori nagylelkűségére. Tudta, hogy Vica a férje mellett elsajátította a rajzolást, azt
pedig már rég megállapította, hogy a fiatal asszony remekül öltözik.
Beajánlotta próbakisaszonynak Madame Melaniehoz, aki mellett a szép,
szorgalmas és tehetséges fiatal asszony csakhamar favorittá küzdötte föl
magát.
Vicának tehát minden oka megvolt, hogy jóban legyen a, szép Wolkenberg Marionnak A grófné egyszer már a sors eszköze volt fiatal, kalandos életében és a mannequin a maga módján fatalista volt. Hát nem
isteni rendelés az is, hogy Madame Melanie éppen uvost betegedett meg,
amikor végre jó hírt kapott a férjéről? Legalább az éjszaka nein lesz unalmas. A dektívregényt már régen félretette, négy gyilkosságot számolt össze
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az első tizenkét oldalon és ezt kissé túlzottnak ítélte. Azelőtt jó könyveket
olvasott, most persze ritkábban jut ilyen örömökhöz, nagyon is rabszolgája lett a munkának.
— Vacsoránál találkozunk ! — mondta Marion. Keményen megszorította Vica kezét. Bertalan mérgezett mosollyal nézett eltűnő alakja után.
— Mintha kissé ideges lenne őméltósága.
— Igen? Észre sem vettem..._
Vica kényszerű özvegységének két éve alatt elég gyakorlatra tett már
szert kellemetlen udvarlók gyors leszerelése terén. Kitapasztalta, hogy az
únottan közömbös hang sokkal gyilkosabb fegyver, mint a gúny, vagy a
gorombaság. De az elszánt Bertalanról minden lepattant. Már hozta a
feketés csészéjét és gyorsan letelepedett Wolkenbergné elhagyott helyére.
— Ha már ilyen szépen együtt vagyunk, volna valami alkalmi dolgom a Melanie-szalon részére... Bennem úgy bízhat Vica kisasszony, mint
az édes mamájában, hiszen többre becsülöm magácskát, mint az egész
bransot együttvéve. Ha én ajáíilok valamit, azt behúnyt szemmel megveheti. Esküszöm a f e . . .
A felesége életére akart esküdni, de idejében észrevette a téves
címzést. »Esküszöm a fejemre«... javította ki az elszólást és úgy
érezte magát, mint az úrlovas, aki hibaponttal vette a nagy akadályt.
— Köszönöm a kedvességét, — felelte Vïca — majd beszélünk még a
dologról. De be kell látnia, ez a párizsi dtíbűm, nem szeretnék zsákbamacskát venni.
Hívta a fizetőt és visszavonult. A kereskedő fanyar mosollyal nézett
utána, aztán vette a feketés csészéjét és átült Flóráékhoz, akik összedugott
fejjel valami bonyolult átszámítási műveletbe (fogtak az ótkezőkoesi asztala fölött.
*
Vica a délután folyamán néhány udvariassági látogatást tett a szomszéd fülkékben. Átment a »sajtóosztályra« is, ahogy a nagyok a harmadikosztályú útitáriak egy részét nevezték. Ezek ugyanis újságírói igazolványnyal szerelték föl magukat a párizsi útra. meft bizonyos gazdasági nehézségek miatt nem annyira venni, mint nézni mentek Párizsba. Volt itt mindenféle mulatságos igazolvány a »Föld és Népe« bélyegzős levélpapírosától kezdve a »Segédházmesterek Lapjá«-ig. A párizsi divatházak managereitől igazán nem kívánhatja senki, hogy száz különböző nemzetiségű
sajtóreferenst tartsanak maguk me lett. Lap az lap, akár úgy hívják,
hogy Daily Mail, akár úgy, hogy Mézesklácsosok és Gyertyamártogaták
Közlönye.
A mannequin persze nem a sajtóigazolványosok kedvéért tisztelgett a
harmadosztályon. Itt utaztak néhány törekvő, kisebb szalon képviselőin
kívül a »Párkák« is, Szerafim és Matild kisasszonyok, a pesti divatipar
pionírjai. Elzát, a legfiatalabb Párkát Pesten hagyták, hogy legyen valaki
otthon is, aki a Louis seize stílusú fogadóterem pókhálóit eltüntesse, mert
az öreg hölgyek inkább megrögzött szokásból tartották fenn a szalont,
mint szükségből, ök azokban az időkben divatoztak, amikor Pesten Bánffy
volt, a miniszterelnök és a pénz még fiadzott. Ma a pénz olyan terméketlen. mint bizonyos hölgyek, akik az egyke, vagy az egyse hívei. A három
Párka jól kihasználta a pénz termékeny éveit, négy vagy öt bérházuk van
a fővárosban. A régi híres divatszalont manapság csak néhány «korabeli«
hölgy látogtja, akiknek kedvéért u g y a n Kelenföldig sem volna érdemes
utazni, de Szerafin é?- Matild, amikor eljön az ideje, úgy készülnek Párizsba,
mint az igazhívő Mekkába A szegény Elzát már húsz éve hitegetik, hogy
jövőre ő is sorra, kerül.
Vica igazán csak t tekintélytiszteletből jelentkezett az öreg hölgyeknél,
de majdnem megjárta. A Párkák ugyanis akármelyik pesti patronázshölgynek becsületére valló megdöbbenéssel hallották, hogy a szép, fiatal
lány lélekegyedül utaziik a bűnös Bábelbe.
— Szegény drágicám! — csapta össze fonnyadt keheit Szerafin kisasszony — hisz az borzasztó!
— A legjobb lesz — vélte Matild, — ha szárnyaink alá vesszük. Ne
higyje, hogy valami harapós társaságha kerül. Tudja, hogy Párizsban
majdnem minden este moziba megyünk?
Az öreg hölgyek szomszédságában két jókedvű »szerkesztő« römizett.
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Egy Vulkanfiber bőrönd megviselt tetejét használták asztalnak. Az egyik
incselkedve átszólt:
.
— Vica kisasszony, tud tarokkozni!
A Párkák megvető tekintettel sújtották a közbeszólót. Vica visszavonult, de előbb szentül meg kellett ígérnie, hogy többször föl fogja
keresni Szerefinékat a Hotel de Parisban lévő szállásukon.
*
Az alpesi éjszaka orvtámadást intézett a nyári utasok ellen. A másodosztályosok legalább ki tudtak nyújtózni, mert minden szakaszból akadtak
legalább ketten, akik hálókocsijegyet, vállottak. De a harmadikosok összegémberedve bóbiskoltak a kemény padokon és valósággal becsomagolták
magukat ruhatáruk legkönnyebben mozgósítható darabjaiba.
Marion mindjárt vacsora után átcipelte Vicát a hálószakaszba, Bordó
selyem pyamája fölé könnyű, nyári szőrntebundát dobott, de mielőtt a
vallomásba kezdett volna, gondosan elvégezte a kötelező esti kozmetikát.
.Vica teveszőrtakaróba burkolva ült az ágy szélén,
— Hát, — mondta a grófnő nagy sóhajjal, mint aki elhatározta magát,
hogy lesz, ami lesz, mindent egy szuszra elmesél, — amint különben is
tudod, Harryval vége. Fini . . .
Nyilván előre elhatározott szándékkal tegezte Vicát, Igazi titkot csak
tegeződő formában lehet elmondani.
— Előre bocsátom, nem Malonyay miatt, esküszöm neked, minden
esetem között ez volt a legfehérebh, ámbár a többi sem volt rózsaszínűbb.
Malonyay csak látszat volt, optikai csalódás, ha úgy tetszik. Igaz, hogy
szívesen láttam magam körül, de tulajdonképpen Harry csinált belőle válookot. Mit gondolsz miért!
Vica fölhúzta didergő vállait. Erre a kérdésre ő is csak kérdéssel
tudott volna válaszolni. Azonkívül nem tudta eldönteni, visszategezze-e
Mariout.
— őszintén szólva, én sem értettem meg, hogy az én derék Harrym
miért bokrosodott meg egyszerre, amikor semmi okot nem adtam rá. Képzeld, egy napon elkezdett jelenetet losinálni, hogy hol voltam ekkor és
ekkor és mit keresett ott Malonyay! No, gondoltam, egész csinos kezdet
hétévi házasság után, Ugylátszik, most kezdek megszépülni, vagy Sátor
Teri szakított vele és nálam akarja rekoinpenzálni magát, ahogy a lélekanalitikusok mondják, Nohát talán másfél hónappal azelőtt, ahogy Malonyayba belekötött — igaz, közben megvolt a párbaj is, lementek Fehérvárra verekedni, azért nem tudták meg a lapok, az uram kapott egy tiplit
a tarkójára, — szóval másfél hónappal a botrány előtt kibújt a szög a zsákból. Elkezdte becsmérelni az apámat. Elnevezte uzsorásnak, meg minden
rossznak . , .
Vica szeretett volna elmosolyodni, de uralkodott magán. Marion papájáról, az öreg Vadász Menyhértről mindenki tudta, hogy gyanús pénzügyletekkel szerezte a vagyonát.
— Persze még aznap elővettem az öreget. Kiderült az egész muri háttere. Az apám hónapok óta nem adott több pénzt Harrynak, neked megsúghatom: nem is tehette. Az én szerelmes férjem hétévi házasságunk
alatt .majdnem egy milliót szedett ki belőle, de ez még semmi. Az egész baráti
körét az öreggel szanáltatta. Erről én persze nem tudtam semmit. Most
aztán itt áll az apám egy könyvtárra való, rossz váltóval és egy sereg
telekkönyv' bekebelezéssel a »futottak még« rovatban. Erted!
— Hát Istenem! — felelte Vica,, hogy valamit mondjon.
— No már most, amikor Harry előtt nyilvánvaló lett, hogy ezen a
házasaágon már nem sokat kereshet, kitalálta ezt a derék, kedves Malonyayt. A párbaj után elköltözött a palotából, most Bécsbem van, de az
ügyvédek már megegyeztek, hogy rövidesen megindul a válóper.
— Es a méltóságos asszonynak mi a szándéka!
— Nézd, — mondta bosszúsan Wolkenbergné — hagyd ezt a buta ceremóniát. Nevezz Marionnak és légy szíves visszategezni... Szóval az ügyvédek tyrymás közt már kicsinálták a dolgot. Persze, Harrynak sürgős,
úgylátszik kiszemelt már magának újabb uzsorás-lányt. De nekem is vannak feltételeim. A legelső az, hogy a nevét akkor sem teszem le, ha Harry
újra megházasodik. Legföljebb két Wolkenberg Harry grófné lesz a piacon.
— Es Malonyay!
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— Error egyelőre ne beszéljünk. Ragaszkodom a nevemhez, ha már
ennyibe került. Ezentúl én is ebből akarok élni... Tamás is ezen a véleményen van.
Vica nem szólt, de akárhogy szeretett volna színészkedni, egész lényéből áradt a csodálkozás. Marion elértette.
— Hát igen, kérlek, ő nagy politikai karrier előtt áll. Lehet, hogy rövidesen államtitkár, esetleg miniszter lesz... Nem szeretném a köreit zavarni ... Különben mit kerteljek, neked megmondhatom. Ideiglenesen abban állapodtunk meg, hogy hozzásegít egy szalonhoz. Miért ne lehetnék
én is dolgozó nő? Nem fog leesni a fejemről a korona! Aztán meg elég
sokáig voltam úgynevezett Leading Lady Pesten, értek valamit a dologhoz. Harry nevével, Tamás segítségével és a te tudásoddal majd csak viszszük valamire!
A mannequin mind a két kezével lehorgonyozta magát az ágy széléhez. Mostanáig azt hitte, hogy Marion könnyíteni akar a lelkén. Ennyi
titok tényleg sok egy meghasonlott kedélynek Párizsig. De ő egész más
• tervekkel és reményekkel indult el. Ha egyáltalán szóba kerülhet, hogy
elhagyja Melaniet, az ura kedvéért megtenné. De Marionért? Es mégis
Wolkenbergné volt az, akinek a mostani úri életét köszönheti. Nem mondhat ridegen nemet. Marion egész közel húzódott hozzá. A válluk összeért.
— Gondold meg, Vica, nem alkalmazottnak hívlalk, hanem cégtársnak.
Azért nem jöttem hozzád délután, inert jól át kellett gondolnom a dolgot... Igaz, hogy talán egyedül is boldogulnék, de félek akárkit odavenni. Részletkérdésekhez buta vagyok, te pedig mestere vagy a szakmának... En hozom a vevőket, te irányítod a műhelyt. Az eladásnál mind
a ketten ott leszünk... Miért lennél örökké a más rabszolgája, amikor a
magad gazdája lehetsz?
A balkarjával szorosan magához vonta Vicát. Így, ahogy egymás mellett ültök a kékfényű kupélámpa alatt, valóban a legjobb reklámja lehettek volna olyan cégnek, amely a női szépséget szolgálja.
— Beszélj már, Vica! Akarod?
— Még nem tudom... Aludni szeretnék rá egyet...
— Jó, nem bánom. Ráérsz Párizsban válaszolni.
Feltornászta magát a felső ágyba és magára húzta a takarót.
Vica úgy maradt, sokáig gondolkozva, az ágy szélén. Milyen értelemnélküli valami az, amit életnek nevezünk. Van úgyis, hogy jó darabon símán halad, mint a kikövezett partok közé szorított folyó. Aztán minden
látható ok nélkül egyszerre megbolondul és bonyodalmat, bonyodalomra halmoz. Es milyen különös szálakon bogozódik össze az emberi sors? Egy fiatal grófi férj szakít a feleségével, a másik oldalon néhány millió mikroszkopikus lény ledönt a lábáról egy pesti varrónőt és ennek a kettőnek a
komponenséből az jön ki, hogy egy harmadik ember lelki válságba kerül.
Nem elég gond, hogy mit csináljon, ha találkozni fog a férjével? Hűvös
legyen hozzá és elutasító, ahogy megérdemli? Barátságosan közömbös, gyűlölködő. szenvedélyesen haragos, számonkérő, szenvedő, pajtáskodó, vagy,
aki régen volt: szerelmes, bolond, csókban fölégő asszony? Két év óta ez
volt Vica egyetlen igazi, nagy színészi és szerzői produkciója, amikor elképzelte az urával való találkozás nagy jelenetét. Most már adva volt a
keret is: egy párizsi előkelő restaurant, vagy a Café do la Paix terasza,
hol egy megnyerően vidám tekintetű, elegáns, fiatal festő hirtelen fölpattan az asztala mellől, mert egy ismerősnek tetsző hölgy sziluettje suhant el
mellette. Ezért magáért érdemes harminc órát utazni. De most jönnek a
zavarok. Marion beléje kapaszkodott és nem fogja többé elengedni. A tervbevett és annyi változatban kiszínezett nagy jelenetből mellékes epizód lesz, valaki új medret ásott élete folyójának és erőszakkal más irányba tereli.
Vájjon a megígért önállóság fölér-e azzal az egy-két hónapnyi izgalommal. amit, a Lászlóval való esetleges kibékülés hozna? A tiszta értelem
csatája volt ez a vágyak zűrzavarával. Bebújt a takaró alá és vacogott
a felindulástól. Még hallotta, hogy odakint Innsbruckot kiáltják, aztán
beleájult egy félig éber, félig álom állapotba, amely csak hajnaltájban ért
véget. Akkor végre mélyen elaludt.
(Folytatjuk)
192

• • • • • • B D Q
Hiába, ez marad, az én kávéházam. A
New-York kávéház.
Emlékezem, amikor először voltam ott.
Még egész gyerek voltam. Elámultam a
pazar pompán, ami fogadott. Lenéztem
a »mélyvízébe, a mostani étterembe. Akkor ott bílliárdasztalok voltak. Itt láttam Mascagnit billíárdozni a »Parasztbecsület« első jubileumán.
Az egész életemmel parallel f u t ennek
a kávéháznak az élete. Es nemcsak az
enyém . . . igen sok régi pesti emberé.
Azt mondják, a színház p a t i n á j a : érték!
Sak sikert látott falak között könnyebbem
boldogul a későbbi művész és szerző. í g y
vian ez a New-Yorkkal is. Hiszen annyi
sikert l á t o t t ! . . .
A boldog, i f j ú Budapestnek merész
álma ez a kávéház. Nem is érti a mai
ember: hogyan lehetett felépíteni? Csavart zöld márványoszlopok, bronzcsillárok, faragott fa-ívek, márvány és bronz,
csillogás, pazar pompa mindenütt. A
plafonon: freskók, nagy magyar művészek ihletett alkotásai. Gazdag, boldog
kor játékos kedvébem emelt ilyen »Múzsacaarnokot«, mint ia New-York, kávéház.
*

«

Mert múzsacsarnok volt és az is maradt. I t t tanyázott Molnár Ferenc, itt
szivarozgatott Bródy Sándor, l'de tért be
egy kiorhelylervesre Krúdy Gyula és itt
írta egykoron szép verseit Heltai Jenő.
Aki valamit jelentett, iaki megfordult
Pesten, az mind megfordult itt. Larderel
gróf, Baskircsev Mária szerelmese, itt
mulatott át egy hangos éjszaikát (talán
nem is sejtve, hogy egy i f j ú orosz hölgy
két szép szemét k i s í r j a miatta Nizzában,
az Angolok útján). Nagy operett-premiéreket itt ülték meg. Lehár, Huszka, Kiicsóh, Fali itt fogadták a gratulációkat.
Még pár év előtt is gyakori vendég volt
társaságával Bethlen István.

*
A feladatom: írni a New-York 'kávéházról.
Hogyan is mondta Ábrányi Emil egykoron, midőn egy lánynevet adtak föl
néki, hogy írjon hozzá verset? Ezt í r t a :
»Könnyen írom e poémát, — mert szeretem ezt a témát!«
Hát — én szeretem ezt a témát!
Nem kell, hogy elképzeljem, mert itt
írom e kis cikket, a kávéház márványasztalán, a régi újságíró-törzsasztalon.
Köröttein a legváltozatosabb társaság,
színészeik, mozisoik, vidékiek, vidám, kedves pesti társaságok. Ez a kávéház mindenkié, — mindenki úgy megtalálja a
maga meghitt zugát benne, mint ahogyan
egy terebélyes díszfa ága-boga, lombozata között fészket rák a sármány, a
fekete rigó, meg ia többi különféle f a j t a
madár. Jól megférnek egymás mellett.
Sőt: örülnek egymásnak.

*

írta: FARKAS IMRE
Bégi dolog, hogy a magyar pincér a
legjobb pincér.
Bégi dolog, hogy a m a g y a r kávé a legjobb kávé.
J ó magyar cigaretták, illatos szivarok
füstjében írom a cikket. Sietve írom,
mert mindijárt szól a zene, mely pompásan harsog a márványfalak akusztikájában. Ha kedvem van, vacsorázhatok,
utána bemehetek a pompás kis bárba,
ki se kell a falak, közül menni, mindent
megtalál a szóralkozni vágyó ember . . .
Én, a régi, pesti kávéiházi törzsvendég,
íme, fölemelem sötét pikkoló-,kia,pucineremet, és kiürítem a New-York kávéház
ünneplésére! És ismétlem: »Könnyen írtam e poémát, — mert szeretem ezt a
témát!«

Siugróverseny

Mikszáth Kálmánnak van egy
gyönyörű novellája a karácsonyról. Azt mondja ebben, hogy minden esztendőben kétszer találkozik
az ember a természettel. Nyáron,
amikor a városok lakói indulnak el
•a szabad természet, az erdők felé,
és télen, karácsonykor, amikor a

a kékesi

nagyiíncon

fenyőerdők karácsonyfái jönnek be
a városokba, az emberekhez . . .
Mikszáth bizonyára nagyon csodálkozna, ha az idei karácsony ünnepére feltámadna és eljönne közénk. Azt látná, hogy ugyanakkor,
amikor az erdők megindulnak a
városok felé, a városok lakói is
felkerekednek a fehér fáik birodalmába. Az ember már memosiak a
forró nyári napsütésiben keresi fel
a természetet A «szenvedély, a ragyogó téli tájak szeretete teljesen
felforgatta a természettel való találkozás eddigi rendjét
Karácsonykor szinte már csak a
gyerekek várják otthon a titokzatos vendégként érkező karácsonyfákat — a felnőttek mind a Kékesen
vannak, a fehér hó magas birodalmában.

Kumt

Im»,

a tavalyi Hiúsági bajnok
(Seidner-íotók)

A havas hegyek felé vonuló vendégek legmozgalmasabb találkozóhelye a Kékes. Itt a legjobbak a
hóviszonyok Magyarorszaigon. Amikor a budai begyekben még csak
vékony papírrétegként fekszik a
hó, vagy talán teljesen el is olvad,
a Kékes magas lejtőjén máj nagyszerű hóviszonyok vannak. Ezenfe-

A

Kéke» Szálló helyi autóbuszjáratának
beérkezése
(Seidner-fotók)

Szórakozás előtti
sítalpcsatolás

lül ia Kékesen pompásan kultúrált
környezetet, előkelő miliőt és nem
vad természetet talál a vendég.
Ezért tökéletes a sportélet a Kékesen és ezért találkoznak itt minden
ünnepen, minden weekenden, mindern szabad napon a tél és a téli
sportok, a téli üdülés rajongói.
Nappal hangos a vidék a síelők, kirándulóik, ródlizók, bobkedvelők, korcsolyázók vidám nevetésétől — este
pedig, amikor a «.portolók hazatértek, úgy
élet, játék,
muzsika,
tánc folyik a szállóban.
A Kékes igazi téli paradicsom.
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írta: PAÁL JÓB
A Magas Tátra slbajnoks ágának gyermekversenyét Szász J u t k a nyerte meg
és siettem az i f j ú bajnoknővel megcsinálni az első intervjút.
Szász J u t k a a világ legfiatalabb síbajnoknője: nincsen miég négyéves, a súlya: tizennyolc kiló, a magassága pedig
113 centiméter.
A nap hősén kívül hárman voltunk
jelen a J u t k a első intervjójánál. Az apa:
Szász Emil dr. é t á t r a f ü r e d i főorvos, az
anya: dr. Szászné Joób Júlia, az ismert
mozgásmüvészeti tanárnő, aztán a nap
hőse. A beszélgetés végén jött a szobába
Wieland Albin báró, akit J u t k a kitörő
örömmel és ezekkel a szavakkal fogadott:
•— Bini bácsi, lia kapok tőled gesztenyepürét, akkor a feleséged leszek . . .
A világ legfiatalabb síbajnokuője máris
szerelmes, ezúttal csak a gesztenyepürébe, a csokoládétortába. A
versenyen
ezüst plakettet kapott, de ennél is jobban örült a szájharmonikának, amely
mint »pótdíj« j á r t a nap hősének.
Egyébként nagyon bátor kisleány a
Jutka, nem fél az újságírótól, aminek az
oka, hogy jelenleg még nem ismeri a betűvetés nehéz tudományát.
A r r a a kérdésemre, mikor kezdett el
először síelni, büszkén feleli:
— . . . Amikor még kicsi voltam . . .
. . . Most tudniillik nagylány már.
Húzózáras viharkabát van r a j t a , alatta
piros pulóver és amikor kezében elfogy
a csokoládé, jókedvűen csapja össze pirinyó két tenyerét:
— Nagyon szeretek síelni, de a ródlit
imádom . . .
— Miértt
— Azért, mert a ródlinál nem lehet
bukdácsolni. Én csináltam már túrákat
is, amikor anyukával treníroztam. Háromszor szaladtam le egymásután a Tarajkától és anyuka megmondhatja a bácsinak, hogy egyetlenegyszer sem estem

el. De voltam már a nagytarpata'Ki
völgyben is. Ugy-e, a n y u k a t Nyáron pedig fenn voltam a Sziléziai háznál és az
O t t ó n á l . . . A bácsi is volt már i t t t
A versenyen többen indultak, a J u t k a
startolt utolsónak és mégis elsőnek ért
be. Kipirulva és büszkén nézett végig
az embereken, most is csillog a szeme,
amikor mondja:
— Ujjé, a nénik meg a bácsik így
csapkodták össze a kezeiket, — mutatja
is — és kiabálták, hogy éljen, meg bravó!
A többi gyerek azért maradt hátul, mert
azok folyton elestek, én pedig nem estem
el, csak egyetlenegyszer. Akkor is azért,
mert megbotlottam egy kőben. Tudja
bácsi, ha a kő nem lett volna ott, el se
estem volna.
A r r a a kérdésre, mi szeretne lenni, ha
nagy lesz, érett megfontolás után így
felel:
—, Én is tornatanárnő leszek és anyuka
helyett én tanítom majd a gyerekeket,
sok pénzem lesz és anyukának veszek
majd olyan szép pizsamát, mint amilyent
nekem hozott a Mikulás . . .

Közel egy évszázad óta önérzetes
változatlanságban tekint le a Várhegy tetejéről az ezüstös Dunára,
Pest városára a miniszterelnökségi
palota. Híven tükrözi vissza azoknak a férfiaknak a sorát, akik 1867
óta ebből a nemesvonalú házból intézik az ország sorsát. A palota
1806-ban épült Pollák
építész, a
Nemzeti Múzeum építőjének tervei
szerint. Eredetileg a gróf Sándorcsalád tulajdona volt és azon a lépcsőn, amelyen most a miniszterelnökségi fogadások alkalmával a
vendégek vonulnak fel, annakidején
Sándor Móricz gróf, a hírneves lovas vágtatott fel paripáján. A Sándor-család kezéből a
Pallavicinicsalád birtokába ment át a palota,
míg 1867-ben a magyar állam vásárolta meg miniszterelnöki rezidenciának.

A lépcsőházban két emléktáblán
akad meg a szemünk. Mindkettő
Kisfaludy Stróbl Zsigmond
műve.
Az egyik gróf Tisza István, a másik
a hősi halált halt Bochus István
tartalékos zászlós miniszterelnökségi titkár emlékét örökíti meg.
k kerek előcsarnok szép arányaival gyönyörködteti a szemet. Az
egészet I. Ferenc császár életnagyságú festménye uralja, a Szent István-rend nagykeresztjének ornátusában, A volt uralkodó a királyi
várra, a helyőrségi templomra látRzik kitekinteni, ahol annakidején
megkoronázták.
A Mária Terézia- vagy sárga szalóri ajtajában állva fogadja a miniszterelnök és felesége a vendégeket. Ennek a szalónnak függönyei,
kárpitozása és falbevonata aranyszínű francia brokátból van. A bú-

torzát bárok. Mária Terézia királynő, Lotharingiai Ferenc, II. József
és I. Lipót életnagyságú olajfestményei díszítik a falakat.
A gobelinszalón a palota főékessége. A falakon mitológiai jeleneteket ábrázoló, műkincs számbamenő gobelinek. A gobelineket 1749ben Franciaországban szőtték, Boucher »Série des Dieux« kartonjai
után. A legnagyobb gobelin »Diane
Chasseresse«-t ábrázolja. A másik
három gobelin Vénust, Vulcanust
éR Európa elrablását jeleníti meg.
Hasonló szépségű és érétkű gobelineket csak Franciaroszágban találhatunk. A barok-bútorok kárpitozása szintén francia gobelin. A kandallón látható bronzállóóra, úgyszintén a falióra a francia »Grand

Siècle« egy-egy műremeke. A kandallón elhelyezett eredeti régi bleublanc kínai vázák, szintén ritka kincsek. Ebben a szalónban gyülekeznek a kiváltságos vendégek, az
uralkodóház tagjai és a különösen
fontos személyiségek.
Igen szép és komoly zöld aranyrozettás bevonású empire, a történelmi jelentőségű tanácsterem. Fogadások alkalmával buffetteremnek
is szolgál. Liptóújvári Stróbl Alajos Horthy Miklós kormányzót ábrázoló carrarai márványból faragott mellszobra dominálja a termet.
A falakon Batthyány
Lajos gróf
első magyar királyi miniszterelnök
képétől Szapáry Lajos grófig az
összes miniszterelnökök portréi sorakoznak.
A miniszterelnök dolgozószobájának falain
nagynevű festők remekei függnek. Batthyány
Lajos gróf,
(festette
Barabás).
Görgey István (László Fülöp műve és ajándéka Gömbös miniszterelnöknek),
majd gróf Tisza István
képe. A jelent Horthy
Miklós kormányzó
(Karlovszky portré) és
gróf Bethlen István
1927-ben készült portréja (László Fülöp műve)
képviselik.
A nagyebédlő a legnemesebb,
leggazdagabb empire. A falburkolat halványzöld és
halványlila
műmárvány, a kárpitozás empirezöld aranyrozettás
szatén. A legutóbbi ünnepségen megnagyították
az ebédlőasztalt,
mégpedig úgy, hogy 60
A Mária Terézia- vagy sárgaszalon egyik sarka
(Foto Halmi Béla)

személy
foglalhatott
mellette helyet. A legkisebb részletekig korabeli empire darabokkal
berendezett
úgynevezett kisebédlő, amely a
miniszterelnöki család
magánebédlője, a palota egyik legszebb helyisége. Feltűnnek a francia aranybronz girandolok. Ezek a »Retour
d'Egypte«
korszakból
valók, amikor is a keleti motívumokat kezdték belevinni a díszítményekbe. A konzol fölött régi kedves kép
függ. József nádort ábrázolja, amint a Gellérthegy tetejéről gyönyörködik társaságával
a lábainál elterülő városban.
A gyönyörű
parketta, a kristálycsillár, a szép, régi kályha
harmonikus
hatásban
olvadnak össze.
Ez az az otthon, ahol
mult és jelen zökkenés
nélkül találkoznak.
Ahol, bár a divat szeszélyének szava nincs,
mégis a ma életét éli a
ház
Bárcziházi Bárczy István miniszterelnökségi
államtitkár 31 éve szeretettel figyeli a miniszterelnöki otthon
szívverését. Mint rendkívüli ízlésű
műértő,
folyton szépít, pótol, kiegészít. A tiszteletreméltó régi keret így
állandóan megifjul és
új szépséget kap.
PERCZEL JULISKA
A nagyabédlö,
ahol a fogadások alatt étkeznak
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A kisebédlő.
Itt ebédel a miniszterelnök családjával
(Foto

A gobelin-szalon

egyik
(Halmi

fala
loto)

Halmi)

Karácsonykor mindenki
szívesen öltözteti lakását
ünnepi díszbe. Ilyenkor a
terített asztalnak is (karácsonyi jelleget adunk, mégpedig 'könnyű és egyszerű
módon. Még találunk tarka lombot és fenyőgialyakat az end'őben; vonjuk be
a
legszebbeket
laiklkal.
Gyönnyörű «zaba- és asztaldíszt varázsolhatunk belőle.
2.

A borostyiánt is ezüstös
ünnepi köntösbe tudjuk öltöztetni. Egyes leveleket
vagy egész indákat vágunk le belőle, ha 6- vagy
újezüst festékkel vonjuk
be, meglenő hatást érünk
el. Asztalon, falon, vázákban nagyon 'hatásos.
Helyezzünk a terített asztal közepére tükröt, arra
vattapelyhekből,
fenyőgalyakból,
tarka
vagy
egyszínű
szaloncukorkákból hangulatos ikarácsonyi
képet varázsolhatunk, különösen, 'ha nem lámpával
világítjuk az ebédlőnket
hanem az asztalra állított
gyertyáikkal.
4.

Különböző színű, úgynevezett mikulás-papírosból
süvegeket
ragasztunk,
minden vendégnek másmás színből. Ez alá apró
ajándékokat rejtünk, ha
más nam telik: a szokásos
karácsonyi csemegét, almát, diót, fügét.
5.

ötlet azok számára, akiknek sok a cipőjük és kevés
a helyűik; 'húzzanak be vastag kartonlapot csinos virágos kretonnal, v a r r j a n a k
rá színes szalaggal beszegett zsebeiket; ezt felakasztjuk a szekrényben és
a cipőkérdés megoldódott!
Ugyancsak vastag kartonból óriás dobozt készíthetünk, ( v a g y egy megfelelő

kartondobozt
használunk
fel erre a célra) azt is beragasztjuk kartonnal vagy
csinos m i n t á j ú tapétával.
Ennél molybiztosabb fedezék' bundáik, prémek számára el sem képzelhető.
Elteikintve attól, hogy neim
kell külön garderobszekrény. ruhásszekrényünkbe
is beleakaszthatjúk.

6.

Férfi
ismerőseinknek
nagy örömet szerezhetünk,
ha cipőik, csizmáik szá.mára
huzatokat
horgolunk. A week-end táskák
csomagolásánál az illető
»bőkezű;! adakozó okvetlen
számíthat egy hálás gondolatra, mert ezek a huzatok megóvják a cipőket.

abrosznak használjuk; a
mai tarka divat ebédnél,
koktélnál, sőt büfféasztalnál is ölömmel látja az
ilyen vidám foltokat. Melyik háziasszony nem örülne ennek az ajándéknak!
9.
Gyönyörű kanapépárnákat készíthetünk egyszínű
lenvászonból, szaténból, de
főiképpen chintzből. Sima
angol párnát szabjunk az
anyagból, úgyhogy a szabadon levő szál 6 cm széles legyen. A párnát flanellal vagy vatelinnel béleljük és egyik felére kockákat steppeljünk géppel
vagy kézzel. Az egyik sarokba 5 cm nagyságú blokkbetűket varrunk ki ugyanígy.
10.

Sokat vendégeskedő ismerősök számára ezt ajánljuk ajándéknak ; kartonlapból megcsinálhatjuk magunk is, vagy megrendelhetjük
könyvkereskedésben. Névkártyaként és egyszersmind
menükártyául
szolgál a vendégasztalnál.
14X12 centis kartonlapot
középen félbehajtunk. Elől
a nevet írjuk rá, a hátsó
felére rajzoljunk borítékmintát arannyal vagy más
színnel (ami az edényhez
éppen illik). A belső lapon
írjtik meg a mernűt. A házigazda monogrammjával
díszíthetjük.
11.
Ha nyári ismerőseinkről akarunk megemlékezni,
ragasszuk valamilyen kedves nyári emléket felidéző
amatőr felvételünket egy
kis fadoboz tetejére, lakkozzuk be csiuosan a dobozt és biztos, hogy mindig emlékeztetjük vele az
illetőt...
12.

K aktélező
ismerőseinknek a következő villámgyorsan elkészíthető ajándélkkal
kedveskedhetünk:
éléök színű frottirkelméből
egyujjas kesztyűt varrunk,
száröltéssel,
kakasfejet
vagy nevet hímezünk bele
elütő színnel. Az ember
nem érzi benne a shaker
hidegét és nem lesz nedves
a keze.

Olcsó moaókretont veszünk,
olyan mintában,
ami kétféle színben kapható. (Például fehér alap
piros mintával és ugyanaz
a minta piros alapon fehérrel.) Bördűrös abroszt
készítünk belőle, a gépvarrásolkat boszorkányöltéssel
átvarrjuk. A szalvéta szélét is ezzel díszítjük. Nemcsak kerti, vagy reggeli

Ez olyan komoly ajándék, amelyet csak házastársak fognak ajándékozni
egymásnak. Majdnem minden modern kislakásban
van beépített faliszekrény.
Ezt tökéletes kis öltözőszobává lehet varázsolni: még
a tükrös toalettiasztalka is
helyet kaphat benne. A
tarka
kretonnal
bevont
kartonrekeszekben jut hely
kalapnak,
fehérneműnek,
apróságoknak, alul cipőnek, a toalettasztal függönye ugyanabból a kretonból készül. Pánt mögé állítjuk az üvegeket, púderdobozt, hogy a szekrényajtó nyitogatásánál el ne
dőljenek.
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Mert mindig csak arról van tao,
hogy mért, mennyit, milyent, meddig és
efféléről, ha a dohányzás, mint téma,
szóbakerül. Tudákos kort élünk, oknyomozó időket, mindenkiben egy élettani bölcsész van eltemetve, akit csak
célszerűség szempontja érdekel.
Egy gálánsabb és kecsesebb korban
— mondjuk mikor a tudákosak
tubákosak voltak még — az érzékenyebb
müvészlelkeket az is érdekelte volna,
ami van olyan fontos, mint fenti kérdések: hogy tudniillik hogyant
Szépészeti és jellemtani szempontból,
hogy miként dohányoznak az emberek,
milyen
mozdulatok
és szertartások
közt?
Minden beidegzett, féltudatossá vált
szokásunknak megvan már a karakterológia tudománya: a szakértők megállapítják, hogy mennyiben és hogyan
jellemző ránk, egész életünkre, multunkra, sőt jövőnkre (jóslatok!) a kinézésiink, vagy az a mód, ahogy belépünk valahová, vagy csöngetünk, vagy
beszélünk. Erre még senki se gondolt,
pedig — hogy a tenyérjósok figyelmét
is felhívjuk — milyen
kézenfekvően
jellemző mindenkire, ahogy a cigarettáját szíjjal
Nekem, mióta rájöttem erre, értékes
és becses adalékokat nyújt a megfigyelés, egy ember természetének rajzához,
a mindenkire egyénien kifejező dohányzás! Ne felejtstük el, komoly lélekbúvárok állítják, hogy a dohányzás gyönyörűsége nagy százalékban neon is a ni'kotinéhség kielégítésében, hanem a kísérő-tünetekben rejlik: abban, hogy rágyújtunk, hogy tartjuk a kezünkben,
hogy nézzük a füstöt, hogy eloltjuk,
vagy eldobjuk: egyszóval, hogy játszunk vele. Ezt a feltevést igazolja a
tény, hogy sötétben nem ízlik úgy a
cigaretta.
Nem akarok, alábbiakban, messzemenő és agyafúrt következtetéseket levonni, vagy egy ú j lélekelemzés alapjait lerakni — ígérem, nem írok kétkötetes tanulmányt ezzel a címmel: >A
dohányzás, mint az egyéni természet
kulcsa és magyarázata.« De ragaszkodom hozzá, hogy nem lehet puszta véletlennek minősíteni, napirendre térni
fölötte, például Bethlen István gróí
hosszú papírszipkáit, amikben oly sebesen követik egymást a cigaretták,
mintha nem is élőiről dugdosná őket
be. hanem magából a szipkából bújnának elő, egyik a másikat követve?
(Megjegyzem, most veszem észre: nem
£—is volnai olyan rossz talál, f/'
mány! egy hátultöltős,
' f ^^'
\\ többlövetű szipka, ami
v
magától, gombnyomásra
(V^V
adogatja egymásután a ciJji^IJ
garettábat! Mindenesetre:
' • bejelentem a szabadalmat

Ha már politikusokról van szó, talán
véletlen Karolyi Gyula, volt miniszterelnök, sokdohanyu, tempós kis angol
pipája, ami úgy lógott szája szögletéobi, mint a bölcs megállapodottság és
vilagfölott elnéző nyugalom fetls-bálványa? Kis Buddha-szobor a mellényzsebben]
És néznétek Eckhardt Tibort,
mily
hetykén, önérzetesen f ú j j a a karikákat.
Ezzel szemben mily bájosan, elegánsan,
tartózkodóan szippant Bajor Gizi: mértéktartás és fojtott szenvedély van minden mozdulatában.
Bezzeg Titkos Ilona nem titkolja, cigarettiázás közben, k.vtocsd és türelmetlen vágyát mindenre, ami új, friss, ktizdődő, ígérőt Valódi lánc-dohányos: úgy
dobálja egymásután az i'lato» »staub«-ot,
mimt Cainnen a szeretőit.
Hunyady Sándor
klasszikus példája
lehetne a dohányzás mélyen a természetben gyökerező jelentésének — nemcsak külsejét, hangját örökölte
Bródy
Sándortól, de azt a mozdulatot is, ahogy
két ujjával szája előtt, a
cigarettát
tamtja. Abban az artistaímű vészét ben is
nagy, hogy lehet folyékonyan társalogni
az alsó ajkun&ra tapadó
cigarettával
szájunkban.
Salamon Béla szivarozik, de csodálatosképpen soha nem láttam még egész
szivart a szájában, mindig csak felet.
Hogy csinálja? Kettévágja őket? Rejtély, mint egy másik barátom, aki mindig kétnapos szakállat -hord.
Újházi virzsiniáira immár a harmadik
nemzedék
emlékezik:
a legendás
jmanhác-kat el se leheit képzelni nélkülük. Rózsahegyit még sohase láttam pipa
nélkül, mégis mindig
úgy hat
rám,
mintha csak tréfából, játékból csinálná,
hogy megmutassa, e®t ie remekül tudja
»ábrázolni«.
S hogy az önarckép ne (maradjon el
— sietnem kell vele, bál-mennyire tiltaíkozik szerénységem. Hiszen méltóztatik tudni, hogy harmincévi dohányzás
után végire mégis abbahagyom. — eddig
ragyán nem vettem észre, de azt mondják, árt. E pillanatban tehát úgy ábrázol képünk, mint aki nem is
szijja,
hanem szidja a cigarettát. Az előttem
heverő cigaretta lesz az utolsó — de
nini, — milyen elbizakodottan vigyorog,
ahogy mágyujtolr!
Talán- a®t merészeli
gondolni, hogy
nem ő lesz az utolsó?
Hogy a H szid, az vásás^F^'m^
rolt Wer schimpft, der
W . W
kauft.
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levegő, világosság, tisztaság és általános
I higénia utáni vágyakozásunknak megfelel, Ez a gyakorlati életbe átültetve
annyit jelent, hogy mosható szövetekkel
vonjuk be a bútorainkat, fényálló függönnyel lássuk el az ablakokat, olyan
dívánpárnákat készítsünk, amelyek necsak merev díszként szolgáljanak, hanem amelyeket férjünk, vagy a gyermekek magukkal cipelhetnek a kerti
padra, a tube. Takaróink is olyanok legyenek, amelyek nem mennek tönkre a
mosás következtében, vagy ha véletlenül zivatar alkalmával künn maradnak
a kertben. Szóval szabadulni a régi házi
gondoktól, amelyek a háziasszonyt kicsinyessé tették, mert minden kis vigyázatlanságból kár vagy legalább is felesleges fáradság származott. Mit számít
az ma, a z Indanthrenfestések
megbízhatósága koiában, ha színes szövetanyagainkat gyakran 'kell mosnunk, vagy napsütés
éri ezekot, hiszen sem a mosás, sem a
napfény nincs ártalmára a színeknek,
í g y a mai háziasszony élete — a házasélet örömére — sok tekintetben könynyebb és gondtalanabb lett. Gondtalanabb, de nem közömbösebb mindazzal
szemben, ami a lakás harmóniáját illeti,
mert sokkal inkább mint régen, ruii.'U-a
igyekezetével azon dolgozik, hogy otthonában minden a legszebb és legjobb
legyen.

Ba két fiatal megtalálja egymást és
ú j otthonuk berendezésére kerül a sor,
úgy a férfipartner ma már ritkán kerü]
abba a kellemes helyzetbe, hogy jövendő
apósa kegyeiből teljesen berendezett
háztartás birtokába jusson. De minél
ritkábbá válnak a
nagy tőkével és
korlátlan kiházasítási
lehetőségekkel
rendelkező apák, annál több lesz a fiatalok s a j á t erejéből alapított és saját
izlése szerint bereindezett otthon. Ilyen
háztartásoknak az előnye a kimondottan
egyéni ízlés. Lakáskeresés, az otthon berendelése, bútorkiválasztás
kitölti az
eljegyzés időszakában iigy a férfi, mint
a nő idejét és a közösen kiválasztott
holmik harmóniája már most elmélyíti
az egyetértést a jövendő házastársak
között. A divatkérdés az otthon berendezésénél ma már csaknem lépést t a r t «
ruhadivattal. Azonban a merev elegáncia és reprezentáció ideje, amikor az
embert pompával akarták
elkápráztatni, ma már lejárt. Bennünket ma
csak az igazán örömteli, a kimondottan
szép, a gyakorlatias
és ügyes dolgok
gyönyörködtetnek, vagyis mindaz, ami
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Mindamellett a fiatalok és tapasztalatlanok részére szükségesnek tartunk még
egy megjegyî.ést. Az i f j ú s á g hajlamos a
túlzásokra. Az a biztonság, hogy Indanthrenfestésű anyagok felülmúlhatatlanul
moshatók, színtartók és időjárásnak ellentállók, némelyeknél az anyagok legszakszerűtlenebb kezelésére vezet. Ezenkívül fiirvelembe veendő, hoirv a tarka

momtm
AZ ÍZLÉSES AJÁNDÉK

KERÁMIÁK
szövetek díszítő hatása tulajdoniképpen
akkor érvényesül, ha értünk hozzá, hogyan és hol alkalmazzuk a legjobban,
ügyelnünk kell tehát a színek
finom
összeegyeztetésére
és nem szabad mindenféle színes anyagot összehalmozni,
amelyek éppen kaphatók. Ez a gyakorlatban nem azt jelenti, hogy mondjunk
le színes ruhák viseléséről, ha már bútoraink vagy párnáink tarka szövettel
vannak áthúzva, vagy függönyeink gazdag színekben pompáznak stb. A világért sem szükséges ezl Ilyenkor a jóízlésü háziasszonyok maguknak és gyermekeiknek olyan diszkréten mintázott
ruhákat választanak, amelyek a színek
egyszerűségénél fogva az előbbi anyagok színpompája mellett különösen finom hatást váltanak ki, az arcbőrt tisztábbá, a karokat szebbé és a h a j színét
még hatásosabbá teszik. Nem az rendelkezik ízléssel és kultúrával, aki egyszerűen minden divatos holmit megvesz,
hanem az, aki ért hozzá, hogy mi alkalmas saját maga és lakása díszítésére.

BRONZOK

CSILLÁROK
ÉS VILÁGÍTÁS R. T.
E R Z S É B E T - K Ö R Ú T
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Kevesen tudják,
hogy a magyar jazz-zenészek, — nők,
férfiak egyaránt, — mennyire népszerűek külföldön. Több «mint 200 magyar jazz-zenekar játszik a világ
minden tájékán. Sőt, ma már Londonba, a jazz-zene Mekkájába is
szállítunk
jazz-muzsikusokat.
A
világjáró zenekarok, jazz-zongoristák, dizőzök, komponisták nagy
hányada sikerét az európai hírű
Szekeres-iskolának köszönheti. A
legjobb növendékek évente két-három zeniek ari hangversenyen mutatkoznak he a sajtónak, impreszszárióknak.
Legközelebb
január
14-én a Zeneakadémia nagytermében, ahonnan egyenes út veaet a
külföldi sikerek felé
A Szekeres Zeneiskola ( J ó u e f - k ö r ú t 52 és
Wefcerlo S&ndor-u. U) növendékei, akik a
mult héten a zongora, jazz-zongora, gitár, harmonika, aaxofon, dob és ének tanszakokon kitüntetést nyertek: Kántor Tibor,
Pamlovits
László, Hajós É r a . Weisz Magda I . (Snbotica),
Kömény Magda, Welsz Magda II., Vadai Agnes. Caobády Zzsuzsa.
(Söldner felvételei)

A gördíthető fűtés
A lakások, irodahelyiségek, üzletek, garázsok, nagyobb
helyiségek fütcsi lehetőségei nem nevezhetők mindon tekintetben ideálisaknak. Ott, ahol a fűtőberendezés elégtelen, a
lakók és alkalmazottak sokat szenvednek az időnként roppant
szigorú magyar téltől és ami még ennél is sűlyosnhb, állandóan
meghűlésnek ós más betogségnek vannak kitéve.
Az ilyen esetek megelőzésére szolgál a 'GÖR-HÖ«, gördíthető, viztőltésű. folytonégo. petróleumtüzelésü
radiátor,
amelynek
számos
olönyei közül a leglényegesebb
az,

hogy bárhol felállítható kémény és csóvozoték nélkül is ós ógés
közben ide-oda gurítható. Ezzel elérjük,
hogy ogy nagyobb holyiségot
egyenloteson
temperálhatunk, vagy
oda koncentráljuk a
meleget, ahol éppen
huzamosabban tartózkodunk. Másik, legalább ilyen fontos elönyo a »Oön-HO- nek,
hogy olcsó, tiszta é*
szagtalan. A GOH-HO
szívesen küld bárkinek
árjogyzókot. Fotnlcpe:
Budapest. VI.. Vilmo«.
császár-ut Gl. Tolofon:
U

(
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(Foto Scidnerl
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RÖVIDHULLÁMON
telies hangerővel hozza a távoli exotikus műsorokat

n f l Q Y A R SZÖYiET ANQLMÍBAN
Megfordítva talán megszokottabb: a magyar emibernek a jó szövet
és az angol szövet fogalma mindig ugyanazt jelentette. Vagy a finom és
divatos selyem mindig francia áru volt, ahogy a whisky i s csak akkor
ízlett, ha valami jó angol márkája volt. Időközben azonban rájöttünk a
(magyar (barack ízére és ezzel egyidejűleg felfedeztük, hogy milyen finom,
elegáns a magyar selyem. Láttunk a legjobb úridivatüzletben néhány kitűnő és ízléses inganyagot, megkérdeztük az árát, és kellemesen meglepődtünk, hogy ez bizony olcsó és mikor az abból készített ingeket hordtuk,
megállapítottuk, hogy ez a magyar anyag igazán jóminőségű, semmiben
sem marad az eddig vásárolt, drága külföldi anyagok mögött és meg van
az a nagy előnye, hogy feleannyiba kerül, mint a külföldi.
Az urak hamar belátták, hogy van jó szövet magyarban is, gyönyörű
és a mi egyedülálló pesti ízlésünknek igazán megfelelő dessinekben, mert
köztudomású, hogy ennek a rendkívül decens és mégis mindig a divatos új
dolgokat kereső pesti ízlésnek, mely a különböző divatáramlatok minden
szertelenségét biztos ösztönnel kiküszöböli, csak magyar gyár tud igazán
megfelelni. í g y történt, hogy a jó szabóknál elkezdték keresni a Riehardsszöveteket, mert tapasztalatból tudtuk^ hogy ennél a gyártmánynál van
drágább külföldi, de jobb, aligha. Ma már a Richards-szövet épp olyan
márka, a Richards-kabátok ép annyira keresettek, mint néhány évvel
ezelőtt a különböző angol márkák voltak. A Karrmier-selyem
nélkülözhetetlen nyersanyaga a divathölgy garderöbjának. A Kammer inganyagok
a férfidivat legkeresettebb cikkei, ezt pedig csak úgy lehetett elérni, bogy
úgy a Kammer-, mint a Riohardsrgyárak mindig a legjobbat adták.
Az uraknál, akik bevásárlásaiknál egy kicsit a pénztárcájukkal is
gondolkoznak, könnyebb volt elérni azt, hogy a Richards és a Kammer
anyagokat megvegyék és megszeressék. A hölgyek azonban sokkal konzervatívabbak ebből a szempontból, no, meg ha egy tetszetős anyagról van
szó, pénz sem játszik annyira szerepet, legfeljebb megtakarítják a különbözetet a férjek gyomrán. Milyen szépet, tökéletesen divatosat és finomat
kellett tehát nyújtani ahhoz, hogy ezt az előítéletet le tudják küzdeni. De
megállapítható, hogy ez teljes mértékben sikerült, ma az első szalonok is
Kammer-selymelkiből és Richards-szövetekből készült szebbnél-szebb modelleket mutatnak, a divathölgy látható megelégedéssel válogat a legmodernebb és igazán finom Kammer-féle krepszaténekben, sima és mintás marokénekben, fantasie-selymekben, taftokban, könnyű sima és mintás zsorzsettekben, a bársonyos fogású, sima Ricihardsrféle kabátvelúrokban. floconnékban. Sporthoz, trottőr-ruhákhoz és komplékhoz, az eredetinél is
szebb, tweed-szövésű kelméket láthatunk, valóban minden ízlésnek megfelelő kivitelben és mindez a legdrágább külföldi áru minden előnyével
rendelkezik, megtoldva a legkulturáltalbb magyar ízlés harmóniájával és
nem utolsó soriban mérsékelt, időszerű árakkal.
Ezért nem csodálkozunk azon, hogy ma már a Kammer Testvérek
és a Richards Richard oég gyártmányai nemosak idehaza, nyertek polgárjogot, hanem kiterjedt exportüzletei révén sikerült ennek a két cégnek
megszerezni vevőkül egész Európa, sőt Afrika, és Ázsia egy részének előkelő és patinás ikereskedőházait is, és egyáltalán nem túlzás az, ha megállapítjuk, hogy az elegáns angol úr Londonban ép olyan örömmel választ Richards szövetet, mint a divathölgy Kammer-anyagot, amely CapeTown-tól Párizsig mindenfelé megtalálható.
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SZERKESZTI?

HECHT OSZKARNÉ ezüstróka kabátja
SCMIEDEG szűcs kreációja (IV., Párisi-utca 3.)

(Foto Angelo)

VLADÀR EHVINNÏ!
«âtétkèk, râvld bolerós »(kosztümben
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A téli sportöltözködés, nem 'kizárólag
az aktiv sportolókat,
síelőket, ródlizókat érdekli, hanem, azokat a hölgyeket
is, akik nem aktív sportolók ugyan, de
szívesen ikeresik fel a divatos sporthelyeket és örömmel sétálnak a
hegyek
között. Ezeken a helyeken a
hölgyek
nadrágot viselnek, akkor is, ha nem kifejezett spartladyk. Vacsoraidőig, amikor
rendszerint
estélyiruhába
öltözik <a
hölgy, az ilyen helyeik előírásos öltözéke, úgyszólván hivatalos viselete — a
nadrág.
Természetesen a téli
sportöltözködés
is meghozza évről-évre a maga újdonságát. Ha lényegében nem is változik az
öltözködés, mindig vannaik a
divatnak
apró detailljai, amelyek az egész sport210

MRS. ROSEMUND RIQOS
néiíorbarna »lrahában, belga kabáttal
(Aagolo totók)

dAwty
öltözetet újszerűvé teszik.
A síelésnek
mindenek előtt és mindenek felett legnépszerűbb viselete a klasszikus, sötétkék norvéger. Ez az öltözék bizonyult a
legsportszerűbbnek,
hideghez, hóhoz ez
a legalkalmasabb. A sidivatban
leginkább a nadrág változik. A norvég nadrág helyett szívesebben viselik, a könynyebb mozgást
biztosító,
előnyösebb
knickerbockert, megfelelő színű kamás*
nival. A knickerbocker hosszúsága különböző, térdigérő, vagy annál valamivel Ihosszabb. A kamásli
impregnált
kanavász'ból, vagy posztóból készül. Az
elütő színnel szegélyezett, világos kamásli nagyon divatos. Azok, 'akik hivék
maradnak a sötétkékhez, vagy a hóban
kitűnően mutató fekete színt választják

síruhának, trendszerint hófehér, vagy feketével szegélyezett kamáslit.
viselnek.
Ami a síruhák kabátját illeti, abban is
változatosságot nyújt az idei, illetve a
sidivat. Knickerbockerhez nagyon
előnyös a katonablúzra emlékeztető
teljesen zárt kabát. E Imellett természetesen
sok derékbaszabott, sluszigérö, kétsoros
yornbolású, herren-fazonú kabátot viselnek. A klasszikus
kosztümhubáthoz
hasonló, szintén kétsor gombolású kabátok .is nagyon népszerűek. A tiroli divat
is szerephez jut a fehér színnel diszitett
lodenkabát révén. Sokan nem szeretik
ezeket a rendszerint feleslegesen meleg
kabátokat, hanem szívesebben viselik a
trikópulóvereket. Kétségen kívül ja legnépszerűbb felsőrésze a síruhának (jJ
derékigérő ballonkabát, ami
havazáfy
szél ellen kitűnően véd, sportolás kijzbfxü *
nem túlmeleg, és ha a síelő leveti, akár
a nadrág övében is el tudja < fieljjezni,
nem úgy, mint a nehéz
pos&ókabátot.
Ezek a ballonkabátok
cippzijkral és a
legkülönbözőbb színekben
kéxztonek.
Nem újdonság, de az idei sportdivat
nagyon felkarolta az antilóp-r bőr- és
düftmmellényéket.
Kézzel kötött ujjakkal, esetleg kötött háttal is készülnek.
ujj, illetve a hát a kabát ' színében
van tartva, vagy ellentétes, élénk színű
(sárga-barna, piros-kék. kék-szürke stb.)
kombinációjú.
Inkább a síhelyek
ötórai
teáinál,
mint aktív sporthoz számithat népszerűségre a fehér piké síkabát. A férfiszabású, széles reverű, erősen kitömöttvállú pikékabát eredetileg u meleg napsugaras délelőttökre
szól, de mivel
könnyen gyűrődik és kifogástalanul csak
egyszeri felvételre szép, a hölgyek előléptették délutáni teához.
A síruhák klasszikus sötétkék színe
mellett ma már nagyon sokféle színkombinációt viselnek a nők. Lehet a nadrág
sötét, a kabát világos. Fekete, sötétkék,
vagy barna nadrághoz fehér, vagy sárga
kabát. Lehet fordítva is: világos nadrág,
sötét színű kabáttal. A siruhák anyaga
lódén, vagy vízhatlan posztó, de nagyon
sokan viselik a burberry, vagy a gabardin sidresszeket is.
A kábátokon idén gyakori a kapucni.
Főleg a vízhatlan
anyagból
készült
dresszeknél nagyon praktikus ez, mert
nagyobb havazásnál, a kis sísapka, vagy
a hajat leszorító pánt felett kitűnő szolgálatot tesz. A kapucni
rendszerint
élénk, elütő színnel van bélelve, maid-

!
GRÓF S Z A P Á R Y E R Z S É B E T
sötétkék sikmztűmben
( A n g e l a foto)
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nem minden nőnek kitűnően áll.
Azok,
akik a síruhát
csak sétához viselik és
nem sportolnak benne, a kabát zsebét, a
kapucni szélét szőrmével prémezik, ami
az arcnak nagyon hizelgő keretet ad,
azonkívül pedig jó meleg is. Általában
a sétához a nadrágos sídresszek
mellett
nadrágszoknyát
vagy rövid, nagyon bő
szoknyát viselnek,
amely alatt
nadrág
van. Sokan síelnek I» ilyen
kombinációjú
dresszben. Téli sétához divatosak
meleg
pulóver felett a kashával, vagy szövettel bélelt szines antilopkabátok,
vagy a
színesre festett, esetleg hófehér, színes
bőrrel
díszített
bárány bőrkabát ok.
Ausztriában
változatlanul
divatosak a
tiroli kosztümök,
szürke lódenből zöld
poszt ódíszitéssel.
Ügy az aktív sporthoz
viselt
siruha,
mint a sétához viselt sportdressz
egyformán elfogadott viselete
a téli sporthelyek ötórai teáinak. Elegáns »porthotelek halljában az ötórai teánál ezideig
úgyszólván csak sínadrágba,
síc-ipőbe,
színes
pulóverekbe
öltözött
táncoló,
vagy teázó hölgyeket láttunk. Idén ez a
divat változott. A sportolásban
átnedvesedett dresszt kicserélik. Nem szoknyára,
hanem
nadrágra.

_ _ _ _ _ _

GHYCZT CLARA
fehér loden aidjesszben
(Angelo foto)

,
v

A nadrág fekete vagy sötétbarna bársonyból készült pantalló, amelyhez vagy
színes pulóvert, vagy puha színes posztókabátkát viselnek. A hajat, oldalt vagy
elöl a homlok felett maslira kötött bársonyszalag díszíti. Az új délutáni kosz
tűmnél sokkal érdekesebb a cipő. A nehéz sícipő helyett
a pantallóhoz
puha,
meleg posztóból készült tiroli papucsokat
viselnek, amelyre színes
posztóvirágok
vannak aplikálva. A puha posztópapucsban jól átmelegszik a sportolás közben
átnedvesedett és kihűlt láb. Táncolni ebben a papucsban csak úgy lehet, ha lapos bőrsarok is van rajta.
A siruha accessoirjai között is sok kedves újdonságot találunk.
Vékony,
víz
, Katlan olajozott selyemből készült, telje. sen átlátszó csákókat,
amelyek
elöl is
*
védik az arcot széltől, hófúvástól.
Színes
hószemüvegeket,
sikesztyxlket,
amelyeknek kézfeje fókabörből
készült.
FELSOBÖRI KELEMEN MÓRICNE
sötétkék sinadrégban, kék-piros sottispuléverrel
(Angelo foto)
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BEÖTHY LYDIA
Királykék volourBiíton estélyi köpeny, n e » sállal
HÖLZER DIVATHÁZÁBÓL (IV., Váci-utca 24.)

(Foto Angelo)
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A DÁMA MINT VEVÓ
A pesti dáma eleganciájáról, stílusos
szép otthonáról, társadalmi életéről nagyon sok külföldi világlap és magazin
is beszámol. A nagyközönség ismeri a
divathölgyeket a lóversenypályáról, a
színházi páholyból, a koncertekről, de
nem ismeri talán közivetlen 'közelről,
úgy mint a kereskedő, aki eladás közben a legtöbbet érintkezhet vele. A
Belvárosi Szőrmeáruháziban Budapest
minden divathölgye megfordul. Nemcsak
társadalmi pozíciójuknál, hainem ízlésüknél és öltözködésüknél fogva is vezeïô szerepet töltenek be a Belvárosi
Szőrmeáruház vevői. Ezért beszélgettünk
a pesti dámáról, mint vevőről a Belvárosi Szőrmeáruház
tulajdonosnőjével. A
kérdés nem érdektelen, — mondja a divatos pesti szőrmeezalón tulajdonosnője
— most gyakran vam ugyanis alikalmunk: összehasonlítást tenni a pesti
dáma és ai külföldi hölgy között. A Pesten megforduló idegenek közül sokan
vásárolnak szőrmét nálunk és tényleg
öröm őket kiszolgálni, mert nem spérol•naík úgy, mint a pesti nők, h a valami
megtetszik nekik, nem számít a pénz.
e büszkék, hiúak tényleg csak a pesti
.vathölgyekre
vagyunk.
Nemcsak
"ilincselő kűdvességük, nagyúri fiom
egyéniségük,
hanem
ízlésük
hozzáértésük miatt is öiröm őket
kiszolgálni.
örülünk,
hogy
kiszolgálhatjuk az elegáns Vladár
Ervinmét.
Naponta egy kosárra való orchideával
szeretnénk kedveskedni báró
Podmaniczky Attilánénak,
akinek szépségéhez
és eleganciájához öröm szőrmét készíteni. Gróf Khuen-Héderváry.
Sámdorné
öltözködésével már a párizsi divatvilág
figyelmét is magára vonta. Felesleges
tehát elmondani milyen öröm őt Pesten
a mi üzletünkben látni. Nemcsak öröm,
hanem megtiszteltetés, hogy a párizsi
nagy cégek előnyös á r a ellenére, amelyet neki, mint Párizs első divathölgyének adnak, mégis itt vásáról. H a háromszor1 akkora volna a boltunlk, mint
amilyen , akkor is kevés volna azok számára, akik Tascher grófnőt csodálják
minden egyes alkalommal, ha megjelenik. Tetőtől talpig elegáns, divatos,
minden amit visel tölkéletes, nem csoda,
ha büszke vagyok, hogy szőrmét adhatok el neki. Ugyanez a helyzet báró
Prónay Győrgynével, ha nem a legszebb
szőrmét viselné, akkor is a legszebbet
mutatna minden az ő alakján. Hatvany
Lili bárónő biztos ízlése, határozottsága,
hogy mit és hogyan akar, még a legrutiniírozottahb divatszakértőt is neveli,
nrmak az ízlését is fejleszti. A gyönyörű
Vértessy Sándorné, mint vevő is igazi
pesti dáma. A legszerényebb dáma Fellner Györgyné. A legjobb ízlésűek egyike
Terbócz Imréné.
ö r ö m dolgozni, mert
remekül viseli a szőrméket
Magyar
Bertalanné.
A primadonnáink
közül
H Titkos Ilona,
Honthy Hanna,
Bársony
Rózsi és Rökk Marika nemcsak szépségükkel. de ízlésükkel, eleganciájukkal
meghódítják még az eladót is.
bb
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KÜHTHT GIZI,
az idei szezon egyik legszebb kosztümjében:
fekete velourszävetböl,
ezüstrókaprémezéssel.
KVRTHT BLANKA szalonjának modellje
(Eskü-tér 8.)

íme egy kis rövid, de őszinte kommentár milyenek a pesti dámák, mint
vevők a legdivatosabb pesti szőrmeüzletben', a Belvárosi
Szőrmeáruházban.

A divatot a dámák
A demi-kollekció kialakulására rendkívül nagy befolyást gyakorolnak a privát kliensek. A legtöbb modell ugyanis
a dem i - kollekcióban azokból az ötletekből születik meg, amelyek az első kollekcióban a professzionista vásárlók, a nagykereskedők, .a külföldi divattulajdonosak
szemében elsikkadtak. A külföldi vevő
mindig érdeikes, újszerű, kicsit merész ötletet keres és inkább a-zokat a modelleket választja, amelyek e várakozásának
megfelelnek. A kifinomodott párizsi dáma, h a elmegy egy divatszalonba, biztosan megtalálja azt az egyszerű, finomvonalú, jelentéktelennek látszó, de anyaga, vagy sziabása miatt érdekesnek látszó
ruhát, amit a szakmabeliek észre sem
vesznek. Ezekből a ruhákból választ. A
divattervezőknek a párizsi asszony ízlése

csinálják

az autentikus, ö k abból látják, hogy mi
jó ós mi rossz, amit a páxizsi divathölgy
megrendel Ezt. a témát, vagy ötletet fejlesztik, folytatják, a következő kollekcióban. í g y születik a demi-kollekció. A tulajdonképpeni divatot tehát, a dámák
csinálják.
Hogy melyik kollekcióból, ki mit választott, mindig téma a párizsi divatvilágban. Mrs. Reginald Fellowes, a legelegánsabb francia dámák egyike, Schiaparelli kollekciójából egy arannyal hímzett, feikete bengál-selyem koktélkosztümöt választott. A színes flitterekkel díszített, keleti stílusú, hímzett arany toalett egyszerre favorit lett a kollekcióban.
Ugyanezt rendelte Mairlene Dietricih is.
Roohas kollekciójában mindig azokból
a modellekből lesznek a legnagyobb si-

kerek, amelyeket a divatháztulajdomos felesége, egy
filigrán, karcsú, szőke dáma
választ. A demi-kollekcióból Mme. Rochas egy sötétkék hosszú kabátot kapott, a kabát teljesen gallér nélküli, mély kivágású, szürkéskék, majdnem
gyöngyszinű sál díszíti a
kabát kivágását. Fülében
gyöngysrófokat, <a kabát
alá gyöngysaínü, krepes
selyemruhát visel Mine. Rochas.
Kalapja
sötétkék
filcből készült Maria Guynál és leginkább skót katonasapkára hasonlít. Középen benyomott, kétoldialt
felfelé merészen ívelő, karimanélküli tok.
Mme. GabrieÜe Ghanel
fekete, kétsoros redingotban ebédel mostanság a
Crillon-bárban. A 'kabátnak teljesen angolos horren-fazónja van, a reverjei
hermellnből készültek. Hátul a nyak már fekete. Ehhez a kabáthoz hófethér
tollból készült tokot visel,
fehér-fekete zsemillia petytyes fátyollal, ö utána sokan rendelték ezt a modellt a Chanel-kollekció-
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breltachwanz-bundája, készítette SCHLINGER szűcs,
IT., Vàcl-utca t., félemelet
(Foto Angelo)

Princess Lucinge Flaucigny, a párizsi arisztokrácia egyik legelegánsabb dámája, akinek minden megjelenése
eseményszámba
megy, legutóbb Sohiaparelli lazacszínű ruihájiában
jelent meg az egyik premierem. A hátul derékig
dekoltált és gazdag turnürszerü résszel díszített
uszályos estélyiruha elől
egészen magas, nyakban
húzott fodorszerű résszel,
majdnem az állig ér. Állítólag ez az elől magas vonal megnyújtja az alakot.
Furcsa és feltűnő volt a
kesztyű, amelyet Faucigny
hercegnő ehhez a toaletthez viselt. Zöld bársonyból készült, fél ujjakkal,
mint a régi divatú cérnacsijpkekesztyük, csuklóban
visszacsavarva
A többi
laccessoirja, ékszerei smaragdszínűek voltak.
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Kapható minden szaküzletben vagy
Dr. HOLCZER illatszertárában: VI., Teréz-körút i

ÁTÉLI SPORT-GARDEROB
A téli utazások a síelés nagy népszerűsége miatt egyre általánosabbak lesznek. Ausztria kis sporthelyein, a legeldugottabb falvakban is, nagy nemzetközi társaság találkozik. Akár mondain luxushelyre, akár kisebb sporthelyre utazunk, a garderob lényeges része a sportruha. A sínadrághoz egykét különböző pulóver vagy sportkabát,
néhány színes sál és sapka szükséges,
hogy sportruhatárunk
változatos legyen, tekintve, hogy a legkomolyabban
sportoló dámák sem szívesen viselik napokon keresztül ugyanazt a sportdresszt. Délutánra a sporthelyeken még
nem öltözködnek. Teához, a hotelek
halljában legtöbbször sportruhát viselnek. öltözködés tehát csak a vacsorához szükséges. Hogy milyen esti toalettekre van szükség, az attól függ, hogy
milyen nívójú a hely, ahova utazunk.
Egészen kis helyeken elegendő a vacsorához egy jó délutáni ruha, fekete vagy
sötételbb színben, élénkebb acessoirokkal. Nagyobb helyeken természetesen
estélyiruha szükséges. Az estélyiruha
is kétféle legyen: nagy- és kisestélyi.
A rendszeresített szombatesti bálokon
vagy gála-dinereken nagy estélyiruha
szükséges. Hétköznapi vacsorához elegendő a földig érő, kivágásnélküli, rövid vagy hosszú ujjú, kis estélyi toalett. Nagyobb sporthelyeken majdnem
minden síszezónben rendeznek néhány
dirndii-bálat, így akinek vian dirndlije,
feltétlenül vigye
magával.
Nagyon
szükséges darabja a garderobnak a jó
meleg kabát. Gyakran előfordul, hogy
este, szép időben a társaság nagyobb
sétára, szánkózásra indul. Ilyenkor a
legegyszerűbb trikó- vagy szövetruha
fölött nélkülözhetetlen szolgálatot tesz
a jó, meleg, lehetőleg szőrmével bélelt
télikabát. Idén nagyon divatosak és
meglehetősen olcsón beszerezhetők a
báránybőrrel bélelt vagy báránybőrből
készült háromnegyedes kabátok, amelyekhez a kötött, színes sapka és sál, a
báránybőrkesztyfl rendkívül csinos és
elegáns. Azokon a napokon, amikor
nem lehet sportolni és az idő sétával
telik el, gondoskodni kell meleg, délelőtti kötöttruháról. Általában a pulóverek, kötött kabátkák, meleg kötött
gyapjúharisnyák nélkülözhetetlen szolgálatot tesznek a téli sporthelyen. Az
a hölgy, aki csak selyemharisnyát visz
magával, (feltétlenül nevetségessé válik
egy behavazott, kis faluban.
Akár
sportol valaki, akár nem, nélkülözhetetlen a hócsizma. Nagy hóban falun,
a lakkozott gumicsizmáknál
sokkal
szebbek a hófehér vagy színes posztó
halinacsizmák. A sporthelyre utazók
garderobjáoak összeállításánál főszempont a gyakorlatiasság. Ne legyen a
garderob nagy, de annál inkább használható és meleg.
ÁGAI IRÉN
részére készült '/i-os paletó valódi príma kanadai norzböl. BOZSIN TIMÔT cég szőrmeszalonjából, Váci-utca 10.
(Foto Angolo)
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OLASZ HÖLGYEK
A VACI-UTCABAN
Egy elmúlt, n a p s u g a r a s téli délelőtt
előkelő látogatói voltak a Váei-utoának.
Ciano grófnő és kíséretében levő hölgyek elismeréssel nézték, a pesti asszonyok és lányok különlegesen pesti ízű,
de világviszonylatban is magaenivójú
eleganciáját. Főként a p r é m e t gazdagsága volt az, amivel a pesti nő az olabz
vendégek elismerését kivívta. Faaónjuk,
kivitelezésük e g y f o r m á n megnyerte tetszésüket. Egy perzsabundába öltözött komissiózó dámát, különösen megcsodálták
és m i n t utóbb kiderült, a hölgyet és a
bundát párizsinak gondolták valamenynyien. Ez a bunda, gyönyörű szőrméjével, divatos és mégis decens vonalával
volt az, amit uni sono megirigyeltek.
A véletlen ú g y a k a r t a , hogy az olasz
dámák egy estélyen, társaságban összekerültek az irigyelt bunda tulajdonos nőjével. Az egyik olasz g r ó f n ő mosolyogva
mesélte el neki, hogy a perzsakabát
mennyire megnyerte tetszésüket, és hogy
mennyire k i t ű n t a Váci-utca világhíres
elegáns nívójában a finom, úri d a r a b .
A pesti hölgy, a magas dicséret hallatára, büszkén mesélte el, hogy a bunda
az E l k á n szőrmeszalonból került ki —
pontosan ezelőtt tíz esztendővel. Azóta
hordja, minden változtatás,
igazátás,
vagy javítás nélkül. Készségesen ajánlkozott a z olasz vendégek útimarsalljául,
az E l k á n szűcs cég különböző, szebbnélszebb d a r a b j a i megtekintésére. Az értékes, d r á g a szőrmékkel ellátott hölgyek
kijelentették, hogy minden, vásárlási kötelezettség nélkül vállalkozhatnak csak
az érdekesnek Ígérkező divatexpedícióra,
mert
hiszen valamennyien
teljesnek
mondható szőrmegarderobbal rendelkeznek.
Másnap délelőtt, az E l k á n cég figyelmes főnöke örömmel v o n u l t a t t a fel az
előkelő külföldi d á m á k előtt az álomszép
szőrmecsodákat. Szebbnél-szebb hermelinek váltakozva vonultak fel a csodás
nerzetkkel, perzsákkal. Az estélyi köpenyeket remek vonalú, anA
golos, különleges és egyszerű bundák váltották
, «PLI

fel.

Aki ismeri az Elkán
szűos
modelljeit
és
árait, az előtt a történet
vége nem lesz meglepő.
Az előkelő olasz arisztok r a t a dámák, előzetes fog a d a l m u k ellenére, számos szőrmedarabbal gazdagították garderobjukat.
Az E l k á n szűos nagysikerű modelljeiért megérdemelt büszkeséggel fog a d j a az előkelő külföld 1
hölgyek elismerését. Ez
a z elismerés nem újdonság
számára.
Előkelő
külföldi divatdámák, eleg a n c i á j u k r ó l híres színésznők b u n d á j á n a k bélésében a diszkrét, kis
•»Elkán*
feliratú
vignetták mesélhetnének a
cég rendkívüli népszerűaégéről.

SkUkosztümök
3 5 . — pengőtől

NADMS
Budapest IV., Deák Ferenc-utca 23
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A newyorki társaság egyik leg- kívül csinos, fiatal, sudártermetű,
nagyobb esemenye volt az elmúlt éjfekete hajú leánya hófehér brohéten Consuelo Vanderbilt eskü- kátból készült menyasszonyi ruhát
vője Henry Gassaway Davissal. viselt. A szaténalapú brokátot matt
Erre az esküvőre a legcsodálato- színű gyöngyvirág beszövésű minta
sabb toalettek készültek, nemcsak a díszítette. Tekintettel, hogy a leány
menyasszony, hanem a násznép szá- nagyon magas, a fejdísz fejhez símára is. A híres Vanderbilt rend- múló kis sapka volt, élő gyöngy•':•.. •'•' ; •
virágból. A fátyol szinWÊStBÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊiÊÊÊM
fejkötőszerűen dolJ
"
gozva, hosszú, földig
érő kepszerű
palást
volt, ritka értékű brüszszeli
csipkéből.
A
menyasszonyi csokor fehér gyöngyvirágból készült. A menyasszonyi
garderob sssámára már
a legújabb strand toatttiPWf
lettek készültek, tekint_____
ve, hogy a fiatal pár
sssg esküvő után a Vanderbilt osialád jachtján
Miamiba utazott nászútra. A jaohtruhák között néhány érdekes,
színes vászonból készült, földig érő, derékban sveifolt kabát
volt, alatta ugyanolyan
színű short-ruhával.
Hosszú, bőnadrágú pantallóból és csipőlg érő,
rövid kabátból készült
jadhtruhák között a legérdekesebb egy aranyszínű jersey modell, piros, sárgamdintás kashmirblúzzal. Shortokhoz
-övid, hátul bő, kis kabátok készültek elütő
színű, gyapjúanyagból.
Vékony, középkék antilop
nadrágszoknyás
sportruha is volt Consuelo Vanderbilt garderobjában, paradicsomvörös, csipőig érő antilopkabáttal,
szintén
sporthoz. Érdekes, hogy
fürdőruháinak legtöbbje nem trikóból,
hanem mintás kartonHERTAY GIZI
Hermelinet belépő P 200.—. PALUGYAI
VIKTOR azOcs,
IT., Bécsi-utca 5. kölcsönositélytnak modellje, alkalmakkor
olcsón bérelheti

(Foto Angelo)
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MŰVÉSZETI AUKCIÓK AZ ÁRVERESI CSARNOKBAN
fegyverek, különféle lakásdíszítési és
egyéb műtárgyak — amelyek gyüjteménykiegészítésre és ajándéktárgynak
egyformán alkalmasak — alkotják a kiállítások anyagának zömét.
Az Árverési Csarnok bocsátotta kalapács alá legutóbb Szemlér Lőrinc dr. ritkaságszámba menő könyvgyűjteményét,
a december 16-án befejezett aukciója
alatt pedig máris elkészült a jövő év legelső hónapijában megrendezendő aukciójára, melyen többek között egy európai
hírű műgyűjtő gyűjteményének egy
része is eladásra kerül.

A magyar művészeti élet különös eseményei közé tartoznak a Postatakarékpénztár Arvenési Csarnoka által a
Lónyai-utea 30. szám alatt lévő intézeti
palotában rendezett aukciók.
Evőnként négy-ötízben nyitja meg kapuit az JrverM
Csarnok, hogy azt a
sok-sok kincset, ami a hónapokon keresztül összegyűjtött anyagból — a szakértők szigorú vizsgálatai után — az elkényeztetett közönség elé kerülhet — bemutassa. Festmények, rajzok, szobrok,
arany-, ezüst-, porcellán- és üvegrégiségek, antik bútorok, kézimunkák, régi
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A z ékszer varázsát
árasztja felénk ez a sejtelmes vonalú, butonos, pompázatos asszony.
Ékszerét, melynek hatalmáról az
asszony felett kalandok és tragédiák, bűnös és csodálatos ragyogó
történetek beszélnek az emberiség
kultúrájának minden fázisában.
Az ékszer, ez <a sok gyönyörűség,
mintha csakugyan a nőnek születési előjoga lenne.
Ki ne érezné, hogy a keleti
gyöngy opálos fényének, a briliáns
káprázatos ragyogásának, az aramy
megejtő varázsának, a smaragd, a
rubin lobogó tüzének nem az ékszerészkirakatok lila bársonya, —
de a nő, csak a nő habfehér nyaka,
simogató és fojtogató keze lehet a
méltó trónusa. A jéghideg kő lángba borul, az arany sápadt fénye
pünkösdi tűzben lobog fel rajtuk,
a gyöngy, az igazi gyöngy selymes
suttogása a tündöklés diadalittas
útja lesz rajtuk.
A valódi ékszeir. a nő pompája,
— a valódi ékszer a nő szent áhitata, a valódi ékszer — a nő fölmagasztosulása.
Karácsonyra csak valódi ékszert!

KARÁCSONYRA
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Két hónapra elegendő
Tarpcm hajcsepp ára
3.150, napi költség 6 fillér
Dr. Wander gyártmány

tfí párijsi és a pesti nő
A téli divatszezón vége felé közeledik.
Ilyenkor már egészen speciális, ú j Ikreációjú toaletteket láthatunk azokon a
hölgyeken, akik fontosnak tartják, hogy
mindig a legutolsó divat szerint legyenek öltözve. Ez nem feltétlen bizonyítja, hogy ezek a divathölgyek a legelegánsabbak, mert az igazán jól öltözködő dámia garderobjában sokszor egyIkétéves ruháik is szeredhez jutnak. Prémezett kabátokat, kosztümöket, estélyi
kabátokat még a leggazdagabb asszonyok is több szezónon át viselnek, Párizsban éppen úgy, mint mindenütt. A
középosztálybeli, jól öltözködő és elegáns
párizsi nőnek
nincs
nagy garderobja, sőt
egészen biztos, hogy
kevesebb ruihája van,
mint az ugyanilyen
társadalmi osztályhoz
tartozó pesti nő legtöbbjének. Csakhogy a
párizsi asszony biztosabb ízléssel válogatja ki a ruháit, jobban
tudja, mire van szüksége és nem öltözik
túl
a
lehetőségein,
mint a pesti nő. Másik segítsége a párizsi
nőnek a divatos accessoir, amelyhez sokkal
olcsóbban jut, mint a
pesti. Egy-egy színes
ékszerrel, klipsszel, virággal. áruházban olcsón, készen kapható
gallérral, vagy sállal
annyira mássá, ú j j á
tudja tenni egyszerű
fekete rulháját, mintha minden alkalommal más toalettet viselne. A ruhánál talán sokkal fontosabb
számára
a frizura.
Alig látni párizsi nőt.
bármilyen társadalmi
osztályhoz
tartozzon
is, akinek ne lenne kifogástalanul ápolt, divatos, gyönyörű frizurája. Az áruházak
szerény jövedelmű kis
eladó-leányaitól kezdve, a legdivatosabb
luxusdáimáig,
majdnem mindenki, mindennap
fodrászhoz

megy. A tartós hullám a francia nő
életéiben éppen, olyan szükséglet, mint
a ruha, vagy a kabát, tokintve, hogy
e nélkül az agyonloknizott frizurákat
lehetetlen elkészíteni.
Nagyon fontosnak t a r t j a a párizsi nő
u harisnyáját. Nálunk a vékony, tisztaselyem harisnya luxust jelent, Párizsban majdnem minden nőnek, a munkába siető kis varrólánynak és a legelegánsabb dámának olyan vékony a
harisnyája, mint a lehellet. Elképzelhető. hogy a párizsi nő gyakran ; sokkal többet költ harisnyára, mint ruhára. A harisnya Párizsban nem olcsó.

»tDxÜMf«
(iwáónya

A luxushölgyek francia harisnya helyett ott is inkább amerikai harisnyákat viselnek. A szép eipő is sokkal
nagyobb luxus Párizsban, mint nálunk.
Nálunk nincs olyan nagy kontraszt fazónban és külsőségben a nagyon drága
és az olcsóbb cipóik közöítt.
De Párizsban az olcsóbb
cipő, amely egyébként kétszer olyan drága, mint
Pesten, sakkal csúnyább a
drága cipőnél. Se fazónban, sem minőségben
nem leihet összehasonlítani a luxuscipőt, az
olcsóbb
minőségűekkel. Már pedig luxuscipőre csaik
nagyon
kevés
nőnek
telik.
Ezért látunk sok sikkesen öltözött, kifogástalanul fésült cs
festett párizsi lányt
kitaposott, csúnya cipőiben.
A kalapokat a pári-'
zsi középosztálybeli nő
ritkábban változtatja,
mint a pesti. Nem be'Daimátstíiusú
szélünk természetesen
sapka és boleró
azokról a nagy divat-
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(lámákról, a ï ik a párizsi
masamódoknál
két-három
hetenként készülő ú j kollekcióiból kapnak néhány k a
lapot, hanem a középosztálybeli
úriasszonyokról,
akik a százötven frankos
középfk alapból bizony nem Fekate kötätt
tudnak egy szezonban egy"romai
nél többet venni. Párizsban nagyon gyakran előfordul, hogy
jól öltözködő asszonyokon látni olyan
kalapmodelleket, amelyeket nálunk már
három hónappal azelőtt, mint nem divatosat félretettek. A tavaly télen hordott, arcon'kí viili kalapokat a párizsi
nő idén ősszel dobta félre. Kifogástalan frizurájával, sikkes és divatos volt
benne, mialatt a pesti nő két-három
magas kalapot elnyúzott. Most aztán
a pestiek elővehetik a tavalyi, arconkívüli kalapokat, amelyek ú j r a divatosak lettek.
Ha azokról a hölgyekről akarunk beszélni, akik kiváltságos anyagi helyzetüknél és divatimádatulkniál fogva minden ú j n a k behódolnak, akkor végtelen
sorát említhetjük az öltözöködés ú j
divatának. Aki a k a r j a , spanyolos hatás
szerint öltözködhetik, mert
Párizsban
most minden divatos, ami spanyol. Bo-

lerókat viselnek a nappali szövetruháklioz ép úgy, mint a délutáni ruhákhoz,
vagy az estélyi toalettekhez. Némely
derékba szabott boleró arannyal vagy
ezüsttel van hímezve, teljesen a toreadorok viseletének m i n t á j á r a . Sőt rojtozott vállú modelleket is láthatunk, hogy
még hűségesebb kópiái legyenek a spanyol nemzeti ruhának. A boleró alatt
sima fekete vagy sötétszínű szövetruha
van. Ennek derekára a torreádor-kosztümökön látható színes övet csavarnak a
divattervezők.
Estélyiruhákban a csiplke divatos. A
fodros osipkeszoknyák a spanyol táncosnők viseletét j u t t a t j a eszünklbe! De nemcsak a ruha, hanem a íejdísz is spanyolos hatású. A imantillákat utánzó csipke
fejdíszeket idén majdnem minden párizsi kollekcióban megtalálhattuk.
Aki azonban Spanyolország
divatának nem óhajt szolgai követője lenni,
viselheti a dalmát divat által inspirált
ruhákat is. Dalmácia idén nyár óta jött
divatba. Festőien szép parasztkosztűmjei, modernizált formában a legnagyobb
párizsi szalonokban láthatók. Hímzéssel
díszített, bordürös szoknyái, hímzett
derekai, nyitott, kis hímzett boleroi,
lapos hímzésű paraszt sapkái, érdekes
változatokban láthatók a párizsi kirakatokban.
De már a tavaszi divatból is kaphat
ízelítőt az újdonságokért lelkesedő divatdáma. Schiaparelli elkészítette első
köpenyét, amelynek vonalát a tavaszi
divattal a k a r j a népszerűsíttetni. A kabát skarlátvörös posztóból készült, derékban sveifolt, elől három nagy levélalaku gombbal. Vonalának érdekessége,
hogy hátul sima, elől pedig erősen
gloknis. Ehhez a kabáthoz ugyancsak
vörös filcből kreált kalapot, érdekes,
középen benyomott két szögletű tokot,
amely formájára nézve olyan, mintha
egy admirális kalapot nem hosszában,
hanem keresztbe tennének a fejre. A
kalapnak a vonalán kívül semmi más
díszítése nincs.
Az első tavaszi ruha Schlaparellinél
fekete szövetből készült, három fodorból összeállított, kevéssé gloknis szoknyával. A ruha derékrészének fele, az
ujjak, a kis álló nyak gyapjúcsipkéből
készültek. Ehhez vállra akasztott, oldalt lecsüngő kézitáskát visel Schiaparelli mannekenje. Az ú j tavaszi kosztűm egyik változata a derékba szabott
rövid, kis kabát lesz. Sima derekú, nagyon gloknis szoknyájú szövetruhához,
melyet oldalt nagy masniba kötött,
szatén öv díszít, edől négy gombbal záTUIÓ, rövid, szűkujjú bolerót
készített
egy elegáns párizsi divatdáma számára Molyneux. Ez a kosztűm előfutár
az első tavaszi Molyneux-modellekhez.
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Capható

Három
csodás

utolérhetetlenül:
illatban

H R E E F L O W E R S : m e g k a p ó , vonzóillotkompozíció
íEMEY:

Póris l e g d i v a t o s a b b
intenzív és tartós

E D É B U T : kelle-mesen f e l t ű n ő ,
g u l a t k e l t ő illat

illata,

han-

H U D N U T k ö l n i és k a z e t t a
izláses
ajándekcsomagolásban
minden jobb szaküzletben kapható,
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sDivatmazsoläk
Kosztűmékszerben legéraeKeaebb, ú j
divat a lakkozott, fehér, vagy fekete,
csipkemintájú fémből készült bross és
klipsz. Az apró minta olyan finoman van
dolgozva a fehéren lakkozott fémbe,
hofey messziről tökéletesen
az igazi csipke illúzióját
kelti. Kis rozettákat, kokárdákat, brossokat készítenek ebből a csipkemintájú fémből. Érdekes díi
ez a délutáni selyem
csipke toaletteknek, v
mint a kosztümök re
jeinek.
Az átlátszó szines oilsk
esőköpenyek egyre divata
sabbak. Az oilskin ma mc •
nem sima, hanem
minti
zott, tarka, virágos, úg.
hogy az anyag a legszeb
emprimé selyem illúziók t
kelti.
Majdnem
mindé i
esőkabáthoz
készül a kc
bát anyagából
legombolható kapucni és kesztyű.

A cipődivat lényegében konzervatív
marad. A klasszikus fekete antilóp és
lakk humspun ma éppen olyan divatos,
mint tíz évvel ezelőtt volt. Pedig a divat nem hanyagolja el azért teljesen a
cipőket.
ötlet, újdonság
akad
minden szeeónban
rengeteg,
de csodálatosképpen ezeket a cipődivat
terén felmerülő ötleteket
a hölgyek nem karolják
fel úgy, mint a ruhadivatot. A szögletes orrú ciamelyeket épúgy készítettek sporthoz,
mint
Jyemből és antilópból
lutáni ruhához, találtak
gyan néhány követőre, de
általános divat nem lett
belőlük. Most ugyanez a
helyzet a magas, elől végiggombolós cipőkkel. Némelyik közülük a cipő orrától végig gombolódik,
fekete lakkból, antllópból
vagy sevróból. Mindenki-

Fehér vízhatlan posztó gikabát
színeshimzésü posztó fej kötővel

(Folytatása a 234-lk oldalon)

9T?WBfc'í- " "j-Vi'íS >!

.

l

«säg.

ùtAKwzadcâ

^

óla

a világon bárból is ünneplik
a Karácsonyt,
a J^pwT
a legkedvesebb
karácsonyi
ajándék,
mert mindenütt \
csodálattal adóznak a valódi
felülmúlhatatlan
üdítő és tartós
illatának.
Hasonló örömet szereznek \
az összes
gyártmányok, melyek minőségét és
megbízhatóságát
a Jjojju^g
szám biztosítja.
i

Jiéxje a (kwtác&onyi
c&omagjoíá&t!
Csak eredeti üvegben valódi.
Kimérve nem kapható.

(Folytatáj a 232-lk oldalról)

nek tetszik, de csak kevesen viselik.
Bőrcipokben legtöbbször a kétféle színből kombinált modellek a divatosak.
Majdnem minden cipőn van elütő színű
szegélyezés, masni vagy rozetta. Bendkívűl sikkesek a sötét sevróból készült
utcai cipők, élénkebb színű bőrsarokkal
A nemes prémek között a király, a
legdrágább, a legértékesebb a csincsilla.
Egy
csincsillabunda
ritkaságszámba
megy, az orosz forradalom óta úgyszólván alig készül egy-egy példány, mert a
csincsillaállat
csak nagyon ritkán található. Tenyésitik
ugyan
csincsillafarmokon, de a szaporodás csak a legritkább
esetekben sikerül, úgyhogy egy-egy bundára való tenyésztése
évekig is eltart.
A világ egyik
leghíresebb
szűcsénél
New-Yorkban
most készült el 1928 óta
az első csincsillabunda,
egyik
amerikai
iparfejedelem
felesége számára. A háromnegyedes,
sálgalléros,
nagy
bőujjú
bunda a mi pénzünk szerint
körülbelül
százötvenezer pengőbe kerül.
,

m
Y

PARFÜMÉRIAKBAN
RÁKÓCZI-ÚT 1
LIPÓT-KORÚT 22
RÁKÓCZI-ÚT 50

A Színházi Életben e hé
ten közölt
sitoalettek között három gyönyörű rrw'
delit láthatunk.
Az
wáy
ket Mrs. Rosemund Tflnóv
a másikat
gróf
Smffllrti
Erzsébet,
a
harníaapíai
Vladár Ervinné vjpéli? Az
érdekes,
szokatlaiKszínösz
szeállitrísú, remek s^abasii
sídresszek
és a hozzúju\
való accessoirok,
sál.VM
masni,
sapka,
kesztyű^
mir.d Apponyi Júlia, váciszalónjá
utcai Tricotage
ban
készültek.
Érdekes bál volt december első hetében a newyorkl Ritz-Carltonban. A
bál
mint minden nagy
amerikai táncmulatság jó
tckony cél szolgálatában
állott. Virágbálnak név-azték, mert a newyorki társaság debutánsai, fiatal széf
leányok mind virágdíszítésű ruhában,
virágfej
dísszel, kezükben virágcso
korral jelentek meg. Csokor helyett néhányan vi
Fekete
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selyem szegőzStt délutáni ruha
(Litterarla modellrajz)

MKMé&J

rágból (készült legyezőt, vagy virágmuffot viseltek. Divat szempontjából sem
volt Jelentéktelen ez a bál, mert a nagy
és
érdekes
felvonulásban
kiderült,
hogy melyik virág a legszebb és a legalkalmasabb ruhadíszítésre. Voltak nagy
kaméliaesokrokkal díszített estélyiruhák,
ugyanilyen fejdísszel és virágcsokorral
a kézben. Természetesen az orchideáknak minden v á l f a j á t viselték, zöldet,
feliéret, lilát, sárgát, sötétlilát, sőt feketés árnyalatú, egészen különleges virágokat is. A homlok feletti magas orchideacsokor a legdekoratívabb fejdíszek
egyikének bizonyult. Nagyon szép volt
egy fiatal lány, aki fehér muszlinruhájáihoz egymással szembeállított, a Komlók felett koronaszerüen magas, fehér
kála-liliom fejdíszt viselt, vastag zöld
szárakkal a fej körül. Rengeteg rózsa,
szekfü, krizantém, dália,
tubarózsa,
ibolya, pármai ibolya, pünkösdi rózsa,
nárcisz, hortensia szerepelt, mint ruhadekoráció és fejdísz.
A virágbál fantasztikus összeget eredményezett jótékony célra.
A karácsonyi
ajándékozás
•oblémája «legénynél és gaz.1, hOlgynél, viagy férfinál ^egyformám meg Tan. Az
ajánd&k akkor
kedves,
ha
m a \ m t n d e n n a p l él«t szükséges hMmija, hanem valami
lux»). Hgy szép kis tárgy a
lajtós díszítésére, valami apró
szer, divat
accessoir
ífyeknek, Ark&nzasnak v i te ai ajándék
mintlatertnéezer
ötlet
adódik
az
ajáindékozáisra.
A legszebb
olasz
fajanszok, olcsó
kis
hamutálaktól
a
leggyönyörűbb vázákig,
korsókig, a
régi krakllrozott pergamenből
készült cigarettadobozok,
telefónkönyvtartók,
gyufaskatulyák csupa olyan fcedves apróság.
amelyiveik
mindenki,
férfi vagy nö egyaránt örül.
Divatos keramiákban:, koktélkészletekben,
gyufatartókban,
púderdobozokban, cigarettatárcákban, f i b a vagy bőrbe foglalt kis divatórákban, brossokban, gyöngyökben* olyan választék vaji ebben az a j á n dékieldoráróban,
hogy
egy
perc alatt még a legnehezebben határozó egyén is k i tudja
választani azt az ajándékot,
amely
mindenkinek
biztosan
örömet okoz.
Színes hímzéssel és övvel díszített fekete szövetruha
(Litteraria divatraizl
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1. Estélyi ruha,
levehető kabátkával . . . . P 42.—
2. Fekete m. cloqué estélyiruha,
kétszínű övvel
P 45 —
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TITKOS ILONA
SIRÁLY CIPŐ, Budapest, VII., Erzsébet-körút 40—42
(Studio

Tárkonyi)

Jelmezbál. A cigarettajeilmeztïl lebeszélem.
Egyrészt inert erőltetett, másrészt m e r i niagyon
saaUrmeaen keltene. rfké>sziíiletni, iparművész
terveii szerint. S o k k a l szebb lenne, lia. v a l a n u
népviseleti kosztümöt választana, egyrészt mert
ez most nagyon divatos, másTészt mert k a l a p pal legtöbb jelmez jobban, Ali. Nagy>n szép
lenne például oroszi parasatlány-visel'at. SJtétk'élk k a r t o n b ó l csinálhatna. szoknyát, f e h é r szaténból bö, b u g g y o s u j j ú blúzt (a leglcsóbb m a g y a r a n y a g r a gondolok). Az ujját píron és kék
pamuttal kiiiimezihettLé és tigyanjlyein hlmziéscslkkiaüi díszíthetné a bliúz eleijét is. F e j é r e
t a r k a , áll alatt megkötött parasztkendőt, vagy
oroszos pártáit csinálhatna. N a g y o n szép lenne
tiroli kosztüm is, berakott bö k&rtonszoknyávaJ:, eiai v é g i g gombolt t a r k a tiroli k a r t o n d e r é k kal és köténnyel. Ezt minden 'boUtlban lehet
kapni. Széles csuicsosteijü, nagytollais tiroli k a lap egészítené ki a jelmezt. Török jelmeohez
olcsó selyemből, b o k á i g érő buggyos n a d r á g o t
csináltathatna, hozzá hosszii, vékony anyagiból
kazakot, a d e r é k r a törökös kendőt, vagy a piros selyemből Tojtos szélű, s®élea övet. a f e j r e
(Folytatás a 244-ik oldalon)

A DÁMA SZOLGÁLATÁBAN
VÁCI-UTCA 11/8.

cipői és szandáljai, formában és árban vezetnek.
Estélyi és délutáni D C f U m
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Modellek olcsó á r b a n .

OVÖRQVI

IV., Eskü-út 5. Tel. i 1-886-63

WOLF IRMA

fs/ns
toilettek
es fazonmunkák

Váci-U, 1 9 , l . e m e l e t olcsó
Az új őszi divatfrizurák

az egyéniséghez

GERE
f

árban
Igazodnak

hölgyfodrász
S ű t ő -ut c a 2

- , szűcses
szőrmeszalon

I V . , VÁCI-UTCA 7 . f é l e m e l e t

CZABÁN KAROLY
angol
francia nőiruhaszalon.
Váci-utca 8 - T e l e f o n : 1 - 8 2 7 - 1 0 .

Mode d.9 Parit

Váci-utca 56.

Robes, manteaux, tailleurs
párisi divatszalonok v. tervező szabásza. 15 év után
visszaérkezett.

DECKNER szűcs
IV., Petőfi Sóndor-u. 3., II. udvar I. em. T. 1-889-91.
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PUDER

CREME

LOTION

ROUGE

CREME PASTEURISE

VILLE ET S P O R T

univerzális krém, mely a tökéletes bőrápolás ö s s z e s kellékeit
egyesíti. Táplál, tisztít, éltet. Minden arcbőrre alkalmas. Ára P 6 . 5 0

a növényi púderalátét, óvja a
bőrt, a púdert és rúzst kitűnően
tartja. Á r a
P 8.70

PUDER
a rúzshoz és ajakrúzshoz illő
összes színárnyalatokban.
Ára
P 7.20

AJAKRUZS
a legújabb színekben, a >make
up«-hoz illően.

Budapesten kaphatók:

Molnár é s Moser
ö s s z e s üzleteiben

Spányi drogériában B o g d á n Parfumerie
József-köröt 8 3
Főlarakat :

Müller drogéria
V , Nádor-utca 13

Újpest. Árpád-út 6 6
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TARTÓS HULUMOSITAS,
H A J F E S T É S
SZÍNHÁZI is ESTÉLYI
F R I Z U R Á K

KRÁNITZ
Budapest, I V , Párisi-utca 5. sz.
(Molnár é> Motor mállott). T > 1-890-40
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(Folytatás a 242-lk oldalról)
pedig fehér, átlátszó, olcsó anyagból való fátylat, amely esetleg elöl az arcot is betakarja.
Pierette-jelmez nagyon elcsépelt. — Olga 17.
A rózsaszín tiillruha nagyon szép, de semmiesetre sem szatén derékkal, mert az tökéletesen a baMerinaruha hatását adja. A halvány
rózsaszínű kreppszal énből ferdeszabású, alul
nagyon kevéssé gloknis kombinét kell csinálni és erre rádolgozni a ruhát, amelynek természetesen a dereka is tüll. Nem kell/ fodrokat varrná a szoknyára, elég a nagyon dúsan
gloknis tüllszoknya. Viselnek olyan tüllruhát
is, amely csipöalattig testihez simuló prinoessvonalki, onnan pedig rendkívül düs, térdnél
kezdődő gloknis fodra van. Az öv lehet ugyanabból a szaténlből steppelve, amiből a kombimé
készült. Lehet esetleg elütő színű bársonyszalagból is, hátul má&niba kötve. — Szilveszter
S3. Sajnos, olyan esíélyiruhát. amit tavasszal
utcára Is viselhet, nem tudok ajánlani. Esetleg meg kell elégednie egy hossailujjas, földigérő. fekete marokénruhával, amire most, hogy
estélydes jelleget kapjon, saines gyöngyökkel
hímzett, vagy arany flitter övet ajálnlok. A
nyakba tegyen élénkszlnü muszlinsiálat, amely
az egyik vállba dolgozva, a derékról a hátrészre húzódna és hátul, az ellenkező oldalon,
az övbe dugva a szoknya széléig leérne. Nagyon sziép lenne piros gyöngyökkel himzett öv
és piros muszlin&ál. Ezt a ruhái át lehetne
alakítani tavaszra. Levágni a hosszát, a szines öv helyett saját övet, a muszlinból pedig
valami galléri tenni rá. A másik verzió fekete
selyemkosztüm lenme, tavaszTa megrövidithetlő
hosszú szoknyával és angolos kosztümkabáttal.
— 26 éves asszony. Nem tudom, miért panaszkodik a bunda miatt. A szőrme nagyon praktikus, évekig viselheti anélkül, hogy kopna.
Legfeljebb, ha közben a fazón kimegy a divatból, 1—2 év múlva megcsináltatja egyenes
(Folytatás a 246-ik oldalon)
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k a b á t n a k , vagy esetleg más ,gallért tesz rá. Akár
szürke, a k á r borító, zöld, v a g y sötétkék ruha
fölé viseli, a niha színiével egyező kalappal,
mindig n a g y o n elegáms les«. A fekete kosztüm
bizony jó lenne, del ha már megrvati ex a barma
s 7IÖ vet, esta áltass a me«, mert kosztümre igazán nagyon a l k a t a a s ;és a szine is divatos.
Egész egyszerű, szűk, egyenes szoknyát csináltasson és teljesen angolos, csipöig érő kosztümkabátot, airiit jól vattellnozva egész télen viselhet. Tavasszal kiveszd belőte a vattelint. A
szőrméBés nagyobb probiléma. A perzsa drága.
Szép lenne az ocelot vagy nutria, de ez szintén költséges. Nutria helyett vehetne biibarette-t., ez olcsó, b á r nem nagyon tartó«. Ebből
csináltasson revereket, k^t r á v a r r t zsebet és
puha, kis egyenes sálat a kiivá&ásiba. Másik
lelhetöség a perémezés megoldására a barna
perzsa a n y a g . Nem tudom, vtldiéken kapni-e, de
a pesti jobb üzletekben olyan, 'barna és fekete
perzsa anyagokait kapni, ameSiyek tökéletesen a
perzsa illúzióját keltik. E g y méter körülbelül
negyven peng<öbe kerül. F.hhől
az egész k a b á t o t pompásain kiprémezhetii. Divatos iée elegáns
lienne. Párizsiban a legelegánsabb modeilleken láitni ilyen
perzsa a n y a g g a l prémezett k a bátokat. H a nïègis fefceite szöveteit vesz, u g y a n é i t a Cazónt
csináltassa, borvörös bársonyvagy trikóblüzaal (esetleg smaragdzölddel), Így az anyagWil
csinos délutáni r u h á j a
arany
bőrrel
saegett
arany klipszekkel. — S. Ilonka,
lis. mosit csináltatja a szövetr u h á j á t , m á r ü g y Kell gondolkodnia, hogy az tavasszal is
viselhető legyen. A barna vagy
sötétzöld neim tavaszi színek.
Legszebb lenne sötétkiék vagy
ezüstös szürke, esetleg drapszinű ruha. A k é t utóbbi saint
ugyan most nem n a g y o n tudná
kihasználni, de a sötétkék szín
divatos. Meggyvörös báraonysállal, angolos bőrövvel most
is g y a k r a n viselheti akármilyen szinü kabáthoz. Tavasszal
pedig fehér pikéi- vagy bársonygallért tehet rá, igy tökéletes utcai toalettje lesz. Az
p,gyenes ruhánál sakkal jobban
a j á n l a n á m a jumperruhát, mert
a csípőig >éirö, kis kabát » e r ű
jumper
piké
herreaifazónmail
máir most is viselhető, tavaszszal pedig a kosztümöt helyettesíti. Persze a k alapkérdés
problematikus, mert a 9ötétk»k
ruhához sötétkiék, vagy legfeljebb bordó k a l a p lenne sziép.
Ha k a r i m á s bordó kalapot csináltat
sajátsainü
szalaggal,
úgy ezt esetleg a f e k e t e holmijaihoz is viselheti. De ha teheti, csináltasson sötétkék k a lapot, ez lenne a legszebb.
Gyapjúruha fonott aranyrojtos
övvel és bordűrrel

Buuda-

vcufä,

s&ktowfaádás

eßa
kirjük a nagyrabecsült
Hölgyeket, hogy nagyon érdekes kirakatainkat
rainkat

is raktá-

megtekinteni

szíve-

sek legyenek.
Karácsonyi is újivi
diknak megfeleli

aján-

sok alkal-

mas szőrménk van.
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Kérjen díjmentes prospektust és anyagmintákat.

RVOSOK
igazolják, hogv érelmeszesedés, g o l y v a ,
továbbá
skrofulózus,
gyulladásos természetű női
bajok és légcsőhurut
eseteiben a

CIGELKALU DO VICUS

(Lajos)

dús jód-brómos g y ó g y v í z
kiváló hatású.
Gyomorégés, savtúltengés, gyomorfekély, étvágytalanság és emésztési «avarok eseteiben a

CIGELKASTEPH ANUS (István)
gyógyvizét javallják az orvosok.
Mindenütt kaphatók
Vezérképviselő: ÈDESKUTY,
Budapest, V., Erzsébet-tér 8
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Látványosság
a Rákóczi-útón
A Rákóczi-út 57. számú házban látványosságszámba menő új női fodrász-szalon nyilt
meg. Manapság azonban egy új üzlet látványosság! része sem oly fontos, mint az abszolút modern technikai berendezkedés, amely tekintetbe veszi a hygienia és a fejlődés minden
követelményét. Az új fodrász-szalon ebben a
tekintetben is a legelsőrangú pesti intézetek közé
Tibold Magda
(Foto Seidner)
tartozik. Maga a tulajdonos régi, kitűnő munkása a szakmának. A Belvárosiban kitűnő munkájáról előnyösen ismert Ferenc. Természetes, hogy régi kliensei az
új helyiségbe is utána jöttek. Az új, elegáns fodrászszalon tulajdonosa közölte, hogy nemcsak szépség
és technikai berendezések tekintetében tart lépést a korral, hanem a munka minőségében is, amennyiben állandó
érintkezést tart fenn a külföldi legelőkelőbb szakkörökkel akár frizuráról, akár haj festésről van szó. Tartós
hullámai és hajfestései máris kivívták új klientélájának
teljes elismerését. Címe: Ecker Fterenc, női fodrász-szalon.
Rákóczi-út 57/a. (Telefon: 13-49-37.).

BOURJOIS
t a u de

Cologne,

p r n f u m ittatíkui,

púdé%

é& ccéme

uté£éxAetet£m

minüségáen

letesvállú, térdigérő rókakepje,
saaténra dolgozott ezüstrókákból volt összeállítva. Nagy feltűnést keltett
aranycsíkozású,
fekete szaténruhájában Mrs.
Vincent
Astor.
A hermelin,
mint esitélyi kabátbélés több
változatban szerepelt ezen az
estén. Volt egy földigérő fekete posztókep, hermelinnel bélelve, egy derékban sveifolt
fekete bársonykabát hermelinbéléssel, nagy
hermelingollérral é® visszahajtott manzsettájú
ujjakkal, úgyhogy az ujjon is
látszódjon a hermelinbélés.

MPERATO

^battcíarct

Radio

PAU LETTE GODDARD
EZÜSTRÓKA KABÁTJA
A newyorki divateseimények között az
idei szezonban egyik
legjelentősebb a
»Tovaris« premierje volt.
Ezen a bemutatón a newyorki társaság majdnem
minden divathölgye megjelent és toalettjeik a legbizarrabb divatrevű képét nyújtották. A legszembetűnőbb volt, hogy
az estélyiruha fölött majdnem minden
elegáns asszony szőrmebelépőt
viselt.
Volt, aki cobolyból. volt aki eaüstrókából és volt aki pettye» leopárdbőrből
készült keppel jelent meg. A coboly,
mint mindig, most. js a legdivatosabb
szőrmék egyike. Eövid bolerókat, esipőig érő kepeket, egyenes bőujjas kabátokat is viselnek ezen iá premieren a
legdrágább nemes szőrmékből.
Ezüstróka kabátja val nagy feltűnést keltett
Paulette Goddard, a híres newyorki színésznő. A kabát ugyanis fekete bársonyra dolgozott vízszintes
csikozású
rókákból állott, kevéssé gloknisan szabva. Az ezüstrókakepek közül a legszebbet Mrs. Gilbert Miller viselte. Szög-
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June Lang
(Foto 20th

ŒJUNDÉÂY

'Ű.^^tM-io^mU'tia
Jht*:

minek

a

ttok
âuiùteâ:

Cegjaűáau

âazmetiâai
âéô/dtményeâ

ô/zép^jégiih
ápxtláöwca
KÉRJEN DÍJTALAN P R O S P E K T U S T
Magyarországi vezérképviselet :

MI LITZE R ERNŐ V„ Légrády Károly utca 5«

Century)

sfhiUi

X

^

»Könnyű nelki szépnek lenni! Ráér!
Egyéb dolga sincs, ©giész nap szépítheti
magát!« Ezt szokta a csúnya és elhanyagolt asszony a szép és ápolt nő szemére
vetni. Rengetegszer hallottuk már, hogy
«Wik azoknak adunk eredményesen kozmetikai tanácsokat rovatunkban, akiik
nagyon ráérnek, — a dolgozó, elfoglalt,
másokért való robotban elfáradt asszony
nem ér r á szépneik lenni.
Állítom, hogy ezek a szemrehányások,
csaik részben igazak. A szépség éppúgy
nem id& és pénz kérdése, mint az ízlés!
Természetes, hogy jobb, könnyebb és
eredményesebb az olyan szépségápolás,
amely nyugodtan hagyhat akármennyi
időt magának, ráér hatásokat kipróbálni,
színeket kikeresni stb. De cisaikis ehhez a
próbálgatáshoz kell idő. Egyébként, ha
már megtaláltuk aat a módot, ahogyan
legeredményesebb a szépségünk ápolásia,
nagyon kevés idővel és helyes beosztással, igenis, el lehet érni maximális hatásokat.
A percre való beosztás persze nagyon
fontos. A dolgozó asszony nem engedheti
meg magánaík, hogy órákig üljön tükre
előtt, abban a nagyon kellemes és üdítő
hangulatban, amely csak akkor fog el
egy asszonyt, ha zavartalanul foglalkozhatok önmagával. A dolgozó asszonynak
minden perce másé, — neki magának éppen csak annyi időt kell fenntartania,
(Folytatás a 260-ik oldalon)

(Folytatás a 258-ík oldalról)

ö n e r e j e

A sitt

Nemcsak a virágok életében játszik fontos szerepet, hanem az embernél is.
Kedvelt színeink az üde
rózsaszín, a szép női arcon.
Ismerje meg őn is a

KHASANA
aj akruzs
c s o d á l a t o s h a t á s á t . Hat szín közül v á l o g a t hat. A szaküzletek készséggel bemutatják.

Arcának
üde,

f i a t a l o s

k ü l s ő t

nyujl

a

KHASANA
a r c p I r.
M i n d k é t k é s z í t m é n y csők-, víz- és h ő á l l ó .
A|akpír
P 1-20 és 2-70
Arcpír
P 1-50 é s 3 - 2 0
Minden s z a k ü z l e t b e n k a p h a t é .
F o r g a l o m b a hozza : M I H Á L Y
OTTÓ
B u d a p e s t , VI., P o d m a n i c z k y ucca 45. szám.
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amennyi energikus és gyors szépségápoláshoz, egy estére való kikészítéshez elegendők.
De ezt aztán nem szabad
átengednie
semmi másra! Elmondjuk, hogyan lehet
aagyon gyorsan szép és ápolt. Tegyünk
föl egy konkrét esetet.
Kamilla barátnőm este hét ónakor jön
haza hivatalából. Nem keres túlsókat, de
annál többet dolgozik. Este nyolcra színházjegye van vagy vacsorázni megy.
Ahelyett, hogy hét óra után. tíz perccel
még az autóbuszmegállónál állna, és trécselne, egyenesen, és pedig gyalog siet
hasa. Húsz perc alatt otthon van. és a
friss levegőn való járás remek jót tett
bőrének és izmainak. Mire luaaaér, jhúsz
perccel mult hét. Egyenesen a fürdőszobába siet, levetkőzik és langyos tuss alá
áll. Lemosadrszik, utána alaposan ledörgöli magát és arcát alaposan 'lezsírozza,
ha száraz az arcbőre. Ha zsíros, akkor
egy friss tojás fehérjét habbá veri és
azt keni egyenletesen arcára. <A legjobb
és legolcsóbb arcmaszk. Összehúzza a tág
pórusokat és frissít, mert rövid időre
megakasztja a bőrlélegzést és ezáltal
több vér tódul a lezárt részbe.)
Pontosan félnyolckor Kamilla lefekszik
igy preparált arccal, sötét szobában, tíz
percre, a dívánra. Becsukja a szemét és
piihen, amilyen intenziven, csak lehet.
8 óra 40 perckor felkel, arcáról letörli
a zsírt, vagy langyos vízzel lemossa a
tojáshahot, tükör elé ül és felrakja a púder alá való krémet, rúzst, szempillafestéket és púdert. Amikor ezzel készen, van,
átkeféli haját, legalább húsz-harminc
kefevonással és elrendezi. Előkészített
ruhájába bújik, harisnyát, eipőt vesz.
Végül egy kis parfőmmel gyorsan bekeni
füle mögött és nyakán, hiaja alatt a bőrt.
8 óra 50. Fel kell venni a Ikabátot: tíz
perc alatt rendszerint el lehet érni a
nyolcórai előadásra, hacsak különösen
messze nem lakunk. Az egész kozmetika
tetőtől talpig nem tart tovább, 'ba egymásután, pontosan, keresgélés nélkül csináljuk, mint húsz percig, amelyből tizet
pihenésre fordítottunk.
Akinek ennyi ideje sincs és a hazafelé vivő út túl hosszú vagy fárasztó
lenne, az próbálja ímeg inkább a hivatalban átöltözni, vagy magáival vinni
egy necessairban a legszükségesebbe&et.
Ma már mindenütt kapni ilyen praktikus összeállításokat. Ilyenkor persze
elesik a fürdés, az arcmaszk és a pihenés. De egy kis tégelyben föltétlenül
vigyünk magunkkal zsíros krémet, nagyon üdítő, ha a napközben elfáradt.

kiszáradt bőrt újrakikészítés előtt ellátjuk egy kis zsírral.
Fáradt szemek h é j á r a jó egy kevés
briliantiut tenni, a szempilláknak is meleg, saép fényt ad.
Ujabban a báli kikészitési divat elengedi a szájrúzst és egészen sápadt arcon c«ak a szemeket és a homlokot (hangsúlyozza. De ezt csak niagyon szépszemű
és jó ardfonmájú nőik engedhetik meg
uagulknak. Marlene Dietrich így járt,
miikor Párizsban volt az ősszel. Azóta
Párizsban is kezdenek íeihér »márványarcot'í viselni, rózsás rúzsozott arc helyett, Sőt a teljesen típust
változtató
kikészítés is divatba jött újabban. Világosszőke nők egy estére kreol szépségekké festetik á t magukat, fekete amazonok pedig szende rózsásbőrű platinaszőkéikké. De ezek a nagy stílusváltozások igazán nem intézlhetők el expresszkozmetilkiával.
A normális, gusztusos szépséget azonban igenis el lehet érni rövid félóra
alatt. E g y jól trenírozott, dhihez a gyors
és iu«m is d r á g a szépségápoláshoz ezoIkott női test és arc sohasem fogja az
ápolatlanság benyomását kelteni.
Aki nem elég ügyes, hogy maga öltözzön gyorsan, az kérje hozzá egy családtag vagy barátnő segítségét. Természetesen sokkal gyorsabban megy, ha
minden ruhadarabot á t n y ú j t a n a k és kivéve a kikészítésnél, mindenben segítenek nekünk. A dolgozó nőnek általában
úgy since semilyen segítségre szüksége.
Engedje meg h á t magának tíz pero expreíiszikozmetikája alatt azt a hallatlanul jóleső luxust, hogy kiszolgálják.
Már ez maga is szépíteni fogja.

PRÓBÁLJA KI A VALÓDI

DINNEL
SZEMPILLAFESTÉKET
UTOLÉRHETETLEN!
KIADÓS
FELTÚNÓ
EGY É V I G E L E G E N D Ő
ISMÉT KAPHATÓ MAGYARORSZÁGON
M I N D E N JOBB S Z A K Ü Z L E T B E N
M A G Y A R
June Lang
(Foto 20th Century Fox)

MIHÁLY
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Nemsokára! H a így haladunk, akkor
bizony nemsokára sok 100 éves fiatalos
öregúr f o g sétálgatni az i f j a b b generáció örömére
— vagy talán b á n a t á r a ? —
Reanélj ; ik, ihogy annyi jó helye lesz addig
az i f j ú s á g n a k , hogy szeretettel f o g j a
körülvenni a 'kedves 10D éves nagyszülőt,
I . Ladédszülőket. A tuidós Illyefalvi
jos könyvéből vesszülk át, hogy a valószínű élettartam
Budapesten
az 1900—
1901-es években átlagban férfiaknál 45 év
és 1 hónap, nőknél 52 év volt. Ez az átlagos é l e t t a r t a m 30 év, tehát egy generáció a l a t t a n n y i r a meghosszabbodott,
hogy az 1930—31. évi statisztika
szerint
férfiak átlagban 55 év és 5 hónapot, a
nők 01 év és 6 hónapot érnek el. Ez óriási
haladás, m e r t hiszen a 18. század első 20
esztendejének adatai szerint az átlagos
halálozási kor 18 év és 9 hónap volt. H a
meggondoljuk, hogy a csecsemőkoriban
a legveszendőbb az emberi élet, abból
máris ikitűnik, hogy sok, az átlagnál jóval időseibb ember hozza egyensúlyba az
55—60 éves átlagkort. A halálozás száma
egész Európaszerte aránylagosan csökkent évről-évre, úgyhogy az utolsó 30 év
alatt sokkal több az idősebb ember, mint
amennyi
régebben
volt.
Tudományosan
véve
az embernek
120—140 esztendős élettartam
járna,
m e r t a z állatvilág — melynek, mondjuk, feje a z
ember — rendszerint hétszeresen h a l a d j a
meg növekedési
időszakát é s tekintve,
hogy az emberek 18—20 éves korukban
fejlődnek k i teljesen testileg, lelkileg,
ennek a hétszeresét véve, 120—140 év
volna az őket megillető életkor. H a 30
év a l a t t 55, sőt a nőknél 61 évre növekedett aiz átlagos életkor, akkor ú j a b b
30, va.gy 60 é v m ú l v a 75—S0 éves átla.g
is elképzelhető,
ami egy átlagban, tekintetbe véve a fiatalkorú é s csecsemő
haláloHást, azt jelenti, hogy köztük nagyon sok 80—100 éves ember is lesz. Talán m é g azt is megérjük, hogy miniden
ember végelgyengülésben h a l meg. Az
emberi tudás, a folytonos k u t a t á s győzte
le — n e m a halált — de a betegség aâk
veszélyét. Halál ellen nincs orvosság, d e
a betegségek ellen sok segítség van.
Amerikában, a z Egyesült Államokban
sok kivizsgáló
intézet van, melyeknek
általános neve »Életmeghosszabbító Intézet(í. Az a kitűzött céljuk, hogy a hote®á>»k forduló embereket a maii orvositudomány sokféle eszközével tetőtől-talpig átvizsgálják, hogy ínég t u d j á k állapítani, ninos-e jelen valami kezdődő betegség. mely ellen koTán küzdeni kell.
Amerikában nagyon g y a k o r i , hogy születésnapi. úiévi gratulációként
egy-egy
utalványt
küldenek, melynek fejében az
illető magát egy kivizsgáló
intézetben

megvizsgáltathatja.
Hogy milyen fontos
idejében valamely betegségről tudomást
szerezni, azt egy-két példával lehet legjobban megvilágítani. A cukorbetegség
éveken á t l a p p a n g v a r o n t h a t j a valaki
szervezetét, m a m á r gondoaan átvizsgálva az egyént, k o r á n felismerhető és megfelelő életmód mellett éippúgy elélhet,
épp olyian
munkaképes lehet, mint a
többi polgártársa. Kezdődő rákot idejében felismerve, idejéhen lehet operálni,
vagy szűkség Szierint röntgen-, œàdiumkezeléssel
véglegesen
meggyógyítani.
Mostanában feltűnő sokszor olvastuk aiz
ujeágban, hogy valaki szívgörcsben öszszeesett és meghalt. Többnyire az 50—60-as
életkorban. Nem valószínű, hogy
most
több a szívbeteg, hamemi kitolódott az
életkor é s ezzel
elérkezett a® als idő,
a m i k o r <a sokat dolgozott szív elfárad és
s-a ö r e g motor felmondja a szolgálatot.
A legkitűnőbb Royoe-Royce autó i s időnként r e p a r á l á s r a
szorul, u t á n a
pedig
még sok ideiig teljesítőképes, h a ai 120-as
tempót leredukáljuk 40-re.
Eppeax í g y
sokszor l á t j u k , hogyha idejében figyelmezteti az orvos a pácienst, hogy biiZiOiny a motor pihenésre szorul,
akkor
még sok-sok évig, t a l á n évtizedekig áb
megfelelő kímélettel,
vigyázattal munkaképes' m a r a d az egyén. A j á r v á n y o k
történő
megszüntetése, az idejekoréin
vizsgálatok, a megfelelő életmódra való
szoktatás, ia helyes tempó megválasztása
az életet. Amefog-ja meghosszabbítani
rikai példát hozunk fel ú j r a , m e r t az
Ú j v i l á g az öreg E u r ó p á n a k sok dologb a n j ó példát (mutathat. Az Egyesült
Államokban a nyugdíjrendszer nincs kiépítve, ezzel szemben m a j d n e m mindenkinek életbiztosítása,
járadékbiztosítása
vam. Az okos, üzletileg jól
gondolkozó
amerikai biztosító társaság azoknak a z
egyéneknek, akik ilyen kivizsgáló, ú . n .
yyéletmeghosszabbitó
intézetekbena
rendszeresen vizsgáltatják magukat, prémiumot adnak, a normális biztosítási d í j a t
lecsökkentik, m e r t ú g y vélik, hogy ez j ó
fél nekik, valószínűleg tovább f o g élni
és sokáig f o g j a a biztosítású d í j a k a t f i zetni. Nálunk is fejlődik ebben afc irányban a világ. Manapság m á r rfálunk i s
sokan időről-időre vizsgáltatják magukat é s vannak köztiiik olyanok is, akik
borítékban ő r z i k régebbi rendszeresen
összegyűjtött R ö n t g e n f e l v é t e l e i k e t , szív-,
vér-, vagy mási vizsgálati
eredmények
leleteit, hoigy valamely betegség esetén
jól megszervezett erődítésből szálljon
szembe a b a j j a l atz orvos. Franciaország
megcsinálta a roagai Maginot-erődvonalát, í g y kellene minden embernek is.
előrelátva, felkészülni s a j á t
egészsége
védelmére.

DR. JAKAB SZANATÓRIUM
Budapest, V'., Szondy-utca 102. Tel.: 1-104-44

KIVIZSGÁLÓ INTÉZET, SZÍWIZSGÁLÓ ÁLLOMÁS
Cukorbetegek és más belbetegek
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Érdekes ú j púderszínt kreált az egyik kiilíóidi nagy kozmetikai gyár. Az ú j púderszint
kínai ambrának keresztelték el, mert tökéletesen a kínaiak sárga bőrének színét adja
vissza.
A párizsi dlvathölgyek közül sokan
vannak, akik az érdekes kínai hímzésű estélyikabútjaikhoz, vagy kínai stílusú, állónyakú,
arannyal hímzett fekete estélyiruháikhoz, ezt

az újszinü púdert használják, mert ez stílusosan illik toalettjükhöz. Púderben
egyébként
most télen is a sötét színek divatosak. Rózsaszínes árnyalatú,
rachelés ocker-színek,
amelyek sokkal egészségesebb arcszínt adnak,
mint a halovány, világos púderek.
Érdekes,
hogy a szemhéjfestékeknek majdnem mindig
van e g y kis fémszerü, ezüstös vagy bronzra
árnyalatuk, a kék színnek ezüstös, a zöldnek
bronzot.

Napfürdő... '
egészség, szépség !
Három évtizede csak az eredeti

h a n a u i kvarclámpaI
Rendszeres otthoni kvarcolás
az új, olcsó, intenzív lámpatipusokkal.

Kapható
a szaküzletekben.
Kérje az új képes
magyar katalógust

/

SIEMENS, BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 4

A modern kozmetika
ú j Állomását a páratlanul szépítő vltamlnpakkolások
jelentik.
Bűnek előnyeit először
természetesen a pesti
színésznők
ismerték
fel és egymásután keresik tol ax ú j kozmetikai eljárás specialistáját, a belvárosi
GÉVA szalónt. Ú j f a j ta villany- ás kékfénykezeléseket, a tökéletes kozmetika minden ágát nyújtja a
GÉVA kozmetikai mfiintézet (IT., Irányi-u.
2L) Tanítványok kiképzése.

A színpad, film és
a plasztikus torna
írta :
MÉSZÁROS GABRIELLA
Magyarország tornászbajnoknője.

tmÊMMwmmmm

Ma este
egy jó lábfürdő
valódi Szent Rókus lábsóval

—
bkiliiniái BSrktaéajredés Iiiifti CmtMIMailí
Fifltéi
Elpállás
TyÉiiiem.k C»ntbá.Llm.k

FtlIMuk

ClpJuorltii
Hwi»lá»k

ZizUiní

a lábfájásokat
ni nth a elvágták volna
W
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.LHAT vagy járkálhat órákig FÁRADTSÁG vagy
dalomérzet nélkül a jótékony, balzsamos Rókus-fürdő
Uiónyi oxisrénbaborékiaival még a legelhanyagoltabb
lakat is tökéletesen rendbehozza. E g y kiadós valódi
Rókus-csomag már 70 fillérért beszerezhető.

Természetesen mi a
sportszerű tornával foglalkozunk. Az egészségügyi és a versenytorna
azonban mégsem választható el, mert a
kettő kiegészíti egyKétségtelen, hogy
különösen a nőnél fontos a torna, mert megedzi a szervezetét és
formálja az alakját.
Külföldi lapokban olvastam, hogy Amerikában alig van ház, ahol
ne végeznék el a reggeli tornát. Sőt inkább
tornásznak, mint reggeliznek. Ez
különösen a soványító kúrát\végzö
hölgyekre vonatkozik. Amerikában
mindenki tornászik: a négyéves
gyermek éppúgy, mint a 76 éves
idős ember. Â nőknél elengedhetetlen életszükséglet. A plasztikus
torna Amerika színházi és filmvilágában kötelező. A gyakorlatok különbözők. Mindenki úgy
tornászik, ahogy
tud,
de
igyekszik
színt,
plasztikát és
céltudatosságot vinni .gyakorlataiba. A torna a színpadon rugalmassá, hajlékonnyá, kecsessé teszi a nőt. A színpadon
jobban kidomborodnak
plasztikus mozdulatai,
ha tornászik. A külöj
böző érzések ki feje:
a mozdulatművés^ttH
házitorna
rei
gyakorlása áltí _ _ _
?,sak tökéletes. A csipőgyakorlatok, a gerinchajlás, a mélylélegzés,
az egyen súlyozási gyakorlatok domborítják ki
az erőt és a szépséget.
J u n e Lang
(Foto 20th Century

Foi)

HranÉ
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HALLOTTA MÁB NAGYSÁGOS ASSZONY ?

hol született a párfőm, toalettvíz,
jóillatú test- és arckenőcsök, bőrolajak, púder, hajszínek, ajak és
arc rúzs ok mai luxusa? Távolkeleten, .a Paradicsomban, amelyet a világ ura még az emberi nem fellépése előtt teremtett gyantát izzadó
fáival, jóillatú növényeivel, olaj- és
szinttermő virágaival és gyümölcseivel.
Fáradhatatlan kutatás után sikerült érdekes részleteket megtudnom
mindezen kérdésekről és mondákról
és módomban áll ezen a helyen az
Ezeregyéjszaka meséinek stílusában rövid csevegés formájában időről-időre beszámolni róluk a Színházi Élet kedves hölgyközönségének. Egyben közlöm, hogy mindenkor szívesen adok tanácsot és felvilágosítást írásbelileg is a régi keleti vagy a legmodernebb nyugatra
vonatkozó minden kérdésre, válaszbélyeg beküldése ellenében.
Dr. Baumaim Frigyesné

j^lNSOjv

-Sr APPOINTMENT

ENGLISH

v LAVENDER
L WATER

II., Gyergyó-utca 8.
Telefon 15-07-30.

KÖRNERNÉ
KOZMETIKAI ÜZENETEI
»Tizenhatéves szőke.« Ne sírjon, hogy nem
tetszik a fiúknak. Ilyen bajjal már ebben
a korban is igénybe kell vennie a kozmetikát, bogy a bőr természetellenes tlsztátalamsáírait éo esetleges szépséghibáit kikezeljék. Néhány kezelés után magának lesz
a legtöbb udvarlója»Debreceni kislány.« Nemcsak a krémek
minősége fontos, hanem a kezelés módja is.
Alkalmilag keressen fel személyesen, hogy
az ú j OTépitökrémjelm hatását bemutathassam.
»Kétségbeesett asszony.« Nincs oka erre,
mert a legmakacsabb szörszáLaktól is meg
tudom szabadítani. Egy rövid kúra során,
amely a e m is kerül sokba, teljesen, kiirtjuk
a kellemetlen szőrszálakat. A férjét vissza
fogja hódítani.
Dr. S. Lajos. Ne legyenek gátlásai, mert
nagyon sok férfipácieusem van. Az urak is
sokat köszönhetnek a kozmetikának. Zsíros
arcbőrét reoidb eh ózzuk éte a szemölcse sem
fog többé megsérülni a borotválkozásnál,
mert fájdalom nélkül eltávolítjuk.
Triest, pár hónap alart tökéletes kozmetikussá képezzük k i .
Or. Klári. Dolgozó nőnek kétszeresen fontos a jó megjelenés. Ezeket az apróbb szépséghibákat ne hanyagolja el, mert később
nagyon elhatalmasodnak. Látogasson meg
stirg'isen, néthány kezelés után már sikere
lesz.
Többeknek. Köszönöm elismerő levelüket.
Csak azt bizonyítják, hogy a szépség "nem
boszorkányság, hanem a jó kozmetika eredménye. Örülök, hogy meg vannak eWtgedve
szereimmel és nem fogok neheztelni, ha
e«t minden ismerősüknek elmondják.
Kozmetikai Műterme,
VI., Tsréz-körút l / a .
Ví.laszbélyeges levelekre szívesen adok
felvilágosítást.

miiiuCi
Hajszínezés
új életet ad hajának
13 színárnyalatban
a világhírű

p á r

j
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„ I n e c t o " hajfestékgyár
Kérien ismertetőt !

Rapid
Vezérképviselet: Káoitz hráa és Tsa, Kertész-utca 4 3

fècÂe^t
egyéni frizurái
Budapesten
közismertek
RtUlenUm

•

T*L

Í.34S.19

Különleges
hajszínek,(új
bronz)
tartóshullám áj eljárással
Kényelmét a megnagyobbított helyiség biztosítja
kell adni a vázába. Egyáltalán nem szabad
azt hinni, hogy maradt még elég viz benne,
ha nem egészen az utolsó esöppig itta azt ki
a virág.
Állott, rothadt viz. természetesen
niegrothasztja a szárakat is.
Amint megkaptuk a rendszerint erősen öszszekötözött virágcsokrot, szét kell vágni a raffiát vagy szálat és egészen lazán, lehetőleg
egész szárral mély, vizesvödörbe
kell állítani az egész csokrot. Csak ha néhány óra
hosszat bennállott « virág, ajánlatos kivenni
és vázákba elosztani. De itt is jó néhány
szempontot figyelembe venni:
A vízbe sohase lógjanak be a levelek. Inkább vágjuk le az alsókat és különösen soklevelü növénynél, hagyjuk meg a fölsőket.
Orchideák legjobban érzik magukat üvegvitrinben.
Hervadni kezdő virágon úgy
segithetünk,
hogy viz alatt vágjuk le a szárát, ferdén.
Sohase szakítsuk, mindig késsel vagy ollóval vágjuk a virágot.

Minden
asszony kap nmia virágot
ajándékba. De a legtöbbnél hamar elhervad és
kidobják a csokrot. Pedig ha egy kis szeretettel és érdeklődéssel viseltetne a virág Iránt,
biztosan sokkal tovább frissen maradna ez a
szép és kedves szobadísz.
Természetes,
hogy
mindennap friss vizet

IMÍIÍömJIJU^S
am
MINPEN

Parfüm: P. i'7O.
Eau ds Cologne : P. 3 - , 4.-30, Ö-20.
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D&hl.ákat, Icrizantómumokat legtovább
úgy
lehet frissen tartani, hogy a szárukhoz nőtt
lombot, egyéb hajtásokat külön vágjuk és úgy
tesszük vízbe. Ha rajtahagyjuk a virágos száron, tnlsok vizet vonnak el tőle.
Rózsák sze etik, ha gyakran permetezik a
virágjukat,
tülönösen
központiiütéses, tehát
száraz evegőjf. szobában.
Nagvon jót tesz minden vágott virágnak,
ha éjszakára fűtetlen halyre állítjuk.
A rózsák tovább maradnak frissen, ha éjjelire nedves aelyempapirba csavarjuk a rózsák fejét.
Hosszúszári; virágnak nagyon jól esik. ha
nyakig magi.sszárú vázáiba állítjuk éjszakára
vi »he.
Tovább konzerválja a vágott virágot a vízbe
tett aszpirin 1«; de nem okvetlen tesz jót
minden virágnak.
Ovegházban bajtatoti orgonának,
orchideának és nagyon győngédvirágú tavaszi primőröknek ivem tesz jót a permetezés. Ezeket
legjobb ablak közűtt tartani és lehetőleg egyforma hőmérsékletben nevelni.

A Thirabeé individuális szép-ségápotósaerek
már minden szaküzletben kaphatók. Thirabeé
kozmetikai
szalonjában
speciális
estélyi,
színházi és báU kikészítéseket, úgymint miinden
szakszerit arcápolási
metódust, vagy módot
mindenkor szívesen díjtalanul megmutatjuk,
vagy bemutatjuk. (IV., Párisi-utca 4. I. ö.
Telefon: 1-859-23.) Kérjen ingyen ismertetést.
*
A londoni »Home Exhibition 1936« kozmetikai szenzációja a ráncos.
petyhüdt.
klimaktériumbanl leromlott arcbőr javításának
új, tudományos módja, otthoni kezelés mellett, Felvilágosítás: Gré kozmetika. Budapest.
IV., Petőfi Sándor-utca 10. — Párisi-utca 3.
*
Legmegeilégedettebbcn távozik
az
előkelő
liölgyközönség
a
Kövesdy
kozmetikából
(Váci-u. ll/b. I. em. Tel.: 1-875-57), mert legeredményesebb minden kezelése, úgy
ránctalanitás. szemölcsirtás, hajhullás megszüntetése és tartós estélyi kikészítése. Egyéni szépitőszevek ós kvarc.

TELEFUNKEN^i? i 'ZUPIRRADIO

A KONYHAMŰVÉSZETE
SZERKESZTI: SZACELLÁRY (iYÖKüYNK
SACELLÁRYNÉ REíJH,i J, L l JEI
KARACSONYFADISZ, CUKROS
GYÜRtíK.
Három tojás fehérjéből kemény habot verünk,
belekeverünk: 25 deka porcukrot, 1 késhegynyi
fahajat, 1 evőkan'áil mé-zet. 26 deka lisztet.
Gyúródeszkán jól összedolgozzuk az egészet és
késihátvastagságúra kinyujtjnk. Gyürüformára
kiszaggatjuk és v a j j a j kikent tepsiben, forró
sütőben megsütjük. Ha megsült, forrón, jó süríi
cukros sziruppal megkenjük és ineleg helyen
tartjuk. — CSOKOLADÉGOLYÔCSKAK. Tizenhárom delka reszelt csokoládéit, 18 deka apróra
vá.gott tisztított mandulát. IS deka cukrot, egy
egész tojással deszJtán összegyúrunk és különbőz« alakokat és golyókat formázunk belőle.
Ezüstpaplrba csomagolva nagyon ízletes Ikairácsomyfadiisa.
—
KARACSONYFADIS Z E K. CUKROZOTT P E R E C E K . Húsz deka
vajat babosra kikeverünk, 20 delka cukrot, 1
citrom reszelt héjált, 20 deka lisizitet, 4 tojás sárg á j á t öisszegyiirjuk, a kiikevert vajjal együtt
csipet sőt teszünk bel« 'éis perecekct fonm/Muuk
belőle. Tojásfehérjével megkenjük 'és darabos
cukorral meghliutve megsütjük. — PASZIANSZ
Négy tojás babját 20 ctóka vaníliás- cukor.raJ,
2 szelet rftszelt craoikoládéval i s 17 deka liszttel elkeverünk. Idomító zacskóval vajazott
plélire pelreceiket formálunk belőle. Egy óráig
állni h a g y j u k langyos helyen, azuitán gyenge
tűznél megsütjük. — GRILLAGE-RUDAK. Egy
negyedkiW porcukrot, egy negyedkiki tisztított
vagdalt mandulát sárgára megpirítunk, vajazott
márványtálblára öntjük, rudacskákat formázunk
belőle és csokoládéöntettel bevonjuk. Egy-két
napig szárítjuk. — CUKROZOTT NARANCS270-ik oldalon)

Haraszthy Ety gázkályhán főz
(Foto Seidner)

Meinl-kávét és Meinl-teát ünnepi csomagolásban
*

À M e i n l - a j á n d é k o t mindenki s z í v e s e n fogadja
À Meinl-ajándék: Ízléses és Ízletes!
*
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(Folytatás a 268-ik oldalról)
HÉJ. A narancshéj belső feliéirjét eltávolítjuk,
tetsaés szerint formákat szúrunk ki belőle és
1 héten át naponkint vizet cserélve áztatjuk.
50 daraíbhoz fétkáló cukorból sttrü szirupot készítünk é» jól megfőzzük benne. Kivéve a cukorból, poromba eukoilba vagy csakotóüéöntetfoe
forgatjuk és pár napig1 langyos helyen szárítjuk. - SZALONCUKORKA. Féilkiló cukrot
8 deci vízzel, 1 evőkanál burgonyasziruppal
zománcozott lábaslban sűrűre főziümk. Levéve a
tűiről, kevés* hideg vizizel tetejét megspricceljilk és hideg helyen kihűtjük. Ha kihűlt, fakanállal fehérre keverjük és négy részre osztjuk. Az egyiilk részt folytonos keverés mellett
finomra reszelt narancshéjjal, a másik ré&zit
kakaó- vagy csokolád'é'porral, a harmadik részt
tetszés sKertoll 'likőrrel vagy lzzei iz«sitvö keverjük Iki. Fapálcikábód négyszögletes formát
készítünk, ráhelyezzük egy málrvájiylapra és
beletotjük a cukormasszát. Ha ki&sé megszilárdult, nedves késsel kodkára vágjuk, zsírpapírba és ezüstpaplrba csomagolva felikötözzük
H karácsonyfára. — SZENT JANOS-KENYÉH

LEPÉNY
GYEREKEKNEK. 26 deka darái»
szentjánoskenyeret, 16 deka cukorral kikevert
7 tojás sárgájához hozzákeverünk. Hét tojás
fölvert halb ját, 6 deika lisztéit. féfldaka Wrőtt
szegfűszeget, féldeka törött fahéjat keverünk
hozzá. Vajazotti tepsiben sütjük, kétujjnyi vastagságban. Tetszásszerinti darabokra felvágjuk. Ezüstszállal
átkötve (karácsonyfára ls
aikaszthatju/k. — PISKÓTA GYEREKEKNEK.
Négy tojás s á r g á j á t 8 deka cukorral habosra
keverünk, 4 tojás habját 7 deka vaníliás porcukorral jól elkeverve, 10 deka ralliât liszttől
megszórva adjuk hozzá. Idomító aajcskóivai
tiszta fehér, papírra piskótákat formázunk a
masszából, megsaórjuk gyemigén cukorral és
lassú gyenge tűz mellertt »ütjük. Krémek,
fagylaltok mailé isi nagyon jó. — KAVÉPISKOTA. N'é«y tojáj» fehérjét 24 deka cukorral,
fél deci erős feketekávéval tüzön-vlzen sűrűre
fo/zük. Ha csokoládéval a k a r j u k készíteni, akkor olvasatott csokotóidét keverünk a k á v é helyett bel«. Továbtii eljárás, mint a gyermekpiskótánál. — MOGYORÓS, RUMOS, MEGYGYES GOLYÓCSKÁK. 10 deka mogyorót a
sütőpléhben megpirítunk, tiszta ruhába téve a
külső héjat ledörzsöljük ró'a é<s kétezer átdaráiljuk. 10 d«ka vaníliás cukrot, 7 deka reszelt
csokoládét, 1 tojáis fehérjét jól összekeverjük,

•

a mogyoróval együtt. Kitett meggyet jód. lecsepegtettink, majd félp<ihár rumbarn beáztatva,
pár órát- át áztatunk. A rumban áztatott megygye*t jól lecsepegtetjük, majd gorombán áttört
kristálycukorban m eghem pergetjük. A mogyoró« masszából golyókait formálunk, de előbb
minden egyes golyó közepébe egy rumiban áztatott meggyet lessünk. Csokoládéöntetben forgatjuk és igy szárítjuk, Papírkiupakokba helyezzük és Így adjuk fel. — DATOLYASZELETEK. 8 tojás felvert habját, 21 deka cukorral,
14 deka tisztított és apróra felvágott mandulával, 16 deka apróra vágott datolyával összekeverjük. O.sftyalapra rá'kemjük és tepsibe töve.
langyos sütőben szárítjuk. TefazésszieJrintt darabokra vágjuk fel. — PEZSGŐS PUNCS. 1 kiló
cukrot 8 deci vízzel föWorralumk. Hozzátotümk
egy negyedMter konyakot, 4 citrom levét és egy
üveig . T Ö R L E Y . PEZSOÖT. Az egés&ert jól
elkeverve felforraljuk és szürőpapiroai vagy
tiszita ruhán átszűrve poharakba tálaljuk. —
NARANCSLEPÉNY. Hat tojás fehérjét 14 deka
cukorral habosra kikeverünk, hozzáadunk 14
deka babosra kikevert vajat, U (toka apróra
felvágott cukrozott narancshéjat, 14 deka tisztított apróra felvágott mandulát, 3 deka miuisoláit, tél kis narancs résziéit héját és 14 deka
lisztet, amit mindig aprániként adunk bele. Vajazott, lisztezett iepsiben sütjük és tetsziésszerinti kockákra vágjuk fel. Melege® .megszórjuk vaníliás cukorral. — MAKOS-LEPÉNY. 17
deka lisztből, 14 deka vajjal, 7 deka cukorral,
2 tojási sárgájáival, .k.eivéis 'tejsizdnraei tésztát gyúrunk. A tésztát két részre osztjuk. Az egyik
felét a tésztának megsütjük, rákenjük a kihűtött miáktftltel'élkelt, ráhelyezzük a
másik
fészrtaHpot, tojással megkenjük éa teljesen megsütjük. — TÖLTELÉK. 30 deka darált mákot
féliiter tejben, 12 deka cukorral, 8 deka mazsolával, 4 deka cltronáddal, fél ottrom reszelt
héjával, 1 szelet reszelt csokoládéval, 1 evőkanál barackízzel Jó sürü péppé főzünk. Ha a
töltelék kihűlt, a tésztát megkenjük vele.

Egy heti
PÉNTEK
Ebéd
Paradicsomlevei
Tejfeles ponty
Citromfelfújt
Vacsora
Rántott sajtszelet
Héjában sült burgonya vajjal
Birsalmasajt, dió

SZOMBAT
Ebéd
Rántott leves pirított
kiflikockávml
Serpenyős rostélyos
rajt főtt burgonyával
Ecetes paprika
Almás pité
Vacsora
Tejfeles gomba
Burgonya, rizs
Sálrga baraojdzes
habfelfújt

VASÁRNAP

Ebéd
Csirkeaprólékleves
Szalonnával tűzdelt
pulár
Gombás rizs, burgonya
Francia saláta
Befőtt
Orosz krémtorta
Vacsora
Hideg felvágott
Gesztenyepüré
Gyümölcs

HÉTFŐ

Ebéd
Húsleves zsemlyegombóccal

étlap
Főtt marhahús
Paradicsommártás
Törött burgonya
Császármorzsa
Vacsora
Paprikás burgonya
Virsli
Vegyes sajt
KEDD
Ebéd
Tejfeles gombaleves
Vajban sült borjúszelet
Vegyes zöldség
főzelék
Karamel-felfújt
Vacsora
Vese velővel
Sós burgonya
Párolt alma
SZERDA
Ebéd
Kalarábéleves
Egyben sült disznócomb
Kelkáposztafőzelék
Túrósgombóc
Vacsora
Rántott borjúláb
Burgonyapüré
Tartármártás
Madártej
CSÜTÖRTÖK
Ebéd :
iSonkal'éleves
Füstölt meleg sonka
Bab püré
Dióspalaos tolta
Vacsora
Meleg tormáshús
Alma pongyolában

UTALVANY
1 drb. 1937-es Cocktail zsebnaptárra

INGYEN

Beváltható (esetleg postán is b e k ü l d h e t ő )
a „COCKTAIL FORRÁS"-nál
Budapest, VII., Hársfa-utca 28
SEIDNER

Cukoraprózó-olU,

krómozott,

finom kivitelben
(Foto Seidnor)

liKőr desztiláció 1 era Kata

1937 szenzációja az

új

GESSEER SHAKER
Átlátszó
duplaerős

szűröve 1

üvegből

és zárral,

Cocktail

receptekkel

Rozsdamentes, saválló evőeszközök. Végső elhasználásig szavatossággal. DETRÖI ISTVÁN
háztartási szaküzletéből,
Budapest, IV. kor.,
Ferenciek-tsre 1.
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Minden embernek
más a szenvedélye.
Az egyik szivarozik,
a másik szereti a
whiskyt szódával, a harmadik
kártyázik,
a negyedik rulettezik,
az ötödik lóversenyre jár. Én szenvedélyes gyűjtő vagyok. Gyűjtöm a külföldi
férfiujságok
divathíreit.
Tessék belőlük néhány (mutatóba.
*
Amerikában visszatér
a külön kézelő
divatja.
Az ingeket külön kézelővel, de
továbbra is rávarrott gallérral
készítik.
New-York eredeti kreációja
a fekete
ing-kézelő, amit a nyári fehér szmókinghoz találtak ki. A fehér szmokingot fekete nadrággal, fekete nyakkendővel
és
fekete cipővel viselik.
A
fehér-fekete
együttes kiegészítője
a fekete
kézelő.
Előnye, hogy a hosszú forró nyári éjszakák táncai alatt nem látni rajta az izzadságot.

*
Ugyancsak amerikai specialitás a »Box
Coat«, azaz dobozkabát.
így
nevezik
a konzervatív
felfogású egyenes
vonalú
felsőkabátokat,
amelyek egyszerű
kihajtóval, rávarrott zsebekkel Harris tweedből készülnek.
*
A tiroli kalapokat
városiasabb
kikészítéssel már London cityben is viselik.
Népszerűségüket
főként annak köszönhetik, hogy a zöld szín és a jól formál
ható forma minden archoz és minden
egyéniséghez kitűnően
illik.
A Bond Streeten látható olyan öltöny,
amelynek felhajtásnélküli
nadrágja bokánál kívül-belül mexikói módra sliccben végződik.
Ez a túlzott
sliccdivat
legfrissebb
hajtása.
*
A
londoni elegáns férfiak
különös
274

súlyt helyeznek
a tökéletes
mellényre.
Az új mellényforma
lent jobban szétáll,
hegye pedig rövidebb a szokásosnál.
*
Bécs a téli sportkalapok
szalagjait a
kalap színével ellentétes
árnyalatokban
és szokatlan
anyagokból
készíti.
A
szürke utazókalapra
például
ellentétesszürke
tweedszalagot
tesznek. A téli
sportkalapokon
pedig alpaka
gyapjúból
készült szalagokat
alkalmaznak.
A bécsi kötöttkesztyű
híres az egész
világon. A kesztyű
exportgyárosok
a
finom gyapjúból készült
férfikesztyüket
most az átmeneti
kabátok
színében és
mintázásával
készítik.
A párizsi szabók a legtöbb felsőkabáton, még a kétsoros Chesterfieldeken
is,
ferde oldalzsebeket alkalmaznak.
A kábátokon, amelyeknek
ferde
oldalzsebén
ráhajtó van, a mellső felső
szivarzsebre
is tesznek ráhajt ót. Ugyancsak ferde zse
beket készítenek
az összes
sportruhákhoz, sőt kétsoros szmókingokat
is látni
ferde zsebbel.
Salzburgba is ellátogatott tavalyi vendégünk,
a sziámi
exkirály.
Röviddel
megérkezése után bement az egyik előkelő sportüzletbe, ahol ő és fia egész öltözetüket tirolira cserélték ki. Az exkirály és fia rövid bőrnadrágban,
tiroli
kabátban,
hosszútollas
lódenkalapban,
alpesi felszereléssel távozott az üzletből.
Ezeket olvastam a külföld nagy férfimagazinjaiban a Man-ben, az Adam-ban,
a Mens wear-ben, az Esqnire-ben.
Tulaj
donképpen nem is helyes ami a cikk elején áll, hogy: írta Tarkeövy.
Helyesbítek: olvasta
Tarkeövy.

«crow

A UiÇiMuuutt vztés

toUia

Az elmúlt évben ú.i üzlet tűnt Tel a Belvárosban. A Kígyó-utcában Prince néven
úridivatüzlet nyílt, amelynek kirakata megállásra kényszeríti a jóízlésü férfiakat
és hölgyeket. Mindig van a kirakatban néhány nyakkendő, shawl, dressing gown,
ing és egyél» cikk, amelyek még a Belvárosban is feltűnnek és Párizs legelőkelőbb
üzleteinek ízlésére emlékeztetnek. Ez a kis üzlet, alig niásl'cléves fennállása alatt
•L előkelő köiönsésr kedvenc bevásárlási forrása lett, amire méltán rá is szo
nom. ízléses áruival és árainak szolidságával. A I'rince megérdemli a jó ízlést
» szép íiolinikat kedvelők bizalmát és így nyugodtan ajánlhatjuk közönségünknek.

A NÉLKÜLÖZHETETLEN H U Z O Z Á R
Sok panasz hangzik el, hogy
a férfiak ruhái és ruhadarabjai
kényelmetlenek és célszerűtlenek. Ebben sok igazság van.
A férfidivat nem haladt a technikával ás alapjában véve ma
is csak olyan, mint száz évvel
ezelőtt volt.

Kesztyű
húzózárral

Húzózáras kulcstartó
és pénztárca

Levélt &rca
zózáras bankjegyrokesszel

A divattervezők minden igyekezete odairányul tehát, hogy
a férfiak ruháját korszerűvé
tegye, megrövidítse az öltözködést, közelebb hozza a férfiöltözékeket a kor szelleméhez.
A tervezők ezt elsősorban a
húzózár alkalmazáséval akarják elérni. A húzózár ugyanis
lényegesen megrövidíti az öltözködési
időt
és
összehasonlíthatatlanul
tökéletesebben
zár, mint a régimódú gombolás.
Amíg
például
gombokkal egy sportkabát csak
négy vagy öt helyen záródott,
addig húzózárral végig zárul
ós így természetesen sokkal
jobban ollenáll az időjárás viszontagságainak.
A
gombolt
sportkabátba mindig beleesett
az esö. ami a húzózárral csukódó kabátnál kizárt dolog.
Kényelem és célszerűség jellemzi a húzózáras ruhadarabokat. Azelőtt például a kesztyű
alá kellett nyúlni és a csukló
tenyérfelőli részén az ereken
kellett a kesztyűt gombolni^
azért, mert a tenyérfelöli rés
védettebb az esőtől és a széltc!
Az ú j kesztyű húzózárral ké
szül, amely húzózár azonban'
már a kéz felső részén van el
helyezve, mert a húzózár tökéletesen összezárja a kesztyűt,
tgy kényelmesebb a kesztyű
fel- és lehúzása és a kéz is
jobban meg van védve.
Húzózárral készülnek a kulcstartók, mert a húzózáras kulcstartót pillanat alatt ki lehet
nyitni. A levéltárca bankjegytartó részét azért
csinálják
húzózárral, hogy a bankjagyek
hullhassanak ki belőle.
Szinte kivétel nélkül
húzózárral készülnek a z ú j neszeszerés
böröndtipusok,
mert így teljesen felnyithatók, ami által
célszerűbben lehet kihasználni és könnyebben lehet belerakni a
szükséges holmikat.
Végül, ami a télisport
szempontjából igen fontos,
húzózárral csukódnak a sportöltöny zsebei, amelyek így elkészítve, kényelmesen nyithatók és
a szabadban való gyors mozgásban és futásban nem veszhet el
belőlük semmi. A huzózárral
csukódó zseb egyben dísze is a
sportruhának. À jó sportszabók
ma mér dekoratív szempontokból is húzózárral készítik a sportöltözékeket, mert a húzózár a
sportöltönyök legszebb sportszerű díszitője.
Kabát kivehető béléssel, amit,
húzózár erősít a kabátba

Az ú j f a j t a week
tnd-bőröndöt
húzózár zárja körül

A. siruha és összes
zsebel
húzózárral
készülnek

é

A gentleman
Készakarva adtuk ezt a cítm-et a
cikknek. Ugyanis arról az angol és
amerikai gentlemanről van szó benne, akinek anyagi lehetőségei megengedik, 'hogy öltözködési vágyait
valóra váltsa. Nálunk ez már nehezebben menne. Ettől függetlenül
azonlban az öltözködés és a szép
ruhák iránti vágy nálunk szintén
él, tehát a cikk érdekli a mi férfiközönségünket is.
Olyan férfiak, akiknél a rufhavásárlás nem okoz anyagi nehézséget,
nyolcfajta ruhára van szüksége,
lehet mindegyikből egy vagy több,
de a nyolc öltözékre szüksége van.
AN nyolc nuihát természetesen megf| .
felelő kisebb ruhadarabokkal kell kiegészíteni.
L
A ruhafajták itt következnek:
A férfi estélyiruhája

A férfi estélyiruíhája a
raJck, amelyet keimény ing'gel, álló szárnyas köménygallérral, fehér pillangónyakkendővel, fehér pikémellénnyel, fekete zoknival,
fekete lakkcipővel viselnek.
Angliában, ha nem közlik
pontosan a vacsora idejét,
a szokásos kérdés: »fekete
vagy fehér nyakkendőt kell
viselni?« A fehér nyakkendő jelenti a frakkot, a fe-

garderobja
kete a szinókingot. A helytől és az
alkalomtól függ, hogy a kettő közül melyik a megfelelő öltözék.
A k i s e s t é l y i ruha

Nemihivatalos esti alkalmakra a
kétsoros szmókingot viselik kemény
inggel és álló szárnyas gallérral,
vagy rávarrott gallérú puiha inggel. Ezt főleg az évszak határozz-a
meg. Fekete pillangócsokrot és fekete estélyi zoknit viselnek hozzá
A kétsoros sztnókmg'hoz nincs szükség mellényre. Az egysoros formához, fehér piké-, vagy fekete selyemmellény a divat.
A nappal gálaöltözéke

A nappali díszviselet a zsakett,
amelynek kiegészítői a csíkos nadrág, cilinder, szárnyas gallér szólesre kötött nyakkendövei vagy lehajtott gallér matrózcsomóval, fekete vagy szürke zokni, fekete városi félcipő és világos színű, vagy
a zsakett anyagából készült mellény. A zsáketthez nem mindenki visel fehér inget. Vannak, akik jobban
szeretik szürke, vagy hajszálvékony csíkozásai, szürke-fehér, fekete-fehér, esetleg aprómintás inggel. Bár-milyen is az ing, a gallér
mindig fehér keménygaliér. A mellény egyszínű fehér vagy szürke
vászon, a kesztyű világosszürke
glaszé- vagy föhér szarvasbőr. A
zsakett egyben az elegáns vőlegény
hivatalos öltözéke is.

Nyolcvan é\
az úridiva
szolgálatábar

A délutáni ruha

A i>éldák azt mutatják, hogy a
legelegánsabb férfiak délután sötétkék öltönyt viselnek. Előnye, hogy
a sötétkék kétsoros öltöny beszegett
és felhajtott karimájú puha kalappal, diszkrét, lehetőleg kék nyakkendővel, fekete zoknival, fekete
városi félcipővel, mindenkinek nagyon előnyös.
A délelőtti ruha

Az az öltözék, amelyet a nagyvárosokiban általában délelőtti ruhának neveznek, vidéken, kisvárosban, egyszersmind délutáni ruha is.
Világos seviotból, szürke flanellból,
nem túl nehéz tweed-anyagból és
különböző kevert anyagokból készül
het a szezonoknak megfelelően. Kiegészítői a puha ing, rávarrott puhagallérral, vagy félkemény külön
gallérral és lehajtott karimájú
puha kalap.
A sportszerű v i s e l e t

Sportszerű alkalmak ruhái durvábbak és kevésbé szabványosak,
mint a városi ruhák. Ezeket csak
sportalkalmakhoz, meccsekre, utazásokra, autóútra lehet viselni. Ilyenek a durva tweedöltönyök, esetleg
élénköbb mintákkal, a szürke flanellruhák. Kiegészítő daraibjaik a
gyapjú vagy cérna pólóing rávarrott gallérral, a pulóver, gumitalpú
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cipő, kissé tirolias puha kalap, viharkabát, bőrkabát, stb.
A sportöltönyök

A sportszerű ruhákon kívül minden sportnak megvan a saját dreszsze, amelyet szigorú szabályokkal
határoznak meg. Más sportruha készül a lovagláshoz, vadászathoz,
halászathoz, jaeh toláshoz, korcsolyázáshoz. Nagyon kell vigyázni,
mert a legszebb jac'htruha is nevetséges például a korcsolyapályán.
A fürdőhelyek ruhái

A fürdőhelyeik íruhadarabjait az
éghajlat határozza meg. Tengerpartra shortot, rövidujjú inget,
szandált és gumitalpú cipőt viselnek.
*
Egyetlen mentség a férfi ruhatárára, hogy az egész életre szól.
N>em megy ki szezononként a divatpel
ból, mint például
a női ruhák
s ominél előbb kezdi el
nagyrésze. EHis
egy férfi megalapozni a ruhatárát,
annál hamarabb jut el a ma már
nemcsak társadalmi, de üzleti téren
is szükséges jólöltözöttséghez.

A stmUa
Nincs még egy olyan sport, mint a síelés, •
amelynek öltözékeiben
annyira
érvényesül |
az egyéni ízlés ós fantázia. Nem szabad azonban túlzásba vinni a különlegességhajhászást
sem az öltözködésben, mert amennyire helyes,
hogy valaki
kerüli a sablónos sídresszeket,
annyira mosolytkeltök a tobzódó színek vagy
formák. Általában a ruhának és a sítudománynak lehetőleg összhangban kell lenni. Másfajta
ruhára van szüksége a versenyzőnek és más
sidresszt visel az, akinél a síelés nem annyira
sport, m nt inkább csak szórakozás.
Hiába
akar valaki a ruhája után síbajnoknak látszani. Lehet, hogy a ruha teszi az embert, d e l
semmi esetre sem a síruha teszi a síelőt. Máskép kell összeválogatni a ruhadarabjait például az ugrónak és máskép a
túrázónak. Az ugrónadrág, melyet újabban előszeretettel viselnek azok is, kik csak túrára indulnak, fent bő, lefelé teljesen elszükülő változott formája a régi norvég sínadrágnak
Ezt Hannes Schneider hozta a divatba. A gyakorlóterepen is
sokat látunk ebből a nadrágból, amelynek azonban igazi
helye az ugrásnál van. A levegőben úszó ugrónak ugyanis
t ez a nadrág kölcsönzi a legjobb vonalat.
Túrázóknak célszerű a plus four, a modern hosszú és bő
ticker bocker, amely a nevét onnan nyerte, hogy négy
i-el, azaz kb. 10 cm-rel hosszabb a knicker bockernél. Ennagy előnye, hogy más sportokhoz is lehet viselni. A
fourt praktikus és elegáns bokavédőkkel viselik,
^entmond a síöltözködés szabályainak a jó futóknak az
kása, hogy sífutáshoz is normális sportruhát viselnek,
homespun jVagy hirtenloden anyagból, amelyekre tudvalevői g legjobban tapad a hó. Ebben a divatban már a tudás
mestereinek virtusa nyilvánul meg, akik bármit hordhatnak,
még pipit is vehetnek a szájukba, mert sohasem buknak.
A sál. melynek nagyon könnyűnek kell lenni, a kesztyű és
a kendő ugyancsak alkalmasak az egyéni Ízlés kifejtésére,
így például a Hunting scarf (azaz lovaglónyakkendő) síeléshez is »agyon szép és impozáns, már csak azért is, mert
minden sftázadik ember tudja megkötni.

Plus four nadrág érdekes övzsebekkel és divatos síruhák

MIKUSKA
ANDRÁS
SPORTRUHA

MODELLJEI
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A magyar borotvapengegyártás évek alatt többet fejlődött,
mint más iparág évtizedek alatt. Ennek főként az az oka,
bogy a i.yárosok költséget nem kiméivé, a külföld legjobb
önborotvapengét gyártó gépeit szerezték be, a magyar munkások fáradságot nem kímélve, nagyszerű figyelemmel és
velük született ügyeseéggel készítik -a svéd acélbál a magyar borotvapengét. A férfiközönség kipróbálás után örömmel szegődött a magyar penge b a r á t j á v á és állandó vásárlója lett. A hozzáértők két pengefajtát favorizáltak, a Gladiátor-pengéket és az A-BÉ-CÉ-pengéket. A két gyár vezetősége arra az álláspontra jutott, bogy jobban szolgálhatják
ki közönségüket, ha együttműködnek. A Gladiator-gyár és
az A-Bfi-CÉ-gyár egyesült és a közönség rövidesen tapasztalni fogja, hogy a nagyszerűen bevált, eddig is közkedvelt
Gladiator- és az A-BÉ-CÉ-pengék
még az eddigi kitűnő
minőségnél is jobbak lettek

A kétsoros szmoking lehetővé
tette, hogy mellény nélkül, puha
ingiben jelenjen meg az elegáns
férfi este. Hivatalosan azonban a
kétsoros szmoking sem viselhető
mellény nélkül. Erre csak az ad lehetőséget, hogy úgysem lehet megállapítani, a kétsoros szmoking
alatt, visel-e valaki mellényt vagy
sem? London divattervezői a kétsoros szmokinghoz most olyan mellényt kreáltak, mely mellény is meg
nem is. Ez az övformájú, hátuí
egymásba kapcsolható mellény fekete selyemből készül, vízszintes
Táncolásokkal zsebek és mindenféle
más díszí'tés, sőt gombolás nélkül.
*
A Wiestendben a tradicionális divat hívei mindig megpróbálják valamilyen formáiban visszahozni a
külön mellény divatját. Az ú j szezonban színes selyemmellények tűnnek föl, borvörös és üvegzöld színben.
*
Felsőkabátokra változatlanul divatos a szürke halszálkamintás, örökifjú anyag, amelyből kétsoros Chesterfield felsőkabátokat készítenek.
Sok ilyen Chesterfieldet látni újabban ibársonygallérral.

A LOFFLER
HARISNYAÖYAR
KREÁCIÓJA

TÁRSASÁGI
ÈS E S T É L Y I
ALKALMAKRA
AZSÜBNYILAS
ZOKVT

*
Fokozottan előtérbe lépnek markánsesikozású anyagokból készült
öltönyök. Olyan fekete, szürke és
fehércsíkozású anyagokból látni öltönyöket, amilyenekből azelőtt legfeljebb csak a nadrágokat készítettek a zsaketthez és fekete zakkóhoz.
Ezeknek az öltönyöknek kissé hivatalos jellegük van. Hatásukban
azonlban mégis élénkebbek és közvetlenebbek, mint az egy-szerü fekete vagy középszürke ruha.
*
Téli sporthoz Amerikában flanellinget hordanak, amely különlegesen gombolható kettős ingmellel készül. Ez az ingmell megakadályozza,
hogy az ing ihóban vagy esőben átázzon.
*

Az egész világon kevésbé népszerű ma a keménykalap mint a puhakalap. A puhakalapnak nagy előnye,
hogy egész éven át viselhető és divatos. Azok részére, akik mégis ragaszkodnának a keménykalaphoz,
közöljük, hogy a keménykalap divatos formája alacsony, teteje lapos,
karimája kétoldalt felgörbül, szalagja széles. Azokra az alkalmakra,
amelyekre azelőtt keménykaJapot
viseltek, ma elfogadott divat a felhajtott és beszegettkarimájú puhakalap, az úgynevezett Éden- és
Homburg-forma.
Azelőtt a férfi házikabátokon, az
úgynevezett
koktélkabátokon
és
dressing gown ok on viseltek shawlgallért. Most London és Newyork
legelőkelőbb társaságaiban taláikozftnk a sálgallérokkal a kétsoros
szmokingon is. A tavaszi és nyári
fehér szmokingok, melyeket a Riviérán és a nyári fürdőhelyeken
viselnek, ugyancsak magyrészt sálgallérral fognak készülni.
A shawl-viselet ima népszerűbb,
mint valaha volt. Városiban és sporthoz egyaránt nélkülözhetetlen a
sihawl. Természetesen ahány alkalom, annyiféle shawlt látni. Városban legdivatosabbak a nagykockás
selyemshawlok, amelyeket minden
férfi egyéniségének megfelelően más
és más módon köt meg. Vannak,
akik csak a kabát gallérja alá helyezik, vannak, akik körülbugyolálják vele a nyakukat, vannak akik
csomóra kötik és vannak akik áthurkolják és redőkbe vonják. Olyan
változatosság van most a shawlviseletben, mint a biedermeier időkben a nyakkendőkötésben volt. Vannak művészei is a shawlkötésnek.
Tény az, hogy a jól megkötött szép
shawl legalább olyan fontos kiegészítője a felsőkabátnak, mint az öltönynek a nyakkendő.
Ausztriában kezdetét vette a téli
sportolás. A sportöltözék legfontosabb és legújabb darabja a kötött

ing, amely főleg angorából készül.
Ennek igen nagy előnye, hogy meleg, nem vastag, puha, kellemes és
pehelykönnyű viselet.
*
A különleges osztrák síruhák,
amelyek sokszor magukon viselik
a népies jelleget, lódenból, ballonselyemhői ós gaihardinből készülnek.

*
Newyork különleges luxust fejt
ki férfifehérneműben. A különleges estélyiingek
kiegészítőjeként
most elasztikus pikéből készült fehér nadrágtartókat hozott az egyik
legelőkelőbb nadrágtartógyár forgalomba. E nadrágtartók előnye,

hogy használat után könnyen moshatók.

*

Az áramvonalas autó után kitalálták az áramvonalas
kalapot,
most pedig egyik amerikai cipőgyár áramvonalas cipőt kreált. A
cipő lényege, hogy elől a fűzött
résznél magasabb, mint hátul a
sarkánál. Divatos hosszú kapli-ja
az oldalakon hátranyúlik a cipő közepéig.

*

London viszonzásul azért a szimpátiáért, amellyel Amerika a koronázási szöveteket és színeket fogadta, kezdi átvenni az amerikai
politikai nyakkendőket, amelyeken
kockák, csíkok és minták helyett
kis elefántok vagy lovak vannak.
Miután konzervatív angolok is viselik ezeket a különös nyakkendőket, kilátás van arra, hogy az egész
világon divatba jönnek.
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A tiszta selyem ingek divata folytonosan nő Amerikában. Ennek
egyik főoka, hogy a nagy inggyárak miár négy dollárért kiváló
minőségű, jól szabott selyeminget
árusítanak. Ez mindössze ötven
centtel több, mint amennyit egy
jobbminőségű pamut- vagy madraszingért fizetnek.

A „FIAT 5 0 0 " CABRIOLET
A VÁCI-UTCAI FIAT ÜZLET
KIRAKATÁBAN (SEIDNER FOTO)

Amerikában
is
Fordon
járnak a sztárok.
Elissa Landi, Hollywoodban nyolchengeres FORDkocsiián

(Foto Paramount)

Nő és autó tsok mindenben hasonlít egymáshoz. Sok férfi csak
hiúságból tart autót. Másoknak életszükséglet
az autó.
Segítőtársa
a munkájában,
amely nélkül egy lépést sem tud tenni. Es éppen
úgy, mint a nőnek szüksége van kozmetikára,
az autó tsem lehet
meg kozmetika nélkül. Nagy Géza, a hires magyar
autókarosszériakonstruktőr,
concours d'elegance-ok sokszoros győztese, az autók
kozmetikus
professzora, összeállította
azokat a kis
megfigyeléseit,
amelyeket az autókozmetika
abc-jének lehetne nevezni. Itt adunk
belőle néhányat autósaink szórakoztatására
és okulására.Az autó sok tekintetben olyan,
a uő. Ez sokszor kellemes, sokszor
lemetlen. Amíg 'hideg, egyik sem
megindulni. Fel kell melegíteni a
Elő kell melegíteni az autót.

mint
kelakar
nőt.

*
Nagyon sók férfi elég válogatós nőiben,
viszont beleül akármilyen autóba.
*
Ami a nőnél a mosdás és a fürdés, az
a kocsinál a mosás. Mosdani sokféleképpen leliet. Autót mosni is.
*
A kocsi polírozása a vibrációs mas^
sage.
Ami a nő lalkása, az az autó interieurje. Nemcsak a szalont kell vixelni,
a budoárt szellőztetni, a fürdőszoba csapjait fényesíteni. A kocsi belsejét is illik
taikarítani, politúrozni, porszívózni, letörölgetni. Az autó virágtartójába évszakonként más és más élővirágot lehet
tenni. A záraknak és ajtóknaJk könnyen
kell járni, úgyszintén az ablakfelvonóknak is. A krómozás ragyogjon, mint a
tülkör.

Párizsban az autót a ruhájukhoz készíttetik a nők. Megfelelően a ruha színének és szabásának. Nálunk legalább
arra vigyázzon egy Ikicsit az autós nő,
hogy a r u h á j a összhangban legyen az
autójával.
^
A legnagyobb autókultusz Amerikában van, amely a kozmetikának is hazája. Elegáns nő nem vesz kész kocsit,
éppen úgy, mint ahogy nem vesz kész
ruhát, lianem saját ízlése és egyénisége szerint divatlap után csináltatja.
#
Ha valakinék a szalonjában féltve őrzött gobelinnel áthúzott stylbútorolk vannak, ügyeljen arra is, ihogy a szakadt
autóülésből ne álljon ki a törött rúgó.
-fr

Az autó ablaka nemcsak arra való,
hogy a járókelők benézzenek a kocsiba
és bámulják az embert, hanem arra is,
hogy a vezetőnő kinézhessem r a j t a és
ne gázolja el a rendőirt.

#

*

Ha valaki télen inkognitóban akar
maradni az autójában, elég egy-két meleg sóhajtás és befutja a pára az ablakot.
^
De ha már szériakocsija van. legalább igyekszik vamilyen módon egyéni
varázst adni a kocsijának. Itt nem arra
gondolunk, hogy a szép piros 'bőrülésekre filénámoroíkat ralkjon.

~Az elegáns dáma nein v á r j a meg, amíg
a dukkozás lekopik az autójáról. Ugyanúgy, imint ahogy nem visel addig egy
ruhát, amíg az lerongyolódik róla.

Az autónak is szüksége van kozmetikai szerekre. A polirvíz, polirpaszta.

Az autó a pneuimatikjián jár. Nemcsak
a hócsizmákat kell kifényesíteni, haneim
a pneumatikot is. öumifestéklkel át lehet festeni, be lehet feketíteni. A piszkos pneumatik van olyan csúnya látvány, mint a piszkos cipő.

szarvasbőr, Schmoll-paszta, szivacs
autó Elisabeth Arden-liészítményei
A esókálló rúzsnak megfelel &
álló dukko.
^
Sok férfi nagy áldozatok árán nőt
tart, azt becézi, gondozza, kozmetikaija,
öltözteti, még a széltől is óvja. Más
férfi viszont naponta más és más taxiba <31.

*
Egyelőre még nem találták fel a gnmi sárhányót, amely karambol
után
visszapattan eredeti 'helyére és visszanyeri igazi (formáját. Pedig sok autósnaik szüksége lenne rá.
A karosszéria javításához ma
mindenki ért, az inastól és -a szobalánytól
a szomszéd házmesterig és munkanélküli
inázolótanoncig. Persze nom szabad csodálkozni. (ha az autó a házi javitás
után olyan foltos lesz, mint egy - vadmacska.
Az autó duk'kozását rendszerint akkor
javíttatják, h a már egyes helyeken lekopott. Miután rendszerint nem találják
el a megfelelő színt, így keletkezik a
szeplős és májfoltos autó.
Az autójavítóműhely és a speciális karosszériajavító-műhely
úgy aránylanak
egymáshoz, mint a fogorvos és a kozmetikus orvos. Az ember fogfájással
nem megy kozmetikushoz, viszont ajánlatos plasztikai hibákkal nem fogorvoshoz menni.

Delmár

Lukavetz

Uj típust hozott ki a Ford-gyár az eddig nálunk bevezetett típusok mellett. Ez
a Fordék új mesteralkotása,
mely a
nagykocsik előnyeit a kisebb kocsik gazdaságosságával
egyesíti. Az új Fordtípus motorja nyolchengeres,
Vadakban,
tizenkét liter fogyasztásra, modern, csukott karosszériával,
öt személy
részére
készül és fel van szerelve az autógyártás
minden vívmányával. Nálunk száz pengő
adóval kerül az új nyolchengeres
Fordtípus
forgalomba.

*
Autótulajdonosaink
száma
hónaprólhónapra
nő. Természetes
tehát,
hogy
azok a szaküzletek,
amelyek
az autótulajdonosok kényelmét szolgálják,
fontos szerephez jutottak.
Ilyen
szaküzlet
Kluger Sándor és Wirkmann
Ödön okleveles mérnök műszaki
irodája,
ahol
hozzáértéssel,
szakértelemmel
és szaktanáccsal szolgálják ki az autós-közönséget. Kluger és Wirkmann cége, különösen
az Adler-, Stuclebaker-, Praga- és Berlietkocsikra specializálta magát és raktáron
tartja ezen kocsiknak összes
alkatrészeit.
Azok, akik Kluger és Wirkmann,
Jókaiutca 16. számú üzletébe fordulnak
alkatrészcserével, hozzáértő barátot
találnak
a cég vezetőiben. Ebben az üzletben százszázalékos megelégedésre szolgálják ki a
legkisebb dologban is az
autósközönséget.

Walter

Ferenc

Wilhelm

Sándor

Pató Gyula
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Bellay Dénes elnézte a feleségét, amint
ült a lámpa alatt, a kékbársony fauteuille-ben és olvasott.
Valami rőt fényt látott a haján, ami
meglepte. Eddig sohasem vette észre a
felesége dióbarna (haján ezt az árnyalatot s most ijedten kérdezte magától, természetes szín-e az, vagy talán az asz»zony festeti a hajátt
Fölállt az íróat-ztal mellől, aihol ült és
dolgozott, nesztelen lépésekkel a felesége
hátamügé lopódzott és puhán, gyöngéden
rátette kezét a fejére.
L\Z asszony a kedveskedésre kissé megmozdult, de nem emelte fol! fejét és nem
nézett az urára. Olvasott tovább.
A férfi keze pedigi ott feküdt a rézvöröscíillámú barna hajon és érezte annak simaságát, melegségV-t és selymes
ruganyosságát, ét, meglepődött rajta, milyen sisép.
Furcsa dolog volt ez! Mintha ma látta
volna először ezt a hajat mintha csak
e pillanatban fedezte volna fel. Hol volt
eddig ez a haj? Mikor feleségül vette,
egyszerű, világosbarna haja volt. Azóta
egyre sötétedett. De ez a vörös zománc
csak most került rá.
szinte titokban,
hogy Ci n«m vette észre.
— Emma, — szólt halkan az asszonyhoz — mit csinálsz te? Fested a h a j a d !
Az asszony fölemelte fejét n könyvből
és megbotránkozva nézett az arcába.
— No hallod! Mi jut eszedbe? Minek festeném ?
— Furesa, de nekem úgy tetszik, mintha ez, nem a te hajad volna!
Az asszony kissé idegesen húzta el a
fejét a férfi keze alól és oldalról felnézve liazzá, bosszús nevetéssel mondta:
— Nem az én ha janit Hát. ugyan, kié
lenne? Milyen bolondokat beszélsz!
Az ura leült a zsöllye karjára és úgy
közelről beszélt hozzá tovább.
— Hogy is mondjam csak . , . valami
ú j szín lopódzkodott bele. Ez a vörös.
Látod te ezt? Ez azelőtt nem volt benne.
— Ugyan, Dénes, ne légy nevetséges.
Ez a szín azelőtt ie benne volt, csakhogy te nem vetted észre.
— En* ne vettem volna észre! Ne
mondd ezt nekem! Te csinálsz valamit
a hajaddal.
— Légy szíves, hagyd aíbba — kérte
az asszony most már Idegesen — ha
mondom, hogy nem csinálok vele sem-

,uiit! Ez az árnyalat már régen benne
van. De te nem nagyon nézegetted az én
hajamat.
— Lehet — mondta az ura kissé elkomorulva. — Én nekem nincs időm, hogy
sokat nézegessem a hajadat. Éppen ezért
meglepett az előbb, ahogy az asztaltól
•idenéztein és egyszerre ezt a vörös színt
láttam rajta! A lánupa alatt szinte lángolt!
— Azt akarod mondani, hogy nem tetszik neked? — kérdezte aiz asszony kíváncsian.
— Ezt nein akarom mondani. De ide-,
gen n e k e m . . . Idege«'.,. Bámulok azon,
hogy nem vettem észre hajadnak ezt az
átalakulását. Hogy ez rajtam kívül történt. Ebben van valami lesújtó számomra. Szinte jobban szeretném, ha azt
mondanád nekem, hogy megfestetted.
— Sajnálom, ezzel nem szolgálhatok —
mondta az asszony ós megint a könyvére
nézett, ezzel jelezve, hogy nem bánná,
ha folytathatná az olvasást.

• . • mögé lopódzott és puhán, gyöngéden rátette
kezét lejére . . .
m

Do a f é r j e ott ült mellette tovább is
ós nézte.
— Es mikor történt ez? — kérdette
tűnődve.
— Micsoda?
— Hogy a hajad í g y . . . hogy ez a
szín került bele? Mikor történt? Mióta?
— Nohát, ezt igazan nem tudom, —
mondta uz asszony bosszankodva — hogy
kérdezhetsa tőlem ilyeneket?
— Mert
te bizonyosan észrevetted
benne ezt a vörös csillámot, caak nekem
nem szóltál róla. Talán azt gondoltad:
ez nem tartozik reám.
— Oh, egyáltalán nem gondoltam semmit. De azt hiszem, ezt neked kellett
volnn legelőbb észrevenned!
— Ezt pedig elmulasztottam, — mondta
a férje — éppen ez az, ami megijeszt
ongem. Mondd, Emma, h á t olyan meszszire estünk mi m'ár egymástó,?
— Te tudod, jobban mint én, neked
kell megmondanod.
— Én nem tudom — mondta Dénes. —
Engem
talán túlságosan lefoglal a
munka. De minden szabad perceinben
terád gondolok ós minden szabad időm
veled töltöm. Hogy történhetett mégis,
hogy rajtad ilyen nagy változás ment
végbe és én ezt nem vettem észre.
— A megszokás talán — mondta az
asszony. Hiszen mindennap l á t j u k egymást!
— Gondolod? — kérdezte az ura. — És
hogy van, hogy te észrevetted, mikor egy
napon a fejem elkezdett
kopaszodni?
Akikor te azt mondtad: Dénes, mért nem
kérdezel meg egy orvost: mitől hull anynyira a hajad?
— Ez azért volt. mert a fürdőszobában
megláttam a hajkefédet, ami tele volt
hajijai.
— Csak ezért volt? — kérdezte a férfi.
— Azt hiszed, különben észre sem vetted volna, hogy .kopaszodom?
— Lehet! Aztán, mi. asszonyok, mégis
figyelmesebbek ós körültekintőbbek vagyunk, mint ti! Mi jobban ráérünk apróságokkal bíbelődni!
— Neked az apróság, hogy kihullik a
hajam?
— Istenem, — mondta az asszony vállAtvomva — csak nem akarod, hogy tragikusan vegyem? Mint ahogy te előtted
sem volt fontos, hogy az én -hajam ezt
a vörös árnyalatot kapta. Elvégre nem
a haj' t e s z i . . .
— Nem* — mondta a férj' — nem a
h a j t e s z i . . . De talán, ha akkor, mikor
megkértelek, ilyen magas lett volna a
homlokom, mégsem jöttél volna hozzám !
— Ugyan, ne gyerekeskedj — mondta
az asszony. — Miért ne mentem volna!
— Igazán? — kérdezte a férfi örömmel. — Nem zavart volna, hogy kopasz
m

vagyok? A nők nem szeretik a kopasz
férfiakat. Én legalább elmondhatom,
hogy a hajam a te szolgálatodban vesztettem el.
— Az én szolgálatomban? Furcsán tudod kifejezni magad! Mintha
di/rekte
attól vesztetted volna el a hajadat, mert
én a feleséged vagyok.
— 'No nem, nem! úgy
értettem
mondta az u r a és falállt a zsöllye széléről és visszament uz íróasztalához s ott
megállt előtte és nézte a zöldcrnyőjű
lámpát, — Nem úgy
értettem, ámbár
nem voltak könnyű esztendők!
A-z asszony nem felelt és a férfi jmost
végigment a szobán, átsétált az ebédlőbe,' onnan a szalonba, a szalonból a
közös hálószobába, a hálószobából a gyerekszobába és mindenütt rendet, csint és
eleganciát talált. Mindenütt ugyanannak
az ízlésnek az érvényesülését, mind az
öt szobán az asszony k kezenyomát, az
egyéniségének a lenyomatát és most be
kellett' vallania magának, hogy nem
volt olyan egyszerű dolog ezt a lakást
összehozni, azután hogy az első gyerek
megszületett és Emma azt mondta, hogy
nem elég tovább a háromszobás lakás.
Az asszony nem tudja, mennyit és hogyan dolgozott, ő ezért az ötszoba-hallos és erkélye«- budai lakásért! Azelőtt
az egyik körúton lakták és ott is nagyon
jó volt. De a gyermek miatt most kellett
a budai levegő «s a mindenes-szakácsnő
mellé kellett egy német kisasszony is,
aki takarít, felsaolgál és egysaersmint a
gyermekkel foglalkozik. Később ez sem
bizonyult elégnek, szobalányt is fogadtak. Most már három személy volt a
házban, hogy minden szépen ós rendben
menjen. Még szorencse, hogy a;z obligát
két gyérüknél több nenv született, mert
akkor talán még egy személy kellett
volna!
De így, — igaz, nem történt semmi,
csak hogy a hajkefe tele lett egyszerre
hajjal. Az ilyesmi elő szokott fordulni
az életben, még jó, ha ennél ross-/,abb
nem történik. Hogy az idegei bírták. De
Íme, közben az asszony haja azt a Vörös
rézszíwt kapta, az ő tudta és beleegyezése nélkül.
Persize, ez is uz ő bűne, hogy nem
vette észre! Egy kicsit
túlságos nagy
volt a hajsza, aminek árán megszerezte
ezt a nagy lakást és annak minden kényelmét és eleganciáját. De hát erről
nem beszélt. Erről sohasem beszélt. Hiába
is beszélt volna. Ha szegény ember létére, el merte venni azt a ragyogó terantést, helyt kellett állnia érte, Meg kellett neki adnia mindent, amit megérdemelt, hogy a szülei ne mondhassák: látod. nem tud úgy ellátni, ahogy megígérte. És hogy a barátnői ne sajnálkozzanak felette!
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A nagy lakás, aztán maga után vonta
a többit. Az egyre gyakoribb vendégeskedést, a drága ruhaszalont, ahol az
asszony a ruháit csináltatta, az egyre
zajosabb társaséletet, színházat, koncerteket, itt-ott egy-egy zajosabb, reggelig
tartó mulatást a többiek kedvéért.
Hát igen, mindez rendben volt. Hiszen a jövedelme is több lett
azóta!
Csak természetes, hogy
kültekezőbbcn
élnek. De a nyugalom az valahogy elveszett!
Talán osak nyaranta, ha az asszony a
gyerekekkel és a bonneal valamelyik
fürdőhelyre ment, akkor pihente ki mag'át valamennyire. Nem is a kurta bevallani magáinak, de jól esett, hogy ilyenkor egy kicsit magára
lehetett. Nem
mintha szerelme kihűlt volti.i az asszony
iránt. Sőt. De már érezte, hogy egy kicsit vigyáznia kell magára, hogy takarékoskodnia kell az energiaival, a munkaerejével. ha már a hajával nem takarékoskodhatott.
Most, ahogy végigjárta a lakást, ez
olyan volt, mintha terepszemlét tartott
volna a dolgok fölött, amelyeknek 'köszönheti, hogy kissé elfáradt, mint férfi
és mint férj.
Mert nemcsak a bútorokat és a csillátokat nézte, a függönyöket és a képeket a .falon. Szemei áthatolt a szekrények csukott ajtain és látta a csipkével letakart polcokon a» ízléses, szép.
selyemből való fehérneműket, látta az
asszony finom ruháit, a ikis és a nagy
bundáját, az estélyi köpenyeit és azt a
sok, sokpár cipői, ami az alsó fiókban
volt, sámfára húzva.
Mindezt
látta
és elgondolta, Ihogy
mennyi agyvelőt és vért, mennyi éjszakát é* mennyi verítéket pazarolt el
azért, hogy mindez meglegyen!
És vájjon az asszony hálás-e
mindezért? Nem. ö olyan természetesnek találja, olyan n:agátólértetődőnek, hogy ő
ezért dolgozott é s fáradt. 'Persxe, nem
tudja, hogy néha olyan ügyeket is elvállalt, amikhez nem volt kedve, amiktől az ízlése, néha az erkölcse is visszaborzadt. I)e miikor az ilyen ügyek hozzák a legtöbb pénzt! Ma már rettegett
ügyvéd, akinek a nevét tisztelettel ejtik
ki, akinek nagy hírneve van s ezt mégis
csak annak köszönheti, hogy volt
valami, ami sarkalta a munkára. Az élet
nem engedi meg. hogy finnyás legyein az
ember...
— Mit sétálgat m a g a ! — kérdezte az
asszony és a hangja egy kissé idegesen
csengett. — Ügy tesz, mintha
kutatna
valamit a 'lakásban.
A férfi elmosolyodott.
— Hogy eltalálta, — gondolta magában — valóban kutatok valamit, de bajos volna megmagyarázni, hogy mit.

Megint visszaült az asztalhoz és belebámult az előtte fekvő iratokba. De nem
tudott dolgozni. A betűk
táncoltak
előtte. Az ügy nem érdekelte. Megint
csak átnézett a feleségéhez ós, nézte annak csillogó haját a lámpa fényétjen.
Egyszerre, mintha egy hideg kéz megmarkolta volna a szívét, átfutott testén
valami névtelen aggodalom, valami rossz
sejtés, valami, amit először érzett életében. Az asszony, amint ott iilt a zsöilyében egymáson keresztbevetett
lábakkal,
megtámasztott derékkal, kissé oldalt
hajtott fejjel, e percben úgy tünt előtte,
mintha egy idegen nő lett volna.
Mintha most l'átta volna először ebben
a beállításban, a lámpa sárga fényével
a fején s abban az eperszínű pulóverben, ami olyan jól állt az arcához s
amiben olyan volt, mint egy
fiatal
leány.
Vájjon nem változott-e
meg
csakugyan! — kérdezte magától. — A hajával együtt nem lett-e idegen hozzá, a
férjéhez!
Vájjon nem történt-e a lelkében is
olyan átalakulás, amit ő nem vett észre!
S nyomban felmerült benne a legfélelmetesebb kérdés: Vájjon hű-e még
hozzá! Eddig sohasem jutott eszébe, hogy

. . . odatámolygott az ablakhoz és kinézett a
homályos őszi budai utcára . . .
(Jakab Ödön rajzai!
1

k ételkedjék benne 1 Nagyszerű anya és
kitűnő háziasszony voit s emellett lelkiismeretesen eleget tett a
társadalmi
kötelezettségeinek ie. Nem is beszélve
úrról, hogy mint feleség mindig kedves
és megértő volt vele szemben.
Mindig
gyöngéd és tapintatos.
Hirtelen megijesztette őt az asszony
túlságos tökéletessége. Az volt az érzése,
hogy mind e sok eréuye között kitűnően
megférne az is, hogy valakinek az odaadó és forró kedvese legyen. Igen, az
ilyen asszonyok, akik ennyire szeretik a
harmóniát és rendet, keresztül
tudják
vinni azt, hogy a maguk titkos boldogságát is beleillesszék a dolgok
közé,
anélkül, hogy ez bárkinek is szemet
szúrna, vagy hogy a férjnek még csuk
sejtelme is lenne róla.
A csalási
Felizgatott f a n t á z i á j a most keresve
kutatott azok közt a férfiak közt, akik
házukban jártak. Vájjon melyik
lehet
az, a k i v e l . , .
Hirtelen felugrott az asztaltól é» elkezdett fel s alá száguldani a szobában.
Az asszony megfordult a zsöllyében és
nézte.
— Milyen nyugtalannak
látszol ma!
— mondta neki. — Valami bajod van?
Mit lehet erre felelni ?
— Nem, nincs semmi bajom. Csak izgat ez az ügy, amivel foglalkozom Nehéz ügy, össze kell szednem hozzá ma
gamat.
— üli én nem féltelek téged, —
mondta az asszony hízelegve — amit te
egyszer megfogtál ! - , .
—' Annyira bizonyos vagy ebben? —
kérdezte az ura éa . megint odament
hozzá fölemelte az állát és erősen a szemébe nézett.
Az asszony derűsen nézett reá vissza.
— Eigészen bizonyos — mondta és egy
kissé lehajtotta arcát, és belecsókolt a
férje tenyerébe.
A férfit átfutotta ettől a melegség, de
azért nem szédült meg. Tovább is1 nézte
az asszonyt és folytatta.
— Tudod, ezek a válóperek a leg rémesebbek. Mindegyikben egy örvény van.
ami elnyeléssel fenyegeti az embert.
— Miféle örvény! — kérdezte az nszszony nevetve.
— A hazugság örvénye, — mondta —
az ember sohasem tud hinni egészen. Az
asszonyok olyan jól tudnak hazudni!
— Neked, az ügyvédnek osak nem hazuduak! Hiszen te a vesékbe látsz!
— Nem mindig — mondta csendesen és
elvette kezét az asszony álla alól.
— Ugyan, ne törődj vele, — tégy úgy,
mintha hinnél! Nem sokkal
könnyebb
dolog ezt
Bellay l>énes csak állt az asszony előtt
és elgondolkodva nézte.
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— De igen, — mondta azután — így
sokkal könnyebb!
— Hát éppen ezért, — mondta az aszszony — u fő, hogy a pert megnyerd!
Nem kell, hogy még a lelkiismeretedet
is megterheld vele!
Ezt mondva az asszony, letette a könyvet és az órájára nézett.
— Mi ez! — kérdezte. — A gyerekek
még nincsenek itthon? Megmondtam a
bonnenak, hogy öt óránál tovább ne muradjanaik u nagymamánál. Most pedig
már fél hat. Tudja mit, maga úgy is
dolgozik, én elmegyek
értük és majd
együtt hazajövünk.
— Értük megy? — kérdezte a férfi és
a szive most megdobbant reszketőn, hidegen. — És ha elkerülik egymást? Nem
•tudhatja, merről jönnek!
— óh dehogynem! — mondta az aszszony mosolyogva s már indult kifelé. —
Mindig ugyanazon az úton jönnek! ÉH
ha elkeriilnök egymást, az sem baj. Egy
kicsit ott leszek a mamánál és vacsorára
visszajövök, Jót l'og tenni egy kis, séta.
Ma még úgysem voltam kinn a házból.
Az utolsó szókat már az ebédlőből
mondta visszafelé, aztán eltűnt karcsú
alakja az ajtó mögött,
«A férfi liedig csak állt egyhelyben és
nézett utána, Hallotta, amint túl a hálószobában, kinyitja a szekrény a j t a j á t s
kis idő múlva megint becsukja. Aztán
hallotta, amint nyílik az ajtó ós kilép a
hallba. Ott végigmegy. Mintha dudorászna is egy kicsit. Lehetséges, hogy
dudorásszon, ha rossz a lelkiismerete?
Most kilép az előszobába, Az ajtó csattan mögötte. E l m e n t . . .
Bellay Dénes odatámolygott az ablakhoz és kinézett rajta a homályos őszi
budai utcára, ahol a fák sárguló koronákkal álltak a szemerkélő esőben, az
utcai lámpák sápadt világosságában.
— Most megy. Hova
megy? — kérdezte magától. — Vájjon
odamegy-e,
ahova mondta? Vagy máshova?
Talán
már az utcán találkozik a gyerekekkel
ós visszajön! Talán, talán nem!
összerázkódott. Hát most már ilyeneket fog kérdeizni magától mindig, valahányszor uz, asszony elmegy a háztól?
Hiszen ebbe bele lelhet őrülni!
Visszament az íróasztalához és leült a
munkája mellé.
Mit is mondott az előbb? Tégy úgy.
mintha hinnél! Ezt U jótanácsot a d t a !
Nem sokkul könnyebb ez! Hát igen.
Mindig ilyen okos dolgokat mond! Jó
lesz neki szótfogadni, hogy fel 1 ne boruljon minden. Bz a szép lakás itt, család és gyermekek, a megszerzett hírnév,
a harmónia — ez az1 egész é l e t . . .
Ëe Bellay Dénes két keze közé fogta a
fejét, ezt a szegény, fáradt fejet, mely
két oldalt Ii halántéka fölött olyan volt
már, mint egy napégett s i v a t a g . . .

A virágzó asszon
' Vígjáték három felvonásban.
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Valentine Salv«t:
Hwrmin0bét&ves
asszony,
amwk a párizsi női típusnak minden bájával, finomságával és disztingvált szellemével, amely a
háború előtt már kezdte megtanulni, hogy örülJön az életnek.
Madelaine Salvat: Leánya. A inal nemzedék
flatul leánya, fölényeskedő energia, nyilvánvaló
sznobizmus, majdnem brutális nyíltság, és az a
nyugtalanság, amely talán nem más, mint a modor és a belső igazi jellem különbözősége.
Yvonne Tardif: Húszéves. Madelaine barátnője,
Ugyanaz a típus,
ddlle de Marist: Harminehatéves. Könnyelmű,
élénk, mondaine,
Piarre Vidal: Huszonkllencéves.
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Makay Margit
( F o t o L a u b Juci)

határúnak fia. önkéntelenül megőrizte az előző
nemzedék nosztalgiáját a régi világ után. amelybői nem egy tulajdonsága származik. Lelkes és
kedves, a forró fiatalság egyenessége lakik benne,
amely
ma
gyakoribb, nntat általában
hiszik.
Lelke emelkedett frs szemérmes, de az ú j neruzedék vonásai is megtalálhatók karakterében,
Salvat: A háború utáni nagyiparos tipusa. A
nehéz üzletek szenvedélye fagyossá tette kedélyét,
modorát pedig mindenáron amerikaiaskodóvá. Ap
élet örömeit mindenesetre tudja élvezni.
Bemard Lambert: Huszorikétéves. Mai fiatailember,
Hobert Nicolai: Huszonhároméves. Mai fiataletnber.

ELSŐ FELVONÁS
(A szín Salvaték szalonját ábrázolja. Középen tágas üvegajtó egyi fedett folyosóra.
Balról kényelmes,
nagy dívány,
Jobbról
zongora, a zongorázó félig háttal ül a nézötérnek. A zongorán gramofon. Nagy vátában mimóza mutatja,
hogy tél elején
vagyunk.
Elül jobbról ajtó az tbédlohöz.
A falon modern,
jó képek mutatják a
háziasszonynak
ad időkkel lépést tartó, jó
izlését.
Mikor a'függöny
felmegy, Madelaine és Pierre bizonytalanul
táncolni próbálmk
egy
melódiára,
melyet Yvonne,
Bemard és Róbert harsognak. Gyakorlóttan, jól ritmizált színkopálással énekelnek,
pd Madelaine hirtelen abbahagyja a táncot.)
Madelaine: Mit csinálsz, mit csinálsz 1
Most elhibáztam miattad.
Plerre: Miattam? Én Úgy táncolok, mint
egy isten
, , , , ,'
,T
,
...
-, , T-, , _
Madelaine: Nem hozzad beszelek. Robert
marha s kod ta el a taktust,
Robert: fini Nem vagy e s z é n é l fiam.
Voltál te abban a tarban, ahol ezt JáUzszákt Nem voltál. Hát en voltara. Nyugodj
bele, hogy ez így van jól.
Yvonne (Madelainehez):
Nincs igazad,
fiam, gyerünk tovább.

Madelaine: ï o , 'jó, na beszéljetek annyit
a szátokkalYvonne; Nagyon könnyű az, egész. Gyere,
Hobert. (Elkezdenek
táncolni, a melódiát
maga Robert dúdolja, Bemard segít neki.)
Madelaine: Jó, Jó, tudom már. Hagyjátok abba.
Robert (abbahagyja):
Na, látod.
Madelaine: Különben is itt rémes táncolni.
Bernard: Dehogy. Csak fel kellene szedni a szőnyeget.
Pierre: Bolond vagyí Mindj'árt íelforditaini a lakást1?
Madelaine: Na hiszen. Majd hallanátok
agyetmást anyámtól.
.,....,
Yvonne:
Ugyan, ne beszélj, anyád orulne
h a 1( 1
; f , .• ! erezzük magunkat,
Madelaine: Ahogy te azt elkepzeled. Van
fogalmad, hogy milyen rendes! Hu hozzá[^torhoz, m á r belebetegszik,
nyúiok
Hobert: Nana. Túlozni azért nem kell,
Yvonne: Hát az igaz, hogy 1,« rágyujtokv
^mpillanttlsuliU(>r ö ()tt v a n > a b b a n a
hamutartót,
b a n mA
elém nyoraja a
p |erre: A z (,né(, n e m o l y a n rla(ry kata8Z_
trófa, iHtt nektek saját lak'áisotok
lesz,
ugyanezt fogjátok csinálni.
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Yvonne: Jói vau, drágám,'elég.
Pierre (hirtelen
maga
elé
tűnődik):
»Drágám, e l é g « . . .
ez valami versben
van . . . várjatok esak . . . »Drágáin, elég« . . .
Bobért: Na nézd, fiam, ezt már nem. Ha
megint elkezdesz verseket mondani, én veszem a kalapomat. Az idegeimre mégy
ezekkel a versekkel.
Pierre (nevet): Ne haragudj, nem tehotek róla. Iiáj'ár a szám. Egész éjszaka verseket olvastam. A ritmus a fejőmben maradt. Mint.hu egy metronom ketyegne bennem. Ne félj, holnapra elmúlik.
Yvonne: Ha nem múlik el, operáltasd
meg magad, mert ez csakugyan tűrhetetlen.
Bemard: Rémes lehet, ha valakinek
metronom van a fejében. Vétesd ki.
Yvonne: En, őszintén szólva, nem is tudom, mi az a metronom. (Szünet.)
Bernard: Egy olyan izé, amivel mérnek.
Tudom már: egy olyan bogyliívják, egy
inga, amivel megmérik, hogy milyen hoszszú egy zeneszám.
Peirre (kacag):
Na hát! Ilyén hülyét
még nem láttam. Azt se tudod, mi az a
metronom? Az a kis eszköz a zongorán,
amivel a ritmust ütik, te ló.
Bobért: Szerintem igen kellemesen lehet
élni, ha az ember nem tudja, mi a metronom.
Pierre: Hogyne, lehet. Elvégre ahhoz,
hogy a i ember éljen, semmit se kell tudni,
abban igazad van.
Robert (támadóan): Hogy érted ezt, édesem"!
Bernard: Elég lesz, igen? Megint összeakartok veszni nekem?
Yvonne (folytat egy már előbb megkezdett párbeszédet):
Sajnos, lehetetlen, mert
tizennyolcadikán utazunk.
a fene egye
meg.
Pierre: Mi az? Utaztok? HoVá?
Yvonne: Falura, édesem, képzeld. Ma határozta el a családi tanács.
Bernard: Ô, csak én utazhatnék. Imádok
utazni.
Yvonne: De nem így, az egész családdal.
Rémes lesz,
Bobért: Az illető is ott lesz?
Yvonne: Miféle illető?
Bobért: Na, édesem! Miféle illető! Az a
sí-bajnok, akiibe szerelmes vagy. Akinek a
fényképe ott van a kandallón. Mit affektálsz?
Yvonne: Igen, édesem, a »'bajnok itt
lesz. És igen, édesein, még mindig szerelmes vagyok l>ele.
Bemard: A, ne mondd. Beszé'jünk esak
egy kicsit erről a szerenesés emberről.
Bobért: Ugyan, ne okoskodj, egy osztrák
profi, gyenge kis alak . . .
Yvonne: Gyenige kis alak? Okleveles
mérnök, ha tudni akarod, de Ausztriában
most ros'üak a viszonyok. Síleckéket ad
' Sestrièresben, ahová megyünk. (Madelainehez.) Te, lm látnád a krisztiánl'áitl Ra-

gyogói A Vu éppen a mult héten kö ölte
az arcképét. Óriási ember. Mikor élesen
fordul, micsoda hóvihart csinál! Azt látni
kel . . .
Robert: Na és mennyire vagytok flört
dolgában? Messze mentetek, vagy netalán
még messzebb?
Yvonne (boldog,
hogy súlyos
dolgokat
engedhet sejteni): Azt rám kell bízni. Mindenesetre nagyon meg vagyok vele elégedve.
Robert: Na, ne mondd.
Pierre: Szóvá', úgy látszik, hogy megtört a jéig. Ebbe nyugodjunk bele és ne
beszéljünk róla.
Bemard: De csak beszéljünk róla. J ó
lesz, ha Yvonne vigyáz egy kicsit, inert
egy szép napon beállít közénk egy kis hóemberrel. (Mind nevetnek, kivéve
Pierret,
aki a tréfát nem találja
ízlésesnek.)
Yvonne: J a j , tie szellemes vagy. Vigyázz,
mert paralízist fogsz kapui.
Bemard: Ne gondolj te a paraÜzissel.
Vannak dolgok, amiket sokkal bosszantóbb
megkapni, mint a paraH'/.ist. (6 maga erősen nevet saját elmésségén, de a többiek
ezt már sokallják. Jeges csend.)
Bobért (pár pillanatra a zongoránál áll
és hangokat ütöget): Ugyan, hallgassatok
már, nem tudóik rájönni erre a vacak melódiára, Pedig a nyelvemen van. Itt ni.
(Kiölti a nyelvét. Mind
nevetnek.)
Yvonne: Ez bolond, szavamra.
Bemard: Mi lelt?
Pierre: Beteg vagy?
Robert: Igazán bosszantó, hogy nem tudog Rájönni.
Yvonne: Mire?
Robert: A Bing Crosby számára. Remek szám és ne a d j isten, hogy eszembe
jusson. Már látom, ihogy egész éjjel nom
fogok aludni, mindig ezen a számon fogok gondolkozni.
Bemard: Nekem se jut eszembe, pedig
kitűnőnek találtam magam
is. Holnap
mindenesetre mégegyszer elmegyek a Maringnanba és megint megnézem a filmet.
Madelaine ( Pierrehez) : Te meg mit somiolyogsiz a bajuszod alatt?
Bemard: Igén. Mért vagy olyan titokzatos?
Pierre: Semmi, semmf,
Madelaine: De igen, valami f ú r j a az oldaladat. Na, bökd ki.
Pierre; Fogadjunk, hogy holnap elfújom
nektek ezt a számot elejétől végig hibátlanul.
I
Madelaine: Hogy csinálod ezt?
Pierre: Éppen ez a titok.
Bemard: Ugyan,
ne hallgassatok rá,
csak ugrat bennünket.
Pierre: Én?
Bemard: Édesem, ez egy nehézritmusú
amerikai szám, a kottája még nem jelent
meg, a filmet csak tegnap óta játsszák,
honnan a fenéből tudhatnád te ezt a saámot. Ki van zárva.
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Robert (diadallal): Megvan! (Mind hallgatják, de ő egészen rosszul énekli.) If
you love me, oh my, oh my d a r l i n g . . .
(Mind egytzerre kiabálva
lehurrogják.)
Bernard: Szó eincg róla.
Yvonne : Nagyon rossa.
Madelalne: Meg vagy őrülve.
(Bemard
befogja a fülét és tovább próbálja megtalálni a dallamot.) J a , igaz, Bernard, a moziról jut esaembe, nekem meg Yvonnenak
még tartozol a jegy árával.
Bemard: Yvonnenakt Miért tartozaiám
Yvonnen akt
Yvonne: Na hallod, hiszen meghívtál.
Bemard: Ez biztost
Yvonne: Na hát igazán disznóság, most
nem akarsz emlékezni.
Bemard: Jó, jó, adós maradok.
Ni nos
egy vasam se, és az atyait osak szombaton kapom.
Madelalne: A fene egyen meg, most
szombatig rossz cigarettát kell szívnom.

Pierre (oldalt egy könyvben
lapozgatott):
Ezt te olvasod, Madeleine!
Madelalne: Melyiket! (A címre
pillant,)
Nem, ezt anyám olvassa.
Pierre: Ilyen modern asszony a mamád!
Érdekes.
Madelalne (meggyőződés
nélkül):
Igen,
elégigé.
Robert: J a j , de kívánóik egy kis alkoholt,
Madelaine, nincs valami italod!
Madelalne: Mindjárt kapsz, v á r j egy kicsit. Áim'bár délután két konyakot már bevágtál, nem lesz az stík! (A fedett folyosó
Valentine.)
felől belép utcai ruhában
Valentine: Ö, bopsánat, ha zavaróik, gyerekek, nem tudtam, hogy maguk itt vannak,
Robert: Keziccsókolom, mi kérünk bocsánatot, hogy elfoglaltuk a szalont.
Valentine (sorra kezet ad): Semmi baj,
csaik érezzék jól magúikat, én máris eltűnőik. (Közben Pierrehez ér, akit nem ismer.

Mindenem megvolt
csak hiányzott a

SZERELEM !
Romantikára vágyó;
csókszomjas asszony,
tragikus
sorsa.
»Mindenem megvolt, amire egy nő v&gyhatik: pénz, ékszerek, drága toalettek, minden, — kivéve a szerelem. Luxushotelekben
éltein, de végtelenül szerencsétlen és életunt voltam. Soha nem ikérte meg a kezemet senki, — és én tudtam, hogy miért:
szörnyű volt az arcbőröm! Bőröm tele volt,
fekete pontocskákkal — mitesszerekkel és kitágult pórusokkal. Sok mindent próbáltam meg, de nem hasanált. Egy ismert
párizsi gyógyszerész tanácsára megpróbáltam a
fehér, nem zsíros TokaIon krémet. Néhány nap
inulva bőröm már üdébb
és tisztább lett. Egy hét
múlva, miután eltűntek
a kitágult pórusok és a
fekete pontocskák, bőröm
fehér, lágy és bársonyos
lett. Nem sokkal ezután
szívem választottja elvett feleségül.

A fehér, nem zsíros Tokaion krém friss
krémhahot és praedigerált oliva-olajat tartalmaz. Ezek az anyagok behatolnak a pórusokba és szinte kihalásszák a fekete pontocskákat, amelyeket szappan és víz nem
tudna kioldani. A fehér Tokaion
krém
többi alkatrésze táplálja és m e g i f j t j a a
bőrt, megszákíti a kitágult pórusokat és
még a sötét, durva arcbőrt is három nap
alatt fehérré, üdévé és b'ársonnyossá varázsolja. Még éltesebb nők ig elérhetik azt
a friss és bájos arcbőrt, amelyre minden
fiatal lány büszke lehetne. Visszakapja
pénzét, ha az utasítás szerinti használat
nem hozná meg a joggal várható eredményt

Pierre melyen meghajlik és várja, hogy bemutassák. A fiatalember
kissé zavart.)
Madelaine (észreveszi a helyzetet): J a igaz,
engedd meg, mama, hogy bemutassam neked Pierre Vidait, akiről már beszéltem.
Valetlne (nyájasan): ú igen, hogyne. Nagyon örülök. A lányom csakugyan gyakran
beszélt már magáról.
Pierre: Csókolom a kezeit nagyságos aszszonyom.
Valentine: Van mindenük?
Madelaine (alig várva, hogy anyja már
menjen): Igen, igen, nem kell semmi.
Valentine: Teáztatok már?
Madelaine: Igen, vagyis még nem, majd
mindjárt teázunk.
Valentine: De hát miért nem csengettél
érte?
Madelaine: Csak bízd ránk. mama, nagyon
jól megvagyunk.
Yvonne: Ne tessék törődni velünk, mikor kijöttünk a moziból, ettünk valamit,
w m éhes senki.
Valentine: Hát ha nem teáznak, akkor
isznak egy pohár portóit. (Mind
örülnek,
csak Madelaine kedvetlen. Alig várja, hogy
a ay ja menjen, a maga részéről odamegy az
ajtóhoz, ahol anyja ki fog menni, és türelmetlen'.) Mért vagy olyan rosszkedvű, fiam?
Madelaine: Dehogy vagyok rosszkedvű.
Két óra hosszat ültem moziban, az kifárasztott.
Valentine (távozik):
Viszontlátásra. Ha
kell valami, a szobámban vagyok. (Madelaine megkönnyebülten
csukja be az ajtót,
arcán ^hálistennek« kifejezés jelenik meg.)
Bobért: őszintén szólva, jobb szerettem
volrm vacsora előtt benézni egy bárba.
Madelaine (vállat von): Mit csináljak?
Yvonne: A portói miatt most itt kell marwdni. Bosszantó.
Madelaine: Es még hozzá utálom a portóit. Egy cocktaijt szerettem volna.
Pierre: Nincs igazatok. Nagyon kedves
tőle, hogy . . .
Bobért: Nagyon kedves, nagyon kedves,
de én randevút adtam Bobnak és Lucienek
a Wiking-bárbaru (Csend.)
Pierre: Milyen kedves asszony az édesanyád.
Madelaine (hirtelen összenéz Yvonnenal és
kacagásban törnek ki.) Tessék?
Pierre: Tessék?
Madelaine (pillantást váltva
Yvonnenal):
Semmi, semmi.
Pierre: Ezt nem érteim. Mi volt ez
Yvonne? (Yvonne még titokzatosabban
mosolyog.) Valami hibát csináltam? Azt mondtam, hogy milyen liedves asszony az édesanyád. Nem értem, hogy . . .
Madelaine: Nem, drágám, légy nyugodt,
nem csináltál semmi hibát.
Bemard: Én sem értem, mit röhögtök
ezen. Te érteti, Robert?
Robert: Nekem hagyjatok békét, az a
melódia 'nem alkar az észemlbc jutni. (Mind
nevetnek
rajta.)
Madttlaine: Nézd, menj át a szomszéd szobába és gondolkozz, ott nem zavar senlki.

Pierre: Komolyan ne okoskodjatok. Azt
mondtam, hogy milyen kedves az édesanyád.
Hát nem kedves?
Madelaine (hanyagul):
Dehogynem, nagyon kedves, hogyne. Mi csak azon nevettünk, hogy ez mindig így van. Igaz, •
Yvonne?
Yvonne: Pontosan.
•
Madelaine: Akárhol megjelenik a mama.
ez mindig így van. Műhelyt kiteiszi a lábát,
azonnal eldördül ez a megjegyzés szóróiszóra: »Milyen kedves asszony az édesanyád«. Annyira, hogy ez már . . .
Pierre: Nos? Ez már?
Madelaine: Ez már egy kicsit unalmas.
Bemard: Unalmas? Miért? Ezt nem látom be.
Madelaine: De igen. Nfrm mondom, hogy
bosszantó, mort az túlzás volna, de . . . egyszóval Yvonne ért engem.
Yvonne (hízelkedve):
De mennyire megéretlek! Tudod, l'ierre, már vártuk, hogy
ezt mondani fogod. Biztos volt, hogy mondod. Mindeki mondja.
Madelaine: Na és ami még ezután jön. Ha
majd négyszer-ötször összejöttél vele, akkor aztán lesz mit hallanom: >A mannád
azt m o n d t a . . . a mamád úgy t a l á l j a . . . A
mamád véleményén vagyok, aki nem szereti az ú j k a l a p o d a t . . . A mamád is mondja,
hogy túlsóikat c i g a r e t t á z o l . . . a mamád, a
mamád ...« Tudom előre, köszönöm szépen.
'(Idegesen
nevet.)
Pierre; Kérlek, ami engem illet, én nagy
dolognak tartom már azt is, hogy egyáltalában van édesanyád. Nekem nincs. Es
az én számomra nehezen érthető, hogy valaki nincs elragadtatva, ha az anyja . . .
Bemard: Én három éve ismerem a mamádat, Madelaine, hát mondhatom, hogy
igenis nagyon kedves asszony. Az ellenkezőt senkisem mondhatja.
Madelaine (még mindig idegesén)-. Hogyne, ón is ezt állítom: az ellenkezőt seniki
sem mondhatja.
<
Pierre: Nekem jó érzékem van arcokhoz,
azonkívül az első benyomásom még sohasem
csalt meg. És mondhatom: rendkívül szimpátikusnak találtam. Jónak, finomnak és
kedvesnek.
Bemard: Ügy vau. Nagyon kedves. Nagyon. nagyon kedves.
Pierre (odalép Hemardhoz):
Ugy-e? És
a fellépése az igazi dumáé. Látszik r a j t a ,
hogy . . . (Tovább társalognak
kelten.)
Madelaine (Yvomiehoz):
Mondtam neked.
Előre tudtam, hogy szórói-szóra ezt fogja
mondani...
Pierre: Mit mondasz, Madelaine?
Madelaine: Semmit. J a j , de kíváncsi
vagy.
Pierre: De miért lettél egyszerre olyan
ideges?
Madelaine: Beszéljünk másról, jó!
Bemard: És óriási, hogy milyen fiatal.
Messziről azt lehetne mondani, hogy ő meg
Madelaine nővérek.
. Madelaine: Hallottál ilyet? Nem hajlandók másról beszélni.
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Bernard: Tulajdonképp™ hány éves? Nekiiuk megmonilhatod.
Miideialiie (fáradtan,
mintha unt leckét
mondana let): Tizen nyolcéves volt, mikor
én születtem, én pedig tizenkilenc vagyok.
Számítsátok ki.
Bobért: Negyvenegy.
Bernard: Nézzétek ezt a hülyét. Felébredt. hogy egy marhaságot mondjon.
Bobért: Rosszul adtam össset Hát akkor
harminckilenc.
Pierre: Remekül számolsz. Tizennyolc
meg tizenkilenc, az harminchét, édesem.
Madelaine: Ugy van, harminchétévé«,
Pierre: É s m i a keresztnevet
Biztosah
íiagyon kedvos neve is van»
Yvonne; Nem éppen rossz név.
Madclalne: l'sak egy k i c s i t . . . de nem,
csakugyan nem rossz név elvégre. Valentinénak h í v j á k .
Pierre: Valentine? J a j de kedves név,
Van egy régi vers, azt mondja: »Valentine,
az á r n y a s kerti úton . . .« (Nem
folytathatja, mert mind nevetnek.)
Mi a/.J
Madelaine: Óriási vagy ezekkel az örökös
versekkel. Tudod,
hogy meg lehet ezt
úriul?
Bobért: É n m á r a falnak szeretnék menni,
mikor szavalsz.
Bernard: Egy szóval a mamád remek aszszony, iMadelaime. Az enyém rémes nő, én
nyugodtan megmondhatom, hogy a tied remek. Sőt azt merném mondani, hogy még
miindig . . .
Madclalne: Kívánatos. Csak mondd ki.
hogy kívánatos.
Bobért: De mi az, hogy még mindig?
Egyszerűen kívánatos és pont.
Pierre: Madelaine. ilyesmit ne mondj. A
te szádból nem kellemes ilyeneket hallani,
fiam , . .
Madelaine: Mi az, hol vagyunk? Már nem
m o n d h a t j a ki az ember, amit gondolt
Yvonne: (iondúljátok, hogy egy asszony
még csinálhat bolond,ságokat negyvenéves
korában?-.
Bobért: Meghiszem azt.
Yvonne: H á t akkor is legfeljebb ötvenéves f é r f i a k k a l .
Bobért: Hohó. Ötven- és negyven- és harminc- és huszonötévesekkel. Nekem elhiheted.
Bernard: Ugy van, ezt é n is igazolhatom.
Bobért: I t t van például Lardierné és a
kis Valót, Az asszony negyvenéves, a fiú
huszonnégy. Nahát.
Madelaine: Elég undok é s ellenszenves
dolog. Aki harmincéves elmúlt, az nekem
többé nem ember.
Pierre: Köszönnöm szépen.
Madelaine: Félreértettél, én csak a nőkről beszéltem. És te különben is még nem
vagy harminc. Nem bánom, legyen harmincöt az a korhatár. Aki harmlncötéves
elmúlt, és pláne félnőtt gyerekei vannak, az
egy más világba tartozik, az nem a mi emberünk.
Pierre: H á t ez egy kicsit túlzás.
Bernard: Vigyázz, Pierre öreg-párti. NaSzépségápolás
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gyon szereti a z üregeket, kivált h a beszélgetnek vele. (Utánoz egy öreg urat.) »Hát
aztán mondjad csak, kedves öcsém, mit
gondoltok ti fiatalok a külpolitikáról!« E r r e
a m i Pierreünk összeráncolja a homlokát,
roppant okos arcot vág és elkezdi: »Én,
kedves bátyám, azt gondolom, hogy a jelenlegi viszonyok között«...
Pierre: Majd ón megmondom neked, hogy
mit gondolok a jelenlegi viszonyok között.
Aki fiatal, annak nem jimszáj okvetlen
szamárnak is lenni.
Bernard: Ez célzás a k a r t lenni?
Pierre: Igen. i'ád. Száz százalék.
Bobért (a sarokból
hirtelen):
Megvan!
Megvan!
Pierre: Mindenki a fedélzetre!
Megtalálta a melódiát!
Yvonne: Na. hál'istennek.
Madelaine: Na, végre.
Bobért (a középre jön és
fontosságának
az első sort,
tudatában
énekelni
kezdi
amelynek dallama csakugyan eszébe
jutott):
If you love me, oh my, oh my darling . . .
Yvonne: Figyeljetek! Most!
(Megpróbálja
folytatni a dallamot, de belesül.)
Bernard: Szó sincs róla, nem így van.
Bobért: Ne lármázzatok annyit, várjatok,
majd elülről kezdem. (Elkezdi, a többiek
is próbálnak
segíteni
neki, de a második
sornál
megakadnak.)
Pierre: J a j , de gyámoltalan alakok vagytok. (Kihúz egy kottát a zsebéből.) If you
love me. Bing Crosby lágere a z »Ever
young« című filmoperettből. ( N a g y hatás,
mind csodálkoznak
és hüledeznek.)
Bobért: Na hát. milyen disznó vagy,

gramofon és lemezek
a legszebb ajándék!

Kényelmes fizetési feltételek!
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PHILIPS rádiók

hagysz i t t bennünket kínlódni ezael a kottával a zsebedben. (El akarja venni tőle,
de ez nem adja.)
Bemard: Disznóság.
Yvonne: Utolsó alak vagy, igazán.
Madelaine: J a j , de utálatos vagy.
Pierre (boldogan a hatástól): Na, ki vagyok? Rájöttem, hogy a Marignanban a
•jegywzedőknél már megvan a kotta. Egyszerűen megvettem.
Madelaine: J ó l van, nagy einber vagy.
De most már mutasd.
Pierre: Tessék. (Robert kikapja a kezéből, belemélyed.)
Majd meglátom, hogyan
(Robert mohón elénekli
boldogultok vele.
az első sort, de a második sornak csak
a szövegéi olvassa.) Na? Mért nem folytatod ?
Robert: Mert nem ismerem a kottát, a
fene egye meg. (Madelaine, Yvonne, Bernard egymásután
veszik ki. a kottát egymás kezéből.) Mi ez? liât, senki sem ismeri itt a kottát?
Yvonne: Mit jár a szád, te sem ismered.
Robert: En férfi vagyok. De egy nőtől
megkövetelheti az ember, hogy legalább ismerje a kottát. Madelaine, mi az ördögnek
áll itt az a zongora?
Madelaine: Az a mama zongoi'ájft.
Bemard (Pierrere mutat): De az az alak,
ez állítólag ismeri a kottát.
Pierre (átveszi):
Ismerem, hogyne. I)e
zongora ni nemigen tudok. A balkéz sehogyan sem megy.
Bemard: Nem baj. e-ak pötyögtesd le a ï
újjaddal, majd megy va'ahogy.
(Pierre
odamegy' a zongorához és egy újjal lejátssza a dallamot. A többiek
igyekeznek
énekelni vele, de abbahagyják. Nem megy.)
Hát ez így nem jól van.
Yvonne: Megvan!
Bemard: Mi van meg?
Yvonne (Madelainehoz):
Megkérjük a
mamádat, hogy játssza le.
Madelaine: Nem, nem azt nem engedem,
sein in i értelme.
Pierre: De nagyon is van erte'me. kitűnő gondolat. (Yvonne már indul is.)
Bemard: Természetes, nagyon jó gondolat.
Madelaine: Nem akarom.
Pierre: Cslak menj, Yvonne és kérd meg.
(Yvonne, el.)
Madelalne (utána akar menni, hogy viszszatd'rtsa, de nem engedik.) Semmi értelme,
a üiiaina nagyon el van foglalva,
estére
vendégek lesznek vacsorára, mit zavarjátok!
Pierre: Az az egy porc nein számít. Le*
játszliatja egy perc alatt.
Robert: Miért ne játssza le? Mi van abbaut Mi bajod neked. 'Madelaine?
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Madelalne: Semmi.
Pierre: Igen, mi bajod neked?
Madelalne: Mondom, hogy semmi, hagyjatok nekem békét.
Valentine
(Yvonne
kíséretében
belép.
Más rului van rajta, kalapját, kabátját letette.)
Nagyon uzíveseti, drágáim, de lia
nagyon szmkopált valami, akkor előre
megmondom, hogy az nem az én esetem.
Ezt az amerikai muzsikát nagyon nehezen
tudóin játszani.
Pierre: Csak tessék nyugodtan nekiülni,
elég egyszerű melódia és a kíséret egészen
szabályos. (Elébe feszi a. kottát,
Valentine
leült a zongorához.) ' Annyira dalszerű,
mintha Schümann írta vo.na. Egy hollywoodi Schumann. (Valentine kitűnően játszik. A fiatalok elragadtatva
csoportosulnak körülötte, csak Madelaine marad egy
kicsit távolabb. Lassanként odafejlődik a dolog, hogy csak Pierre énekel, mert csak ö
tudja a kottát kibetűzni, a többiek a taktust ütve
hallgatják.
Valentine
abbahagyja.)
Valentine: Milyen kedves hangja van
magának. Ez Igazán kedves kis dal. Ml
ez?
Pierre: Betét egy ú j filmdarabban.
Yvonne: »Ever young« a címe, most
megy a Marignanban.
Valentine: Cgy?
Bernard: Tessék megnézni, igazán óriási.
Egyszerűen óriási.
Yvonne: Remek. Van benne egy nő, aki
eddig nem volt sehol. Ida Oropsen. Remek.
Pierre: Dehogy nem volt sehol. Ën már
láttam egy művészfilmben játszani.
Robert: Művészfilm, jól van. Szóval, nem
ismerte a kutya se.
Bemard: De igazán óriási.
Pierre (Valentinéhoz):
Nem éppen a világ legnagyobb csodája. Nagyon jó, ezt lehet róla összesen mondani.
Yvonne: Na. persze, a te nagyképűségednek nein elég jó.
Pierre: Mondom, hogy elég jó. Másodszor már nein kell megnézni.
Robert; Te ne beszélj, te nem szereted
a mozit.
Pierre: ß n szeretem a mozit, de a darabok há.romnegyedrósze rossz, nagyon sajnálom.
Yvonne: Nem igaz, nem szereted a mozit. Te csak az olyan izé dolgokért, lelkesiedel . . . (Nem tu'dja magát kifejezni.) Egyszóval, nem szereted a mozit.
Pierre: Hát. mondjuk, hogy nein szeretem. (Valentinéhoz.)
Az igazat megvallva,
csak a trükkös rajzfilmeket szeretem, meg
az expedíciós filmeket. (Valentine arca ragyog, Tetszik neki a fiatalság
vitája.)
Valentine: Teljesen igazat adok magának, én is csak ezeket szeretem. Keveset
is járok moziba. Van már egynéhány hete,
hogy egy nagyon szép földrajzi filmet látK Ö Z K E D V E I-T, E H E O M É N V E S
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tam. Egy ausztriai hajóutat mutattak a
Dunán.
Madelalne: Víz, fák, kősziklák, víz, víz,
víz. Ez így tart egy álló órahosszat.
Pierre: Nines igazad, Madelalne. Ezek
nagyon szép dolgok. Kitűnő kép volt.
Madelalne: Csodáltam volna, lia nem ezt
mondod.
Valentine: Maga is láttat En, sajnos,
keveset utazom, fe az ilyen t'ávoli helyekre
aligha fogok eljutni életemil>en. Nekem
nagy gyönyörűség így utazgatni a moziban legalább. A végén az volt az érzésem,
hogy nagyon, nagyon hosszú utat tettem
meg, pedig egy félórás film volt az egész.
Madelalne: En azt hittem, hogy egy
örökkévalóság.
Valentine: Nines Lgazad, fiacskám, az
nagyon szép kép volt. Azok a gyönyörű
várromok u sziklák tetején, amikről a régi
harcok jutnak az ember e s t é b e . . , (MadeIáim;
kedvetlenül
kimegy.)
Mikor
hazajöttem a moziból, elővettem Mlchelet
világtörténelmét a könyvtáramból és végigmentem azokon a régi várakon. Roppant
érdekes volt.
Bernard: Azt a műsort én is láttam. Egy
régi Micky Mouseot is játszottak vele. De
szívesen megnéztem mégegyszer.
Robert: Emlékszem. Az az, amelyikben
az elefánt a sündisznólna törli bele a láb'át. Nagyon érdekes. Remek ötlet. En Is
veszek lábtörlőnek egy sündlsznót a legénylakásomba . , . azaz, bocsánatot kérek, elszóltam magam . . . a dolgozószobámba . . .
(Nevetnek.)
Valentine (Pierrchez): Színházba szokott
járniÎ
Pierre: Amikor csak lehet. Nagyon szeretem a színházat.
Valentine: En Is. Jobban, mint a mozit.
En az emberi élet valóságát nem tudom
nélkülözi egy darabban. Nekem élő színészek kellenek. Vannak nagy jelenetek, mikor az ember megkapja a teljes illúziót
és azonosítja a müvéset a szereppel. Az
ember elhiszi, hogy az életet látja. Én nekem néha végigszalad a hideg a hátamon
annak az élő embernek a problémájától,
aki ott van tőlem tíz méternyire fl szítipadon.
Bernard: En is cenk az 61« táncosnőket
szeretem a revű-szlnpadon.
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Valentine (udvariasan):
Igen.
(Yvonnehoz.) Most mit olvasol, Ytonnef
Yvonne: Semmi különösét. Most kezdtem,
el egy angol regényt. Az új angolokat mind
elolvasom. (Ettől a pillanattól kezdve a fiatalokon
erőt vesz az unalom,
kivéve
Pierret. Madelalne bejött egy pillanatra és
Jelekkel biztatja ükét, hogy jöjjenek át an
ő szobájába. Ezek némajátékkal
integetnek
vissza neki, hogy ez, sajnos, lehetetlen.
Valentine: Angol regénytől jut eszembe:
most egy igen érdekes könyvet olvasok.
(Feláll és előveszi a könyvet. Yvonne felhasználja a pillanatot és Madelalne társaságában kiszökik.)
Pierre (megnézi a címet):
Ô, igen, ezt
már hallottam emlegetni. Érdekes, hogy
éppen most akartam megrendelni.
Valentine; Kár a pénzért, majd én kölcsönadom magának. Egy nagyon érdekes
női típussal' fog találkozni a könyvben.
Rendkívüli asszony. Vagy inkább nem is
rendkívüli, inkább nagyon is egyszerű, tetőtől-talpig asszony és annyira emberi. De
a szerző, aki különben maga is nő, meglepő dolgokat hoz fel ennek a léleknek a
fenekéről a felszínre. Mind olyan dolgokat,
amik minden asszonynak a lelkében szunynyadnak. Legalább is minden nőnek el
kellene Ismernie, hogy így van, ha őszinte
volna. De ezt nem kellett volna mondanom. Mit fog most gondolni rólam, ha «
könyvet elolvasta.
Pierre: Miért? Ami "Igaz, az szép. És ami'
őszinte, az tiszteletreméltó. Ami engení
illet, én az őszinteség nevében mindent •
meg tudok érteni.
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Valentine (ötömmel): Maga is így gondolja? Én úgy érteni ez , hogy az őszinteséget, szóval az igazi egyéniséget, aki inkább megöleti magát, semhogy vétsen önmaga ellen, csa'k tisztelni lehet.
Pierre: így hiszem én is. És különben is,
kl tudja megmondani, liogy mi a szép és
mi a jó? Én azt hiszem, hogy csak az a szép
és jó. amit az ember sajátmagában őszintén
annak tart, nem törődve a szomszédok véleményével.
Valentine: Igazán örülök, hogy ezt mondja.
Olyan ritkán hallja ezt az ember. (Ezalatt
Öcrnard kiszökött.) Mindig félek beszélgetést kezdeni a mai fiatalokkal. Mindig bizonyos óvatossággal megyek bele.
Pterre: Igazán? (Robert is kisurran.)
Valentine: Igen. A magamikorú asszonyoknak nagyon kevés érintkezési pontjuk
van a maga korosztályával.
Pierre: De hiszen a nagyságos asszony
rhég olyan fiatal.
Valentine: Isten tudja . . . tulajdoniképen
ihagam is úgy érzem, hogy fiatal vagyok
«lég.
Pierre: Nagyon fiatal. Azonkívül az óvatosságát magam is osztom.
Valentine: Hogyhogy?
Pierre: Az ember sok mindent szeretne
megtalálni a mai lányokban, amit hiába kerbs. És aminek az én ízlésem szerint meg
kellene bennük) lenni.
Valentine: Ebben teljesen igaza van.
Pierre: Talán meg is van bennük, d>e az
ehiber nem tudja, hogyan keresse meg.
Valentine: Igen, ez lehetséges.
(Más
tárgyra tér, hogy lányáról ne kelljen beszélnie.) Szereti a zenét?

^tlíilttílVU
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Pierre: Nagyon. Örök fájdalmam marad,
hogy nem tanultam muzsikálni. Talán ínaraüinaiv fog tartani egy kicsit, de például
nagyon szeretem u Dupare-dalokat.
Valentine: Ne védekezzék, a Duparc-daloikat imádom. Itt vannak a zongorán,
nézze. (Együtt
lapoznak.)
Pierre: Ex! Ezt nagyon szeretem például.
Valentine (leül): Akarja hallani?
Pierre: Eljátssza, igazán? J a j de örülök,
ki sem titdom mondani!
Valentine (elragadtatva,
önkéntelenül):
Milyen íktdves fiú maga.
Pierre: Nem, n e m . . . csak olyan nehéz
találni valakit, aki azonnal hajlandó eljátszani, amit szeret az ember. Olyan kevesen
zongoráznak májna. Minden a g r a m o f o n . . .
Valentine: Foglaljon helyet. (Játssza a
«Manoir de Rosemonde« cimü dalt. Robert
visszajött, távolabbról hallgatja.
Pierre a
második sor táján elkezd énekelni,
aztán
abbahagyja és etragadtatra
felkiált.)
Pierre: Hát nem gyönyörű?
Madelaine (hangosan beront): Mama kérlek!
Valentine (abbahagyja);
Tessék.
Madelaine (kedvetlenül):
Itt van Marsotné.
Valentine: Helyes, jöjjön be.
Madelaine: Nem tudod a szobádban fogadni? Utálom.
Valentine (szemrehányóan):
De Madelaine!
Odile de Marsot (beront. Csupa
életkedv,
csupa érzékiség, de nem nagyon
intelligens.
Igen csinos.): Szervusz, hogy vagy?
Valentine: Köszönöm, és nálad mi újság?
Odile: Nem zavarlak?
Valentine: Szó sincs róla. Bemutatom neked Pierre Vidait, a Madelaine jóbarátját.
(Kézfogás.)
Odile: Muzsikáltatok ! ?
Valentine: Csak úgy futólag nézegettük
a Duparc-dolgokat, mert Vidal nagyon szereti őket.
Odile: Duparc? Nem ismerem. Valami ú j
szerző?
Valentine: Nem éppen új. (Pierre és ö
ironikus pillantást
váltanak.)
Odile: Csak folytasd, szívem, nem akarlak zavarni.
Valentine: Csak egy pillanatig, drágám,
míg ezt végigjátszom.
Odile: Természetes, csak parancsolj, éti
ráérek. (Leül oldalt, a zene nem
nagyon
érdekli, fíúzsozsni kezdi száját.
Kisvártatva
Robert jön be, leül mellé. Odile nem látja.
A fiatalember
bedugja két ujját a nő
blúza alá, Odile összerezzen, ránéz, belecsíp
a fiú térdébe. Azonnal látni, mi van ezek
között. Robert gyönyörködik
vakmerőségében, hogy megcsókolja
Odile nyakát, miValentine
zongorázik.
Suttognak,
alatt
mindketten noteszt vesznek elö, találkát beszélnek meg. Végül Robert felkel és intéssel kéri a lányt, hogy jöjjön utána a szomszéd szobába. Indul. Ugyanekkor
Madelaine,
Yvonne és Bemard lépnek be. A zeneszám
éppen véget ér c pillanatban.)
Odile: Nagyon kedves szám, nem ismertem. (Kezet fog a belépettekkel.)
Hát éti
már megyek is. Az uram vár a Claridgeben, valami amerikai 'üzletfele van itt és
kint vacsorázunk. Nahát, gyerekek, láttam

egy filmet az Ermitage ball! Óriási! Egy
színész játszik benne, meg kell ürülni. Hát
téged mi leli, Madelame? Mért vágsz olyan
savanyú arcot?
Madelalne: Végzetesen tévedsz. Nagyon
jó kedvem van.
Odile: Nem, nem, valami vau veled. Talán a frizurádat változtattad meg.
Madelalne: Az sem. A frizurámnak éppen olyan jó kedve van, mint tegnap, vagy
tegnapelőtt.
Bernard: Vagy még régebben.
Odile (Valentinehez):
Moudd, drágám,
nem haragszol, ha bemegyek a szobádba
rendbehozni magam? Nincs púderem, képzeld. Kinyílt a pudrlém és az egész kiömlött a táskámban. Katasztrófa. (Elsiet. Robert már előre ment.)
Madelalne (Yvonnehoz
és
Bernardhoz):
Hát mi lesz, gyerekek, mikor látjuk egymást? (Mind noteszt vesznek elö. Valentine
és Pierre a zongoránál beszélgetnek,
olykor egy-egy akkordot, vagy frázist hallani.)
Bemard: Mi volna holnap ötkor egy
pinponggal! (Madelaine notesze nincs itt.)
Yvonne: öt, az nekem megfeleli
Madelalne: öt? Rémlik, mintha akkorra
volna már valami. Várjatok, megyek a
noteszemért. (Megy
ugyanarra,
amerre
Odile kiment.)
Valentine: És az ember egyszerre úgy
érzi, hogy abhan a korban él. Ezt a száriiot egyszerűen imádom. (A
többiekhez.)
Mindjárt jön a portói, gyerekek.
Bemard: Ne tessék fáradni, keziccsókolom, már nagyon késő van.
Valentine: Dehogy, még csak negyed
nyolc,. (Pierrehez.) Akar egy portólt?
Pierre: Köszönöm szépen, nem szeretnék
alkalmatlanságot okozni.
Yvonne: Ên nagyon sietek. Megígértem
anyámnak. Kint vacsorázunk.
(Társalgás
közben mind mennek jobbra az ebédlő felé.
A szín egy pillanatra
üresen marad, de
rögtön bejön dühösen
Madelaine,
utána
nagy zavarban
Robert.)
Robert: Madelaine, hidd e l . . . és nem tudom, hogy mit m o n d j a k . . . az egész olyan
nevetséges...
Madelalne: Eredj, utállak.
Robert: Komolyan, ne haragudj.
Madelalne: .Undorodom tőled.
Robert: Ne okoskodj, nem olyan nagy
dolog az egész. Remélem, nem fogsz fecsegni. Nagyon kérlek . . .
Madelalne: Eredj, eredj, nem is akarlak
látni.
Robert: Ejnye, de nagy dolgot csinálsz
belőle.
Madelalne: Légy szíves menni. Ha szórakozni akarsz vele, vidd a magad lakására.
Robert: Jó, jó. csak ne mondd el senkinek.

Valentine (kiszól az ebédlő ajtaján): Itt
a ponói, gyerekek. (Eltűnik.)
Madelalne: Most eredj a fenébe.
Robert: Tudod, mllyeü kiábráudító vagy?
Azt hittem, több eszed vau.
Madelalne: Nem értetted, hogy elég volt
belőled? (Robert vállat von és indul a*
ebédlőbe. Madelaine marad és vár. Odile
zavartan bejön és az ebédlő felé tart. Elhalad Madelaine
tnellett, aki azonnal rátámad.) Kérlek, Odile, nagyon leköteleznél,
ha az ilyesmit nem az anyám szobájában
bonyolítanád le.
"Odile: Hogy érted ezt?
Madelalne: Furcsa, hogy rnégi kérdezed.
Odile: Ugyan kérlek, egy jelentéktelen
kis csók volt, inkább tréfa, semmi az egész.
Robert énhozzám képest gyerek.
Madelalne: A te korodban ez tipikus. De
Robert még így is túli'latal hozzád.
Odile; Miért? Már huszonöt éves.
Madelalne: Igen. De negyvenéves nők
még nem valók neki.
Odile: Kikérem magamnak. Harminchárom vagyok.
Madelalne: Ne mondd.
Odile: Madelaine, te kezdesz nagyon szemtelen lenni. Szemtelen vagy, értetted?
Valentine (kiszól): Mi lesz? jösztök. vagy
nem? (Meghallotta az utolsó szavakat.) Mi
ez? Mi történt itt? (Madelaine némán, dühösen bemegy az ebédlőbe.)
Odile: Kérlek, ez a lány hallatlan. Azt
mondja, hogy túlfiatalosan
öltözködöm.
Hallottál már ilyet? Ezt vágja az arcomba.
Kénytelen voltam megmondani neki a vé-
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leméuyemet. Ezt igenis szemtelenségnek találom.
Valentine (bosszankodva): En nem tudom,
mi lelte ma ezt a gyereket. Hidd el, drágám,
engem még jobban bosszant, mint téged.
Odile (megöleli): Nem olyan nagy dolog
az egész. Jobb, ha nem is szólsz neki. ígérd
meg, hogy nem szólsz neki.
Valentine: Az nein egészen úgy van . . .
Odlte: Nem, igazán kérlek, lie szólj neki.
Megígértem, hogy veled erről nem beszőj e k és hozzátettem, hogy ő egy kis szemtelen, ekkor léptél be. Az eigész nem fontos. Tulajdonképpen én voltam a hibás, ha
jól meggondolom, hiszen ő bizonyosan nerti
akart engem megsérteni.
Valentine: Iszol egy portóit?
Odile: Köszönöm, nagyon sietek. Máris
elkéstem. Erre megyek, hogy ne zavarjam
a társaságot. Isten veled. (Elrohan a folyosó felé. Valentine egy pillanatig egyedül
marad, akkor betódul a fiatalság
búcsúzni.)
Yvonne: Viszontlátásra, mi megyünk.
Valentine: Istem veled, drágám, a mamádat csókoltatom.
Bemard: Kezeit csókolom.
Valentine:
Viszontlátásra,
Bemard.
Mondja meg a papájának, hogy holnap a
sofőr ügyében fel fogom "hívni telefonon.
Isten vele. Bobért. (Kikíséri őket.)
Pierre (Madelaine társaságában marad):
Mondd, drágám, téged bánt valami.
Madelaine: Ugyan kórlek, mi bántana,
Pierre: De Igein, észrevettem, hogy valami
bajod van. Majd holnap még beszélünk róla.
Mondd, vájjon megny.ertem a mamád tetzését?
Madelaine: Ez olyan fontos neked?
Pierre: Na hallod, persze, hogy fontos.
Madelaine: Igen, ha meggondolom, Igazad van. Hát kérlek, én elhatároztam, hogy
ínég ma este* be-szélelk a papával és megkérem], hogy holnap adjon neked egy órát.

SzeplőK ellen,
tovAbbá
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Pierre: Ez furcsa. Hát mem az édesanyáddal beszélsz előbb?
Madelaine: Nem. Fontos dolgokat a papával szoktam megbeszélni. Ezt csak bizd
rám. Vele sokkal szabadabban tudok beszélni.
Pierrg: Azt csodálom. A mamád olyan
bizalomkeltő . . . olyan m e g h i t t . . .
Madelaine: Jó, jó, most menj.
Pierre: Csak így, búcsú nélkül? (Gyors,
de nagyon erős csókot váltanak.
Aztán
Pierre hosszasan nézi a leányt.) Ha beszéltél apáddal, utána mindent elmondasz nekem és azt is, .hogy mi bántott ma egész
este, mert érzem, hogy valami motoszkált a
fejedben. Nem tudsz még ma éjjel felhívni
telefonom?
Madelaine: Mejd meglátom. Most siess.
(Pierre elmegy.
Kintről hallani a távozók
búcsújának zaját. Madelaine mélyen elgondolkozva néz maga elé. Valentine bejön.
Nyugtalanul pillant leányára, közben rendezgeti a bútorokat a vendégek után.) Van
valami programod későbbre?
Valentine: Nem. Hogy apád elmegy-e,
azt nem tudom, én mindenesetre szeretnék
itthon maradni. Miért kérdezed?
Madelaine: Minden ok nélkül. Csalk éppen, hogy mondjak valamit.
Valentine: Mi lelt téged ma este?
Madelaine: Semmi.
Valentine: Ugyan ne beszélj, hiszem rád
van írva, hogy bánt valami. Mikor beléptem ide, még a fejemen volt a kalap, de
már láttam, hogy valami nincs rendben
körülötted. Azóta egyre kedvetlenebb vagy.
És most adod a zárkózottat
Madelaine: Nincs nekem semmi bajom.
De máskor a vendégelmet nem ide fogom
vezetni. Most történt utoljára, hogy igénybe
vettem a .szalómit.
Valentine: Ezt nem értem. Mi történt?
Beszélj világosabban.
Madelaine: Kérlek szépen, nekünk ezerféle beszélgetni valónk van. A legélénkebben társalogtunk mindenféle magánügyekről, mikor bejöttél és felborítottad az egészet.
Valentine: En borítottam fel? Már engedj
meg...
Madelaine: Az egész nem fontos, kár is
róla beszélni. (Indul.)
Valentine: Nem, nem, c4sak maradj itt.
f a g y o n is érdemes róla beszélni. Ragaszkodom hozzá. Hogy tehetsz nekem ilyen
szemrehányást, mikor ikülön vigyázni szoktam arra, hogy ne zavarjalak, ha vendégeid vannak? Mindig külön súlyt helyeztem rá, hogy tüntetőem egyedül hagyjalak
benneteket! Talán nem is helyesen, mert
mint anyának, kötelességem volna törődni
vele, hogy a lányom milyen témákról társalog a barátaival.
Madelaine: Az semmiesetre sem anyai
kötelességed, hogy be gyere és rögtön lefoglald magadnak az egész társalgást.
Valentine i En foglaltam le a társalgást?
Elment az eszed?
Madelaine: Lehet, hogy nem vetted észre,

D Í S Z T O L L - M Ű V I R Á G
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azt megengedem. Leültél a zongorához Plerrel, attól kezdve Pierre mindenki számára el volt veszve. Ma hívtam meg először és egy szót nem beszélhettem vele.
Ha ő olyan nagyon érdekel, tőlem zongorázhatsz vele, amennyit akarsz, de nem akkor, amikor én hívom meg magamhoz, llivd
meg magad, majd odaadom a cdmét.
Valentine: Milyen hangon beszélsz, megáll az eszem I Először is nem Igaz, hogy a
nyakatokba varrtam magam, mint ahogy te
szeretnéd feltüntetni. TI jöttetek értem,
hogy azt a kottát lejátsszam nektek. Másodszor nagyon jó, hogy erről beszéltünk,
mert ezentúl színemet sem fogjátok látni.
Ez rendben van. Csak az nines rendben,
hogy Ilyen hangon beszélsz velem és fájdalmat okozol nekem. (Madelaine indul kifelé.)
Hallgass csak i d e . . .
Madelaine: Előre tudom, mit akarsz kérdezni, de Jobb lesz, ha erről egyáltalában
nem beszélünk.
Valentine: Nem lesz jobb. Beszélünk róla.
(Madelaine közben indult megint
kifelé.)
Édes fiam, én mindennap kevésbbé értelek.
Madelaine: Be hiszen mondom, h o g y . . .
Valentine- Nem. fiam, most végig fogsz
hallgatni. En bejöttem ide és meghallottam, hogy Odilelal botrányosan veszekedtek. Efölött csak úgy próbáljak elslklani,
mondd? Mit gondolnál rólam, mitlt anyáról,
ha erről azonnal nem kezdenék beszélni,
mihelyt egyedül maradunk? Vedd tudomásul, hogy példátlan, amit csinálsz. A te
korodban semki seal engedheti meg magának, hogy ilyen hangon kritizálja egy ismerős és jóval Idősebb hölgynek az öltözködését. Pláne, ha az Illető hölgy hires ar- r
ról, hogy milyen kitűnően öltözködik. A
legnagyobb neveletlenség tőled.,.
Madelaine (közbevág):
Én nem értelek,
miről beszélsz! Miféle öltözködésről!
Valentine; Azt mondtad neki, hogy túlfiatalosan öltözködik.
Madelaine: Ez nem rossz. (Nevet) Neked ezt hazudta! Hallatlan.
Valentine: Csak ne beszélj, erről a megjegyzésről rád ismerek. Nekem is gyakran
mondod ezt. És ha neoi szőlők is, vedd tudomásul, hogy ez nekem nagyon rosszul
esik.
Madelaine: Én nem azt vetettem a szemére, hogy túlfiatalosan öltözködik, hanem
hogy túlfiatalokkal esókolődzlk.
Valentine: Mit
Madelaine: Igém. Benyitottam a szobádba
és ott találtam Robertrel, amint csókolództak. Torkig egymás szájában. Már régebben hallottam, hogy van köztük valami, de
nem sokat törődtem vele. Nem is hittem.
Most aztán láttam a saját szememmel. Nem
akarok nagyképű lenni, de ez egy kicsit
sok. (Elvégre az egész városban húszezer
más helyet találhatnak erre a célra, mint
a te szobádat. És egyáltalában visszataszítónak találom, hogy egy asszony az ő korában,... (Észreveszi magát, megáll.)
De
ezt hagyjuk, mert akkor megint elkezdünk
vitatkozni. (Indul.)
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Valentino: Madelalnel
. ,
, ,,,
Madelaine (hangja már a folyosóról)-.
Tcssékt
Valentine: LCgy síives, gyere csak viszsza egy perore.
Madelaine (belép): Megkezdett leveleim
vannak, mamám, azokat szeretném befejezni.
Valentine (becsukja a* ajtót): Ülj csak
le. (Nyugodt arcot erőltet magára, még mosolyon is, de nyugalma alatt nagy
fájdalom bujkál.) Kijelentem, hogy Odile többet
nem fogja betenni a lábát ebbe a házba.
Madelaine: Az viszont túlzás.
Valentine: Nem túlzás. De ha túlzás is,
kimondtam és Így lesz. Ennek az ügynek
ebben a házban, én Vagyok egyetlen bírája.
De nem erről van szó. (Mosolyog, hogy ne
mutassa a dolog súlgdt.) Te az előbb egy
megjegyzést tettél, a m e l y . . .
Madelaine: Mit mondtam megint, az istenért!
Valentine: Azt mondtad, hogy »visszataszítónak találod, ha egy asszony az ő korába» ...« aztán elharaptad a mondatot.
Odile pontosan tizennégy hónappal fiatalabb, mint én,
Madelaine: Nos!
Valentine: Azt mondod, hogy »nos«. (Szünet.) Nézd, most úgy beszélgetünk, mint
két barátnő és amit mondok, annak semmi
személyes vonatkozása nincs. Ha volna,
óvakodnék beszélni róla. De biztosítalak,
hogy nagyon kínos és sértő, ha az ember
lépten-nyomon azt hallja, hogy egy csomó
vén emberrel együtt kidobják, én nem ls
tudom honnan... igen. az életből. Ez na-
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gyon kínos, édes fiám, nagyon kínos és az
ilyen megjegyzések málad nagyon gyakoriak. A te megjegyzéseidtől nem lennék
fiatalabb, ha... egyszóval, ha hajlamos volnék & túlkoral öregedésre. (Nagy
türelemmel mosolyog még mindig,
de a hangja
reszket.)
Madelalne (sokkal
nyugodtabban):
De
mama, ez igazán n e v e t s é g e s . . .
Valentine: Nem, drága gyerekem, ez nem
nevetséges. Ezt te még nem érted. Megengedem, hogy amit mondasz, az egészen ártatlan a te szádban, de nekem mégis fáj . . .
egyáltalában nagyon sokszor okozol ilyen
fájdalmat n e k e m . . . (Sír.)
Madelalne: Hát ez igazán komikus. Komolyan mondom, nem é r t e l e k . . .
Valentine: Néha kimondhatatlan kegyetlen tudsz lenni. Egy-egy szavad olyan,
mintha belém vágnád a kést. Szándékosan.
Igen, szándékosan.
Madelalne: Na hát ez már fantasztikus.
Valentine: Ez i g y van. (Sir.) Ez egyszo
rűen rettenetes, hogy mikor az ember anég
nem öreg, örökösen ezt a hal'álmadárvijjogást hallja a saját lányától. De csak
várjál, majd meglátod te is. Máihoz húsz
esztendőre majd meglátod. Es majd viszszaemléiszel erre a beszélgetésre. Mi az a
húsz esztendőt E g y pillanat alatt itt van.
Szét sem néztél a világban és azon veszed
magad észre, hogy közeledel a negyvenhez. Ne félj, majd meglátod.
Madelalne: Ugyan eredj, alig vagy m é g
harminchét. (Bűnbánóan megöleli és megcsókolja
anyját.)
Valentine: Bocsánatot kérek tőled, ne beszéljünk erről többet. Felejtsük el.
Madelalne: De ne 1« gondolj i»á többet.
Igéid meg, hogy nem gondolsz rá többet.
Valentine (megtörli a szemét): Már elmúlt. (Tükörhöz megy, rendbehozz<i
magát,
leányt,
aztán Idtva a gondolatokba merült
cr>nmegy és megcsókolja.)
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Salvat (a családfő,
ebben a pillanatban
lép be a folyosó felöl):
J ó eetét, hfcgy
vagytok. (Megcsókolja őket, de leányát tokknl
melegebbe*.)
Madelalne
(nagyon
megkönnyebbülve,
elevenebben): Hogy vagy, apuskámt Milyen
jó szagod van,
Salvat (kissé zavartan):
Borbélyseag.
Most jövök a borbélytól. Egész nap úton
voltam, hogy kipróbáljam az új nyolchengerest a mérnökökkel és olyan piszkos lettem, hogy rémes. Hogy töltöttétek a napot t
Madelalne: Remekül.
Salvat: Mit csináltatok!
Valentine: Nekem sok komissióm voit,
aztán Monchantékn'ál teáztam. Aztán elmentem szegény Suzannet meglátogatni a
szanatóriumiba.
Salvat (meglátva felesége vörös széniét) :
Mi van veledt Sírtált
Valentine: Ugyan, mit képzelsz, egy
pilla esett a szemembe, majd megmosom
egy kicsit. (Nézegeti a tükörben.)
Salvat: És neked mivel telt a napod!
Madelalne: Remek filmet láttam, aztán
vendégeim voltak. Papa, ezt a nyakkendőt
nem szeretem, ez öregít téged.
Salvat: Ne fáradj, fiam, ezt úgysem -fogom neked adni, csak hagyd ezt a nyakkendőt békében.
Madelante: Fel nem tenném a világért
sem. De csakugyan öregít. Én pedig azt
akarom, hogy nekem fiatal papám legyen.
Salvat: Jól van, majd holnap rózsanem szeretem, ez öregít téged.
Madelalne: Jaj, papa, milyen bolondos
vagy. (Szünet.) Mama, megkérhetnélek va1 ami ret (Titokban int apjának, hogy Maradjon.)
Mrs. Clarknak Írtam egy angol
levelet, nagyon kedves volna tflled, ha átnéznéd. Nagyon belekeveredtem a körmondatokba. Majd odateszem az Íróasztalodra,
jót De most mindjáirt nézd át, mert holnap a féltizes repülővel szeretném elküldeni. (Kimegy, közben még egyszer int apjának, hogy várja meg.)
Valentine: Ml van ma estet
Salvat: Nekem kint kell vacsoráznom.
Unom ugyan, de körül kell vezetnem a
prágai igazgatónkat az éjszakában. Még
nem volt Párizsban soha. (Valentine
ezt
tudomásul
veszi és kimegy,
ugyanakkor
visszajön
Madeleine
és becsukja
maga
után az ajtót.)
Madelalne: Papa, hallgas» ide. Szeretném, ha vacsora után bejönnél a szobámba. Találj valami ürügyet é s gyere be,
valami igen fontos dolgot akarok veled
megbeszélni.
Salvat: Lehetetlen. Későn jövök haza.
Madelalne: Vigyázz, beszélj halkaibban.
Salvat: Talán mondd el dióhéjban azt a
fontosat, most, mindjárt.
Madelalne: De mama visszajön közben.
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Salvat (megint előveszi noteszét):
Gyere
Sal vat: Na, est Neki nem szabad hallapont délben. Kapsz egy félórát.
nia a titkaidat?
Madelaine:
Az
jó
lesz.
De
nem
ehetünk
Madelalne: Szabad, hogyne, de előbb veutána együtt?.
led .'.«eretném megbeszélni.
Salvat: Az lehetetlen.
.
Salvat: Halljuk, halljuk.
Madelaln: Kivel ebédelsz?
Madelalne: Halljuk. Csakhogy minél haSalvat: Az izével. Azt még nem tudom';
m a r á b b túllégy r a j t a . Igazain borzasztó
Madelalne: Ertem. Akkor csakugyan" róvagy.
zsaszín nyakkendőt tegyél.
Salvat: De hát, nem v á r h a t az holnapig?
Salvat: Ne beszélj butaságokat.
Madelaine: Az a baj, hogy holnap regMadelalne: Borzasztó ember vagy, mondgel m á r telefonálnom kell ebben az ügyhatom.
ben. Sőt, m á r ina é j j e l jó lenne.
Valentine (belép): A levél kitűnő. ÁtnézSalvat: Telefonálni? Kinek? Gyerünk,
tem.
gyerünk.
Salvat: H á n y órakor vacsoráztok? Ráérek
Madelanle: H a így sürgetsz, akkor nem
még?
tudok beszélni.
Valentine: Majd csak egy félóra múlva.
Salvat: Ejnye, fiam, de nehéz veled bolSalvat: Nagyon helyes. (El.)
dogulni. Beszélj m á r .
Valentine: Igazán kitűnő az a levél.
Madelalne
(kislányodra
Valtoztatja
a
(Megfogja
leánya kezét.) Csak egy meghangját, ujját a szájába teszi, hogy komijegyzésem van: »Ought to be reasonable«,
kusan hasson): Papa. én saere'.me« vagyok.
az jobb. mint »must be«. Csak egy kis árSalvat: Püff neki.
nyalat. de jobb. Egyébként hibátlan az
Madelalne:
Még nem
vagyok
biztos
egész. Mrs. Clark egész biztosan nem tud
benne, de minden jel a r r a mutat, hogy szeilyen francia levelet írni, mint ez a te anrelmes vagyok. És szeretném, ha az illetőt
gol leveled.
mennél hamarább
megismernéd. Mondd
Madelalne: Félek, hogy ezt csak kedvesmeg, hogy holnap, lehetőleg a délután m'áségből mondod.
sodik felében, mikor vihetném el hozzád.
Valentine: Nem, nem. ismétlem, hogy a
Salvat (mosolyogva
néz rá, aztán
eléveszi
levél kitűnő.
noteszét): H a t ó r a húsz, megfelel?
Madelalne: Nagyon örülök neki. (Szünet.).
Madelaine: J ó lesz. J a j , csak jól m e n j e n
Valentine: Ha úgyis állsz, ugyan légy
ez a d o l o g . . . Az illető odavan értem, az
szíves lezárni a zongorát. Ja igaz, a zonbizonyos.
goráról j u t eszembgi az a fiatalember rend
Salvat (ceruzával a kezében): Milyen nekívül kedves.
vet í r j a k be?
Madelaine: Kicsoda?
Madelalne (nevet): Óriási vagy, igazán.
Valentine: Az a fltalember. Az a Pierre,
Mintha esak valami masszőrnek, vagy
Madelaine (rögtön elzárkózik
és közömkönyvkötőnek a nevét akarnád felírni.
bösséget tettet.) Ja igen, Vidal.
Salvat: Akarod, hogy fogadjam az illeValetine: Az.
tőt, vagy nem? Rögtön beszélünk az ügyről
Madelalne: Igen, elég kedves.
magáról, egyelőre arról van szó, hogy befiatalembernek tav Valentine: Elsőrangú
írjam. Nos?
lálom. Nagyon muzikális.
Madelalne: Pierre Vidal.
Salvat: Hogy kell írni?
Madelalne: Ahogy mondom: vé-i-dé-á-el.
Salvat: Helyes. Végre valami komoly dolog. Es mit gondolsz, fog nekem tetszeni?
Remélem, odaleszek tőle.
Madelaine: Azt nem tudom. Te nagyon
finnyás vagy. De az nem fontos. Ha nem
tetszik, m a j d később megszokod.
Szépséghibák, mint
Salvat: Ez eddig nem nagyon biztató.
pattanások, mitesseMadelaine: Légy nyugodt, esak tréfálok.
rek, mindenféle foltok
Tetszeni fog. Csak ne vedd el a bátorságát,
és tisztátalanságok elmert egy kissé félénk modora van. Légy
rútítják Önti Megpróhozzá kedves. Főzd meg. ß s ne beszélj róla
senkinek. J o b b szeretem, ha a mama még
bálta-e már akár csak
nem értesül a dologról.
egyszer is az igazi szert!
Salvat: Neki még nem mondtad?
ilyen szépségrontás ellen alkalmazni? fl
Madelalne: Nem.
Schrődei-Schenke-féle, dr. Lahmann szerinti
Salvat: Miért?
hámlasztó kiküszöböli ezeket a hibákat, fí
Madelaine: Gondoltam, hogy előbb neked
hámlasztókúra a foglalkozás akadályoztatás a
szólok inkább.
nélkül végezhető és nem igényel több idő*
Salvat: Jól van, nein szólok. És most
mint a szokott reggeli toilette.
mesélj.
Madelalne (az ajtóra néz):
Nem, most
40 éves tapasztalat garantálja a sikert t
nines idő. De ha akarod, holnap reggel beTeljesen ártalmatlan ! — 12.— pengő
megyek hozzád az irodába.
Salvat: Akkor valakinek le kell mondani,
WIEN, BERLIN,
mert holnap délelőtt nagyon sokan jönnek
ZÜRICH
hozzám.
Madelalne: Csak m o n d j le akárkinek, ez
Főraktár : BUDAPEST, VI., KIRÁLY-U. 1 2
fontosa bb.
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Madelaine: A dehogy. Egy ujjui billegeti
a hangokat. Rémes.
Valentine: Az mindegy. Roppantul érti a
zenét. És nagyon jó modora van.
Madelaine: J ó modora? Honnan tudod?
Mert első percben nem bizalmaskodik, még
nem Jelent semmit.
Valentine: Ne beszólj zöldeket. (Szünet,lt
Milyen viszonyban vitn a többiekkel?
Madelaine: Milyen többiekkel?
Valentine: Yvonnenal, Bernarddal, Rö?
berttel.
i
Madelaine: T u d j a isten, nem nagyon meti
nek össze. Jóban vannak, de ez másféle ti-:
pus, mint ők,
Valentine: Ó igen, egészen más. Sokkal
jobb szeretem, mint a többit. Te mit gondolsz róla?
Madelaine: Istenem, ezen még nem gou-.
Polkoztam, Mind nagyon kedvesek.
Valentine: És valaiüennyi ismerősöd között, pedig m á r sokat ismerek, még egyik
sem tetszett nekem ennyire.
Madelaine: Még nem ismered, miért vagy
ennyire elbűvölve?
Valentine: Az ilyen benyomások nem
csalnak. Mi a mestersége?
Madelaine: Műépítész. De nines állása. A
'mai viszonyok közt hem is csoda. Az oklevelét csak tavaly kapta meg.
Valentine: Vagyonos?
Madelaine: Jómódú, mondjuk. Vatt valamije, de dolgozni azért kell.
Valentine: Az nagyon helyes.
(Szünet.
Valentine
tűnődik és elgondolkozva
mosolyog maga elé.)
Madelaine (észreveszi a mosolyt): Mi Jutott eszedbe?
Valentine: Semmi.
Madelaine: Hogyhogy semmi? Mosolyogtál, tehát valami eszedbe jutott.
Valentine (nevel): Mosolyogtaib? Furcsa.
Talán komikus, de éri bizony azon gondolkoztam, hogy örülnék-e, ha ez a fiatalember lenme a vőm. (Madelaine kitűnően Ját-

szőtt közönnyel vállat von. Szünet.) Nem is
kérdezed, hogy örüluék-e neki?
Madelainet Miért kérdezzem?
Valentine: l'ersze. nem érdekel. Nem baj,
azért megmondom. Minden jelentőség uélkül, az ember csak úgy beszélget, H á t nekem nagyon tetszene.
Madelaine: Bámulatos vagy, mama. 1
Valentine: Mi van ebben bámulatos
Madelaine: Ismered egyáltalában?
Valentine: Mit jelent az, hogy ismerni?
Az ember egy egész életet eltölt néha olyanok mellett, akikről azt hiszi, liogy jól ismeri őket. Egyszer csak évek múlva olyanokat kezdenek csinálni, hogy az ember
meghökken. Viszont vannak mások, akikkel elég öt percig beszélni, s az ember már
tudja, hányadán vau velük.
Madelaine: IJgy látszik, valami okkult
ösztönöd van.
Valentine: Nem kell ehhez okkult ösztön.
Ezen a fiatalemberen úgy á t lehet látni,
mint a tengerszem vizén. Én csak azt
mondhatom, hogy nekem végtelenül tetszik.
Madelaine (haragosan
is, tréfásan is):
Hát akkor m e n j hozzá te.
Valentine: Ez a válasz méltó volt hozzád.
J a j , de buta vagy, édes gyerekem.
Madelaine (már előbb indult kifelé, most
visszafordul
az ajtóból): Lehet, hogy buta
vagyok, de ezt még néni láttam, hogy valakiért ennyire odalégy. szegény mamám.
Valentine: Édes istenem, beszélgetni csak
leltet? És lui látod, hogy érdekel a véleményed, legalább megmondhatnád, mit tartasz
róla.
Madelaine! Semmit, egyáltalában semmit.
(Elmegy, becsapja az ajtót.)
Valentine (meglepetve
utána néz, fejét
csóválja a lány neveletlenségén,
aztán maga
Majd laselé néz jó darabig. Gondolkozik.
san így szól maga elé): Milyen komplikált
dolog az élet.
(Függöny)

MÁSODIK FELVONÁS
(A díszlel ugyanaz, csak a virágok váll óztak a zongorán: a mimózák helyén rózsánégy
kat Iái ni. Tavaszi ná/t van, délután
óra, Valentine és Madelaine a díványon ülnek élénk társalgásba
merülve.)

Maigrolax«fea
kiváló hashajló,
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Madelaine (órájára pillant): Nálad hány
óra?
Valentine: Nem egészen negyed öt.
Madelaine: Fél ö t t é kértem ide. Átengedheted nekem a szalónt?
Valentine; A te szobádban éppen úgy fogadhatod.
Madelaine: Jobb szeretném itt. A szobámban le kellene szedni a falról néhány képet. hogy ne lássa.
Valentine: Miféle képeket?
Madelaine: Fényképeket. Mellékes.
Valentine: H á t jó, fogadd itt, h a akatod. (Szünet. Feláll, kitör.) Milyen ostobaságot csinálsz I
Madelaine (idegesen)-. Mama, kérlek, ne
kezdjük elülről. Tönkreteszed az idegeimet,
pedig most azt akarom, hogy helyén legyen
az eszem.
Valentine: Az jó Is volna.
Madelaine: Látod. Ha pedig felidegesítesz, akkor goromba leszek vele.
Valentine: Csak azt szeretném tudni, honnan veszed a bátorságot, hogy megmondd
neki.

Madelaine: Nem kell ehhez olyun borzasztó nagy bátorság, a doiog elég egyszerű. Azonkívül légy nyugodt, ő fel van
készülve arra, amit hallani fog.
Valentine: Ezt kizártmik tartom. Szegény
fiú, hogy odalesz.
Maelalne (nevet)'.
Ugy beszélsz, mintha
lelketlen fiatalember volnék, aki kiteszi a
szűrét a más állapotba jutott metresznek.
Valentine: Tudod mit, ebben van is valami. Az egész ügyben férfi-módra jársz
el. Vau a gondolkozásodban valami férfias.
Te döntesz, te szakítasz és te értesíted az
érdekelteket a végeredményről. Szegény fiú,
csúnyán fog szenvedni.
Madelaine: Mondom, hogy fel van rá
készülve. Két hónapig minden áldott nap
kétszer is találkoztunk, akkor egyszerre
beszüntettem és most már legalább három
hete, hogy egyáltalában nem láttam.
Valentine:
Helyesebben szólva: nem
akartad látni.
Madelaine: Ugy van. Megmondtam neki,
hogy gondolkozás! időre van szükségem,
hogy lelki krízishez érkeztein és alapos
vizsgálat alá kell vennem az érzéseimet.
Valentine: Es ő igen gavallérosan teljesítette ezt a kérésedet.
Madelaine: De kár olyan nagy dolgot csinálnod belőle. Szép is volna, ha minden
fiúhoz feleségül kellene menni, aki megtetszik az embernek.
Valentine: Ezt akarod neki megmondunl!
Egyáltalán mit akarsz neki mondani! Milyen okot f o g s z . . .
Madelaine: l/'gy csak nyugodt. Nem ezzel kezdem, mikor belép, de viszont két óra
hosszat sem fogom kerülgetni a dolgot.
Természetesen jópajtások fogunk maradni.
Nagyon szeretem.
Valentine: Apáddal már beszéltél erről}
Madelaine: Beszéltem.
Valentine: ö mit mondott!
Madelaine: El van ragadtatva.
Valentine: Na ezt nem hiszem.
Madelaine: Ha nem lett volna elragadtatva, akkor nern úgy viselkedett volna,
m i n t ahogy viselkedett.
Valentine (ámul):
Hogyan viselkedett!
Egy szót sem értek az egészből.
Madelaine: .Ja persze, ezt még nem mondtam el neked. Másutt járt az -eszem. De
most bocsáss meg. Pierre azonnal Itt lesz.
Mihelyt hozzájutok, mindent meg fogok magyarázni. Majd meglátod, hogy minden a
legnagyobb rendben van. Most elmégy hazulról!
Valentine: E n ! Most! H á t el lehet most
menni hazulról! Izgatottan várom, hogy
mit végeztél vele. A szobámban fogok várni,
míg elmegy.
Madelaine: Ifelyes. Majd rögtön el fogom
neked mondani ezt is, meg a többit is.
Valentine: De mi az a többi! (Csengetnek.) Madelaine. drágám, még nem késő.
Madelaine: Gondolod!
Valentine (könyörögve):
Könyörgöm, ne
ereszd el minden remény nélkül. Ne niondj
neki semmi véglegeset.

Madelaine: Nézd, mama, most menj.
Valentine: Még beszélnem kell veled, ö
várhat addig a kis szialonban. (Indul.)
Madelaine: Mama, ne idegesíts, nagyon
kérlek. (Pierre már jön ís,
Valentinénak
alig van ideje' eltűnni. Pierre >uim olyan,
mint három hónapja volt.
Nem szomorú
ugyan, de jóval komolyabb. A lefolyt idő
bizonyos tekintetben
megérlelte.
Mintha
valami titokzatosat is lehetne érezni rajta.)
Isten hozott. Jól vagy!
Pierre (fanyar humorral): Azt majd később fogom megtudni.
Madelaine: Ulj le. Milyen jó ruhád vau.
Nagyon szeretem ezt a csíkot, ez nagyon
elegáns.
Pierre: En is szeretem.
Madelaine: Ési jól is éli neked. Tudod,
milyen vagy benne!
Pierre: Tudom, ellenállhatatlan.
Madelaine (nevet): Csakugyan, ezt akartam mondani.
Pierre: A kifejezés pontos. Valóban azt
mondtam a szabómnak, hogy csináljon nekem egy ellenállhatatlan zakót.
Madelaine: J ó pofa vagy. hiába.
Pierre (fáradtan,
komolyan):
Hogyne.
Óriási jó pofa vagyok. Mit nevetsz!
Madelaine: Most a nyakkendődet nevetem. Ezek a pettyek direkt komikusak.
Pierre: Látod, milyen jó, hogy ezt a
nyakkendőt vettem fel. Nos, t e h á t ! Felhasználtad ezt a háromheti
magányodat!
Megvizsgáltad az érzéseidet! Mindent megmértél, kikutattál, kianalizáltál a szivedben!
Madelaine: Hogy érted ezt!
Pierre: Mikor legutoljára idetelefonáltam,
pontosan a inult hónap tizenhetedikén,
vagyis ezelőtt tizenkilenc nappal,
azt
mondtad, hogy olvasnod kell a lelkedben
és vá.rjain meg, amíg telefonálsz. így volt!
Madelaine: így.
Pierre: Kérlek. Megtettem. Remélem, nem
panaszkodható!, hogy zavartalak volna.
Madelaine: Nem mintaszerűen viselkedtél. őszintén szólva, ez meg i 8 lepett.
Pierre: Miért!
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Made! an le: Ast hittem, hogy egy kicsit
türelmetlenebb leszel. Es hogy mégis csak
fel fogsz hívni.
Pierre i Majd beszélhetünk erről is. Előbb
azonban cvsak mondd meg azt a kellemetlenséget, amiért megidéztél. Mert ú g y
hangzott, mint egy idézés.
Madelalne: Helyes, megmondom. Rájöttem, hogy az érzéseim megvannak mérgezve.
Pierre (csendesen mosolyog, bólint)• Várjá'l, majd segítek. Van nálam ellenméreg.
Hallgas» ide. Te szépen előkészítetted a
mondataidat: »Drágám, megmondom őszintén, mi az önvizsgálat eredménye, kiderült, hogy nem szeretlek már.« Aztán egy
kis feszült sziünet. Aatán folytatod: »Sejtettem.* Hát, segítek. Én mondom helyetted: Sejtettem.
Madelalne: Milyen furcsa vagy.
Pierre! Nem. Furcsa nem vaigyok. Természetes vagyok. Mert már én Bem szeretleY téged. Akkor furcsa az ember, ha csökönyösen tovább szereti azt, aki már megelégelte.
Madelalne (meghökkenve):
Nem szeretsz?
Miért nem szeretsz? Megjegyzem, boldog
vagyok, hogy ilyen nyugodtan fogadod a
dolgot.
Pierre: Ügy van, nyugodt vagyok.
Madelalne: Az megkönnyíti a beszélgetésünket.
Pierre: Még pedig nagyon, A i t hiszem,
mind a ketten remekül fogunk viselkedni.
Madelalne: Ez kétségtelen, De azért Igazán kíváncsi vagyok, hogy egyszerre miért
nem szeretsz. Mert, saserintem, semmi okod
nem volt rá, hogy Ilyen nyersen és hirtelen megváltoztasd az érzéseidet.
Pierre: Ez bos?zant, mi?
Madelalne: Azt m'ár nem, nagyon tévedsz.
Pierre: Nézd, angyalom, légy őszinte. Hiszen alapjában véve őszinte természet vagy.
ember körülbelül mindig tudja, hányadán van veled. Egyszóval, nagyon kérlek)
beszéljünk rendesen. Kerüljük óvatosan anuak a kispolgári szótárnak a kifejezéseit,
amelytől annyira Irtózol, Kijelentem, hogy
Igeni», nagyon mérges vagy, amiért már
nem szeretlek.
Madelalne: Nem vagyok mérges, csak
meg vagyak lepve. Különben mit tagadjam, egy kicsit csakugyan (bosszant. (Nevet.)
V
Pierre: Persze, jobb szeretted volna, ha
kétségbe volnék esve utánad. Ezt vártad.
Ezt remélted.
M a d e l a i r e : R e i r é l n l , n e m reméltem

Oak

azt mondtam magiamban: »Bárcsak megér-

PRIEBERT
C I P

tené. Ha meg tudna engem érteni, el vmnék tőle ragadtatva«.
Pierre: Akkor, drágám, el vagy tőlem
ragadtatva. Felmentelek minden kínoj részvét és minden lelkiismeretfurdalás alól.
Madelalne: Miféle lelkiismereti urdalásrél
beszélsz Î
Pierre: Édes Istenem, a méltóságod nem
szenvedett volna csorbát,
ha egy kis
szemrehányást teszel magadnak. Hiszem
nagyon komoly érzésekről beszéltél nekem,
most meg minden magyarázat nélkül elfordulsz tőlem.
Madelalne: De mért furdaljon a lelkiismeret, ha te magad i s . . .
Pierre: Nem rólam van szó. En nagyon
is lojális vagyok. Megtehettem volna, hogy
hagyjalak dadogni, hosszasan magyarázgatni és csak miután már egy negyedórát
kínlódtál, akkor mondhattam volna meg
csak úgy könnyedén: »Ne kínlódj, fiam,
mar én sem szeretlek.« Ez lett volna a®
igazi, a szabályos knokaut. Ehelyett rögtön
közöltem veled, hogy már nem szeretlek.
Madelalne (keserűen, ellenségesen)-. Kérlek, megmoudtad, rendben van. Az ügy
mindkét részről el van intézve.
Pierre: Helyes. Nincs is más hátra, mint
hogy kölcsönösen sok szerencsét kívánjunk
egymásnak Jövendő érzéseinkhez.
Madelalne (bossxúra éhesen)' 0 , nálam,
azt hiszem, meg ls lesz.
Pierre: Meg vagyok győződve. Igen kellemes fiatalember.
Madeílalne- Kicsoda?
Pierre: Albert Randal.
Madelalne: H á t . . . ha úgyis tudod... mit
nevetsz!
Pierre (kissé megvetően né» rd)t Szeretném tudni, mit találtál rajtam szeretnivalót. Mi tetszhetett bennem, ha egyszerre beleszeretsz egy másikba, aki pontosan, az
ellenkezője az én egyéniségemnek. A két
eset közül az egyikben okvetlenül tévedsz.
Remélem, hogy én voltam a tévedés és Randal az igazi. Erről különben meg is vagyok
győződve.
Madelalne: Én ls.
Pierre: Na látod.
Madelalne: Albert elsőrangú ember. Egész
biztos, hogy iboldog leszek vele. Sőt nagyon
boldog.
Pierre: Valószínű. Sok mindent fogsz tőle
kopni, amit tőlem sohasem kaphattál volna.
Talán sok olyasmit is akad, amit viszont
tőlem kaphattál volna meg és tőle nem, de
erre nincs l s szükséged.
Madelaine: Én pedig nem kérdezem meg
tőled, hogy mik ezek az utóbbiak. Mert ezzel alkalmat adnék rá. hogy nem nagyon
hizelgő dolgokat mondj. Ezt pedig el akarom kerülni, mert azt szeretném, ha semmi
bántó emlék nem maradna köztünk.

BRATISLAVA-POZSONY

A HOTEL CENTRAL

Elismert jó minőségi Legoltsóbb ár I
Királyutca I S
ftákűcxl-út 30
Ttris-kttrút 63
Rákócxi-út «4
Vámháx*k(trút 10
309.

a pályaudvar mellett. Telefon 18*11
120 szoba. — Tökéletes komfort

Igazgató : S t t g l l t z D .

Pierre: Igazad van.
Madeliane: Mindig jó pajtásbk maradhatunk. Én legalább így szeretném. Látod,
nekem nagyon rosszul esne, h a többet nem
látnók egymást.
Pierre: Pedig ém nem akárlak többet
látni. (Madelaine őrül.) Különös.
Madelaine; Mi a különös?
Pierre: Hogy ez hízeleg neked. De igen.
n© is próbált! tagadni, csak a vak nem
látja, hogy ez mennyire hízeleg neked.
Madelaine: Miért hízelegne?
Pierre: Mert ebből azt látod, hogy szenvedek. H a azt mondtam volttá: »Helyes,
maradjunk jó pajtások«,
akkor nagyon
bosszankodtál volna, mert az sértené a
hiúságodat.
Madelaine: Nem lehetetlen.
Pierre: Látod, most Őszinte vagy, ezt szeretem. (Szünet.)
Madelaine: Azért inégi« csak szeretném
tudni, hogy az ördögbe lehet az, hogy egyszerre csak nem szeretsz.
Pierre: Elég, ha kijelenteni, hogy nem
szeretlek.
Madelaine: De az nem úgy van. H a kíváncsi vagyok, az teljesen normális dolog.
Az volna abnormális, h a néni lennék kíváncsi.
Pierre: Mire való erről beszél ni 1 Kéthárom napig bosszankodnál, aztán elfelejtenél mindent. Jobb, ha megőrizzük a magunk kis titkait. Elég az, hogy nem szeretlek, vagy legalább is nem annyira, hogy
hozzád köthetném az életemet. Én nem haragszom rád, te nagyon becsületesen jártál
el és nem tartozol inekem semmiféle magyarázattal. Nem szeretjük egymást eléggé,
egyetlen mondatban ez a helyes kifejezés,
Item gondolod?
Madelaine: Teljesen így vati. Nem szer e t j ü k egymást eléggé. És én úgy képzelem, hogy ha az ember odaköti magát valakihez, akkor nagyon, nagyolt sok dolgot
el kell temetnie a földbe és még egy nagy
követ is kell r á hengergetni. De ha eljön
Bz Idő később, ntlkor azok az eltemetett
dolgok erftsebbek, mint a kő, akkor minden kifordul a földből és az ember el van
veszve. Jobb igv.
Pierre (szünet utd>n feláll)-. Isten veled.
Madelaine: Maradj még öt percig.
Pierre: Miinek most már?
Madelaine: Ü l j le. (Szünet.) Mondd, miért
lem szeretsz már? (Mindketten
kmnolyak.)
Pierre (soká nézij: Nagyon iflatal vagy
hozzám. Vagy talán én nagyon öreg vagyok
hozzád. Túlsókat okoskodom, túlkomoly
vagyok, túlságosan más » vagyok, mint
Randal. Meghökkentő, hogy hány dolog
vau, amit nem egyformán szeretünk és milyen kevés dolog, ami egyformám érdekel
bennünket. Tudod, áz úgy van, hogy két
jniber az elején tapogatódzva keresi egymás ízlését, hajlamát és egyelőre megy Is
í dolog, de két év múlva elviselhetetlenné
bálnak a legkisebb különbségek Is. Hallottad. hóg.v Salnt-Valllcrné egy kis oroszlán-
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kölyköt hozott magával Afrikából? Most
még úgy játszik vele, mint egy kis macskával. De egy félév múlva egy szép napon
majd fogja magát az oroszlán és kétszáz
gramtnot ki fog harapni a combjából.
Madelaine: Es te» ezeket mind végiggondoltad? Szegény drágám hiszen te húsz
évvel vagy Idősebb, mint én.
Piefre: Fogalmad sinos róla, hogy ezzel
mennyire tisztában vagyok.
(Megfogja a
kezét.) Nem a te hibád, de nem hasonlítasz
ahhoz az elképzelt inőhöz, akit elképzeltem
magamnak. Ez a nő nincs. Ha megalkothatnám úgy, ahogy elképzelem, kinevetnének, te is, a barátnőid is és nem volnátok
hajlandók barátkozni vele. TI köztetek én
hiába keresek nőt magamnak. Pedig alapjában véve nem kívánok lehetetlent. (Lassanként nagyon komoly és titokzatos lesz.)
Hiszen i h a . . . de n e m . . . ez borzasztó... ez
nem lelhet...
Madelaine (sejteni kezdi, sőt talán már
gyanítja az igazat.
Megfogja Pierre kezét
és êUnk érdeklődéssel, feszülten feléje hajolva bíztatja): Beszélj, Pierre, én mindent
meg tudok érteni. Fantasztikus, hogy miket vagyok képes megérteni.
Pierre (összeszedi mayát): Nincs itt semmi
különösebben megérteni való. A lelkem
olyan, mint egy lakás, amelyben nagy a
rendellenség. Nem fogadhatlak benne. Válságon megyek most át, olyan válságon,
amelyről nem beszélhetek
senkinek. Es
legkevésbé éppen neked. (Hírtelen észre-,
veszi,- hogy vigyázatlant
mondott,
kikapja
kezét a Madelaine kezéből és indul.)
Madelaine: Miért legkevésbé) nekem?
Pierre: Ügy értem, hogy most, amikor
szétmegyünk,
miután annyira
szerettük
egymást... éppen neked nem magyarázhatom ia bajaimat, hiszen eléggé tele lehet a
fejed a magad dolgaival...
Madelaine (keményén):
Nem, nem ezt
kezdted mondani.
Azt mondtad, hogy:
»Nem beszelhetek erről senkinek, legkevésbé
éppen neked«. Ennek van valami rejtett
értelme.
Pierre: Ennek semmi rejtett értelme mines.
Madelaine: Nem vagy őszinte.
Pierre: Neun vagyok* sem őszinte, sem
hazug azon egyszerű oknál fogva, mert
»TOAST« ÚJDONSÁGOK
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magam sem tudom, mi van bennem. Tele
vagyok kimondhatatlan zavarral és összevisszasággal.
Madelaine: Miért nem?
Pierre: Nem, ezt nem értheted meg. Az
egész azon fordul meg, hogy a hülyeségig
tisztességes vagyok. Éppen ezért is vagyok
most boldogtalan. De nem miattad, azt kijelentem. Miattad egyáltalában nem, nehogy szemrehányást tégy magadnak.
Madelaine (nézi, hallgat, aztáil vállat von):
Hát jó, ne mondj el semmit. De m m iis
sejted, hogy ebben a pillanatban milyen
intelligens vagyok és mennyire megértem
a dolgokat. Meg volnál döbbenve, ha most
beleláthatnál a gondolataimba. Azt hiszem,
nagyon mérges is volnál. (Nevet, de. a nevetés hamis.)
Pierre: Mindig nagyon intelligens voltál,
azt nem lehet tagadni.
Madelaine: De most különösen. És olyan
élesem1 látok, hogy ez már nekem is kellemetlen. (Erősen egymás szeme közé néznek. Végre Pierre hirtelen elfordul.) Na látod. É r t j ü k egymást. Úgy van, ahogy sejtettem.
Pierre: Szamárság.
Madelaine: De igen. Éppen, mert olyan
intelligens vagyok, nagyon jól meg értjük
ml egymást anélkül, hogy egy szót is
mondatnánk.
Pierre (indul): Isten veled, drágám. Nincs
a világon senki, ínég az sem, aki utánam
következik a szivedben, — aki őszintébben
kívánná a boldogságodat.
Madelaine (a zongorához
nient,
felvesz
egy nagy borítékot): Ezt • visszaadom.
Pierre: Ml ez ? (Átveszi,
megnézi.)
A
f ény képeim ? ( Visszateszi a zongorára.) Nevetni fogsz. Ha leveleket írtam volna neked, mint ahogy nem írtam, most azokat
sem venném vissza. Ez sem kell. Égesd
el, tépd össze, mit tudom én. Mit csinálnék
velük. Hiába, nincs r a j t u k semmi dedikálás,
van r a j t u k láthatatlanul
valami, amitől
nem lehet őket használni többé.
Madelaine: Köszönöm, megtartom őket.
Pierre fi kezet nyújt): Isten veled.
Madelaine: Még v á r j . Még akarok valamit mondani. De csak egy feltétel alatt.
Ha előre megígéred, hogy amit mondok,
arra semmit sem fogsz felelni, hanem
azionnal elmégy.
Pierre (fél): Ezt egy kicsit nehéz megígérni... attól függ...
Madelaine: Nézd, magunk között vagyunk. Lásd be, hogy könnyebb lesz, ha
nem kell válaszolnod. ígérd meg. Nagyon
kérlek, ragaszkodom Ihozzá.
Pierre (erőszakolt mosollyal): Hát jó, halljuk.
Madelaine (átmegy a szalon másik végébe, megáll a tükör előtt, színleli gondossággal a haját igazgatja, mialatt Pierre igen
zavartan megáll a kijáratnál és u semmibe
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nézve vár. Madelaine
a tükörbe
beszél)Tudd meg, hogy mindent értek. Mindent
tisztán látok. Sőt talán már akkor láttam,
mikor te még nem. De akármit csinálsz és
akármi fog történni, én nem ítéllek el soha.
(Pierre kínosan habozik,
mert úri ösztöne
tiltakozásra
indítaná.
Gesztusa
mutatja,
élénken beszélni akar, de azonnal meggondolja magát és távozik. Az ajtó becsukódik utána. Mély csend. Kisvártatva
hallani
az előszoba ajtaját is becsukódni
utána.
Madelaine jó darabig ott marad nlég a tükör előtt és haját igazgatja tovább is,
mintha Pierre távozása mit sem változtatott
volna
gondolatain.)
Valentine (közben belép, mert hallván az
ajtó zaját, tudja, hogy Pierre távozott. Ugy
jön be, ahogy betegszobába szokás belépni):
Elment?
Madelaine (bólint, visszajön a szoba közepére, leül egy karosszékbe.
Láthatóan
meg van törve. Hátraveti fejét, a mennyezetet nézi. Egymásra vetett lábát lógatja,
de nem szól.)
Valentine: Drágám, hát beszélj! (Madelaine gesztust csinál, jelezve, hogy csendet
kér most. Anyja szót fogad és
hallgat.
Madelaine előrehajlik, két térdre könyököl
és tenyerébe rejtett
fejjel néz maga elé.}
Mire gondolsz?
Madelaine (váratlan
hangon): Szeretnék
egy hétre elutazni. Falura, akárhová, téli
sportra. Yvonnet fogom megkérni, hogy
jöjjön velem, ö megteszi.
Valentine: Kapsz, pénzt apádtól?
Madelaine: Ó, a papát bízd rám. Boldog
les®, ha örömet szerezhet nekem. Ü j pulóvert is kell csináltatnom. A sidresszem
még jó. (Feláll.) Most elmegyek a menetjegyirodába, mert szombaton
szeretnék
utazni. Légy szíves, beszélj Yvonnenal, Kérdezd meg, hogy a szombat jó-e neki. (Már
az ajtóban.) Mondd meg neki. hogy este felhívom.
Valentine (csodálkozva nézi): Mi ez?
Madelaine (most
már
nyugodtabban):
Micsoda ml ez?
Valentine: Egy ilyen pillanatlMin azt kívánod tőlem, hogy nyugodtan hallgassam
útiterveidet? Azt képzeled, hogy a boldogságod egyáltalában nem érdekel?
Madelaine: Eh, a boldogságom. Ki beszél
itt a boldogságomról? Ne törődj te az én
boldogságommal,
az jó kezekben van. Elég.
ha én1 törődöm vele. Szeremcaéne törődöm
Is vele. Soha nem voltam nyugodtabb és
boldogabb. Hál' Istennek.
Valentine: Kislányom, mondj el nekem
mindent. Hogyan folyt le az egész?
Madelaine (összeszedi magát, először pillant rá anyjára): Köszönöm, jól. Hogyan
folyt volna le? Remekül. Mielőtt, még Itt
lett volna, egyet már tudtam: hogy nem
szeretem. De azt. nem is sejtettem, hogy
milyen
szörnyű
marhaságot
csináltam
volna, h a tovább szerettem volna. Egyszóval minden a legnagyobb rendben van. ö
is nagyon megnyugodott.
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Valentine: Ugyan ine beszélj bolondokat,
biztosan nagyon szenvedett. Talán nagyon
nyers és kíméletlen voltál véle, ő pedig nem
a k a r t alul maradni és úgy tett, mintha az
ő érzései is megszűntek volna. De titokban
beteg a fájdalomtól.
Madelalne: Milyen rosszul ismersz bennünket. Ml nem sokat okoskodunk egymással. Esküszöm neked, hogy teljesen megnyugodva ment el. Okom van ezt mondani,
mégpedig igen komoly okom, de neked nem
mondhatom meg. Egyszóval, ha nagyon
oda voltál, hogy a szegény elutasított szerelmes hogyan fogadta a osapâst, liât teljesen nyugodt lehetsz.
Valentine: Eli Itt valamit nem értek.
Hiába a k a r n á m megfogni az egészet, valami kicsúszik a kezem közül.
Madelalne: ö csúszik ki a kezed közül.
Mint vő. Ebbe nyugodj bele. De majd gondoskodom egy másikról, ha ez neked öröm.
Nem is kell soká várnod.
Valentine (megdöbbenve)!
Micsodát
Madelalne: Azt hiszem, hogy feüeségül
megyek Kandalhoz. Sőt nemcsak azt hiszem,
hanem biztosan tudom, mert ez m á r el van
döntve.
Valentine: Albert Randalhoz?
Madelalne: Cgy van. Ismered. Sőt jól ismered, hiszen az a n y j a jó barátnőd. (Élesen, •nyersen.) Látom, szólni sem tudsz a
boldogságtól. Na, nem baj, nem te mégy
vele nászútra,, hanem én. A papának mindenesetre tetszik a dolog.
Madelalne: Csinos fiú, ezt tudod. Gazdag, azt i a tudod. Nagyon kedves, azt viszont én' tudom. Nincs tüdőbaja, nincs vérbaja, nem alkoholista. Az ízlésünk a legtöbb dologban ugyanaz. J a , igen: a fog* lalkozása. Diplomata.
Márciusiban fogják
kinevezni második attasénak a varsói nagykövetséghez. Végül még van egy tulajdonsága, amely n<«n éppen közömbös: tetsatk
nekem. Neked nem tetszik? (Valentine
fáh
radtan vállat von.)
Istenem, miután én
megyek hozzá, nem te, fontosafob, hogy nekem tessék, mint neked.
Valentine: Ez borzasztó.
Madelanle: Ne túlozz, mama. Ha a levélhordóhoz akarnék hozzámenni, akkor mondhatnál ilyeneket. Mi bajod van vele tulajdonképpeni
Valentine: Igaz'án. megáll az eszem. Már
a r r a sincs erőm, hogy
rendreutasítsalak
azokért a szemtelenségekért, amelyeket egy
negyedórája szüntelenül a fejemhez vagdosol. Milyen gyönyörűnek képzeltem az egészet . . . és most, itt van . . . Mintíha egy
szép álmomból ébresztettél volna fel.
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Madelalne: Az álmokat azért nevezzük
álmoknak, mert a reális élethez semmi közük sincsen.
Valentine: De ennek volt. Hónapok óta
építgettem magamban a jövő é'.eted képét
és most összeomlik az egész. A boldogságomat törtétek össze.
Madelalne: A tiedetí Talán inkább az
enyéimet.
Valentine: A te boldogságod az enyém
is. Es úgy rúgod fel, mint egy vacsorára
szóló meghívást. Sírni tudnék miattad, úgy
el vagyok keseredve.
Madelalne: Mi történt itt. Olyan arcokat
vágsz, m i n t h a azt újságoltam volna, hogy
Pierret halálra gázolta az autóbusz.
Valentine: Nem, nem, de olyan hirteleii
jött az egész. Felkeltünk az ebédtől, behozol ide nagy titokzatosan és három szóban
elmondod, hogy vége. Pierre jön, elmegy,
mind a ketten kitűnő ihangulatban vagytok,
vagy legalább ezt állítod és még magamhoz sem tudok térni a megdöbbenéstől, már
hozzám vágod ezt az Albert Randal t.
Madelalne: Ilyen az élet. Ma m á r
nem
postakocsival közlekedünk, hanem repülőn.
Valentine: Már a küszöbén voltunk annak
a szép életnek, amit elképzeltem magamnak . . . elragadó fiú,
intelligens, kedves,
művelt, aki mindenről tud beszélni és mindent megért, aiki kellemessé teszi az életet
azzal, 'bogy mindig van valami eredeti és
érdekes mondanivalója . . .
Mióta ebbe a
házba betette a lábét, itt minden megváltozott. A jövő kiszélesedett, messzire előre
lelhetett l'átni, az ember olyan biztos volt a
jövőben. Két hónap alatt a legkisebb dolgokban is azon vettem magam észre, hogy
megkérdeztem magamtól: »Mit fog ehhez
szólni Pierret« Valaki, akire számítani lehetett, akivel egy pár emberi szót lehetett
váltani. Akinek a megjelenése egy kis önömet varázsolt ebbe a s i v á r otthonba. (Madelaine arcán megjelenik az vUgy-e mondtamq kifejezés.)
Nekem ebben
sohasem
volt részem. És mpst egyszerre törődjem
bele, hogy ezt imind örökre elseperte valami érthetetlen
bonyodalom, a sorsnak
valami ostoba, gonosz, szeszélyes tévedése?
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(Felállott és Ugatott
kétségbeeséssel játle s fel a szobában. Madelaine minden mondatra bólint, mintha ezt mondaná: »Hát
persze, úgy van, ahogy gondoltam.«) Mit
értesz te ebből, te sohasem szeretted. TIR
»ohasem adtál neki semmit, imiudig
csak
követeltél tőle.
»Pierre, holnap eljöhetsz
értem és elkísérhetsz a városba.« »Pierre,
holnap küldd értem a kocsidat.« Eh, nem
szeretted te ezt a fiút soha.
Madelaine (a támadástól kegyetlen
lesz):
Annyira nem szerettem, mint te, az biztos.
Valentine: Én egyszerűen imádtam. Nincs
más szó rá: imádtam!
Madelaine: Egy kicsit erős szavakat használsz, nem gondolod? H a felvenném gramofonon, amit most mondasz és később lejátszanám előtted, nagyon elpirulnál.
Valentine: Igenis, imádtam. I>e mit beszéljek neked erről, úgysem érted.
Madelaine: Most már cs>ak beszélj róla,
ha eddig eljutottunk.
Valentine: Igazad van, elég nagy vagy
már. H a az életben hasznát veszed valamikor, nem foigom sajnálni, hogy (bizalmas
voltam hozz'ád Mit tudod te, hogy mi volt
az én életem.
Madelaine: Nagyon jól el tudom képzelni,
légy nyugodt.
Valentine: Ó dehogy tudod. Nem is tudhatod. mi volt az, apád mellett élni, aki
olyan száraz és kemény ember, olyan korrekt, olyan kétségbeejtően korrekt. És olyan
sivár. Nem alázott meg soha, még azt sein
tudnám bebizonyítani, hogy megcsal. A jó
Isten tudja, miért érzem magam boldogtalan asszonynak. Csak a belső érzésem van
meg, hogy tíz év óta szeretőt, vagy szeretőket tart. De Iha bizonyítékokat kellene felmutatnom, zavarba jönnék. Húsz esztendeje
egy idegen emberrel élek együtt. Soha itthon, kettesben nem fordult elő, hogy hangosan inertem volna gondolkozni, mert nem
kaptam volna rá visszhangot. Azt hiszem,
apád engem is úgy választott, ahogy az
ember a Rolls Royce-'át kiválasztja. Kikeresett imagának, mikor tizennyolc éves voltam. »Ez jó lesz, — mondta magában, — ez
harminc évig el fog tartani, mint elegáns
feleség, egészséges szervezet, ezzel nem iesz
baj és társadalmilag is kitűnően be fog
válni.« É s leéltünk egy életet, amelyben
összesen két-három társalgási témánk volt
éveken keresztül. Képzelj el egy zongorát,
amelynek csak egyetlen okt'ávája van. Az
ember szeretne játszani az egé z zongorán,
de a többi hang hiányzik. Hát, nein ke'l
ordítani a kétségbeeséstől Húsz esztendő!
A legszebb húsz esztendő! Húsz olyan eszr
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tendő, amelyet soha többé nem lehet visszahozni! É s ha őszinte akarok lenni, tulajdonképpen nem is voltam boldogtalan. Nem
volt ez boldogtalanság, hanem még ennél
is rosszabb: a boldogság teljes és tökéletes
hiánya. Élet, amelyben a legfőbb hatóság a
boldogságot szigorúan eltiltotta. És ekkor
egyszerre felbukkan egy ember. Egy emberi
lény jelent meg az életünkben. Mellesleg
szólva, az egyetlen férfi, akit apád megtűrt a közelemben. Az első, akit nyugodtan
szerethettem.
Madelaine (eddig is alig birta
türelemmel,
most végre közbekiált): Hát persize ez az!
Tudtam, hogy igazam van!
Valentine: Mi lelt!
Madelaine: Igazam volt. Tudtam, hogy
szerelmes vagy Plerrebe! Tessék, most itt
van. Megmondtam.
Valentine (megdöbben): Nem értelek. Micsoda ostobaság ezt
Madelaine: Most jönnek a nagy szavak.
Tisztára olyan vagy, m i n t ' a nagymama.
Valentine: Mondd, te komolyan gondo-:
lod, amit mondtál, vagy elment az eszed?
Madelaine: De mennyire komolyan gondolom! É s ő is komolyan gondolja. Ámbár
lehet, hogy ő maga sem tudja tisztán, de
egész biztos, hogy szerelmes beléd. AÍzért
nein szeret engem, mert beléd szerelmes.
Valentine (hallgat, magában
csak most
dolgozza fel igazán, amit hallott.
Először
még 'védekezik, de már gyengébben.
Majd
De arcán
látszik,
még
gyengébben.
hogy \ragyogva kezd tudatára ébredni valaminek, amit eddig maga sem gondolt végig tisztán). Te egy patologikus eset vagy,
fiam, más nevet erre nem találok.
Madelaine: Ugyan kérlek, eleget hallgattalak, ahogy besizélsz róla.
Fantasztikus
mikor
hazajöttem.
volt az izgalmad,
»Hogy van Pierre? Miért nem hoztad el
ebédre Pierret?« H a pedig a városban találkoztam vele, ő kezdte rá ugyanezt. (Valentine alig észrevehető mosollyal
boldogan
felragyog.) Ha hozzámenteni
volna, csak
arra lettem volna jó, hogy a kettőtök dolga
felett befogjam a vil'ág száját.
Valentine: Rettenetes, miket mondasz.
Madelaine: Bizonyára nem lettél volna
az ő . . . egysiSóval csak azt akarom mondani, 'hogy ez az egész dolog nagyon normálist Értsd meg, "hogy én ezt egész természetesnek tartom, ne értsük félre egy-:
mást.
Valentine: Megőrültél?
Madelaine:
Ugyan, a legtermészetesebb
dolog, hogy téged
szeret és neun engem.
Hibátlan asszony vagy. Minden épkézláb
ember beléd kell, hogy szeressen. (Valentine
zavartan vállat von.) Finom vagy remekül
nézel ki. Valami előkelő kecsesség árad belőled, nincs nálad különb asszony. Csak ne
is tiltakozz, eleget- beszéltünk erről, én és
a barátnőim, eblxm mind egyetértünk. A
nyomodba sem léphet egyikünk som. Ez
így van.
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Valentine (többször közbe
akart
szólni
már): Ugyan, fiacskám , / > .
Madelaine: Én igazán elmondhatom neked, eleget szenvedtem miattad egész életemen át. Ha egy ilyen lánynak, mint én,
olyan m a m á j a van, mint te, az katasztrófa.
Valentine: Ne beszélj butaságokat. A
fiúk imádnak. Ügy nyüzsögnek körülötted,
ahogy akurod...
Madelaine: Az lehet. De én nem tudnám
megérteni,
hogyan
elégíthetném ki egy
f é r f i minden igényét. Ahhoz éw kevés vagyok. Nem egyszer mondtam m a g a m b a n :
ennek a Pierrenek olyan nő kellett volna,
mint mama.
Valentine: Miket beszélsz, ez hallatlan.
Madelaine: Miket beszélek? Miért ne juthatott volna ez őszembe? És ha m á r eszembe jutott, miért ne mondhatnám ki? Látod,
Pierre maga mondta, hogy...
Valentine (rendkívüli
zavarban): Te! Ez
borzasztó! Te képes voltál erről boszélni
vele?
Madelaine: Légy nyugodt. Mi nagyon jól
megértettük a félig kimondott dolgokat is,
kitűnően tudtunk olvasni a sorok között.
Valentine (zavarában felkel): Én nem is
értein, miért hallgatlak végig, miikor ilyeneket beszélsz.
*•
Madelaine: Ugyan, drágám. Melletted az
ember el van veszve. Pierre nyugodtan tovább szeretett volna engem, ha te nem lennél a világon, melletted egyszerűen nem
lehot fórjheznienni. Talán most már érted,
miért voltam olyan gyalázatos hangulatban, mikor Pierre először tette be a lábát,
ebbe. a házba. Akkor m á r két hónapja szerelmes voltam belé. Sokáig haboztam, hogy
elhozzam-e ide, vagy sem. Abban a pillanatban, mikor ketten leültetek a zongorához, képes lettem volna botrányt csinálni.
Szerencsére Odileon ki tudtam tölteni a
dühömet, mert r a j t a k a p t a m , hogy Roberta szobádban. Emlékszel
tel csókolódzott
még e r r e !
Valentine (alig figyel rá, saját gondolatait követi): Emlékszem.
Madelaine: És az a borzasztó, hogy azok
az inzultusok tulajdonképpen neked szóltak,
mamám. Igen, neked. De bejöttél. És olyan
édes voltál, annyira
fogalmad sem volt
semmiről, ami körülötted viharzik, hogy le
voltam fegyverezve.
Valentine: Milyen szomorú ez az egész...
Madelaine: Igen, ez szomorú történet volt.
De most nem fogom neked bemutatni a vőlegényemet, afelől nyugodt lehetsz. Amit
el kell intézni, azt m a j d a p a p a elintézi. Ök
ketten nagyon jól megértik egymást, A
kollő Időben meg fogsz vele ismerkedni. Az
esküvő után azonnal el fogunk utazni, egy
hónapi nászút után megyünk egyenesen
Varsóba. Ott fogunk lakni. Nagyon szeretem és nagyon boldogok leszünk.
(Szünet.)
Neked elég keveset beszéltem róla. Elsőrangú fiú. Ma bútorokat néztünk, holnap
K o z m e t i k a i és p l a s z t i k a i sebészet
mell-és hegplasztika, orr-, fülkorrekció, ránceltávolítás

kiválasztjuk a karosszériát. Isteni kocsi
lesz, azt előre mondhatom. Persze még nem
rendeltünk, mert neked is szeretném megmutatni.
Valentine: Kislányom, igazám szereted?
Madelaine: Már mondtam, hogy szeretem,
Valentine: De nagyon? A bolondulásig?
Madelaine: Ez vagy te. »A bolondulásig.«
Micsoda szavak. Pierrebe, igen, bele voltam
bolondulva. De most inkább okos leszek. Az
a nő, aki belebolondult valakibe, az _el van
veszve. Annak a fejére ülnek'.
Valentiné (egészen
más
hangon, mini
eddig, megfogva lánya kezét): Szegénykém.
Madelaine: Miért sajnálsz?
Valentine: Mert most beszélünk először
úgy, ahogy két nő szokott beszélni női dolgokról. És hiába isiniered olyan jól a r életet, mégis sajnállak, mert nincsenek illúzióin.
Madelaine: Ne s a j n á l j . Ez így nagyon
praktikus.
Valentine: Én már magam sem tudok
semmit... az élet úgy összevissza van keveredve... (Szünet.) Csak hozd el nyugodtan
a vőlegényedet. Abból az állítólagos nagyszerű asszonyból, akiről beszéltél, nem fog
észrevenni semmit.
Madelaine: Azt nem lehet észre nem
venni.
Valentine: Szeretném, ha azt a nagyon
szép kocsit én vehetnem meg neked. Ezt
szeretném neked adni nászajándékul.
Madelaine: Nagyon köszönöm, igazán aranyos vagy.
Valentine: Válassz olyan kocsit, amilyent
akarsz.«
Madelaine: J a j de kedves vagy. Hát lehet
téged nem szeretni?
Valentine (sírni kezd):
Szegény Pierre,
kimondhatatlanul sajnálom.
Madelaine: Nézd. ez be van fejezve, erről
no beszéljünk többet.
Valentine: Igazad van, erről ne beszéljünk többet.
Madelaine (mint nő a nőhöz,
természetesen): Különben is, én állandóan külföldön
fogok lakni és Pierret aligha látom többet
az életemben. De ettől te m é g . . . (Megijed
saját mondatától,
zavartan
abbahagyja.)
Valentine (gyáván): Mit akartál mondani?
Madelaine: Tessék? (Nagy zavarban
van.)
Valentine: Bélekezdtél egy mondatba. Azt
mondtad, hogy állandóan külföldön fogsz
lakni é s . . .
Madelaine (zavart szünet után
merészen
kibújik):
J a . . . hogy Albert a diplomata
pályán van és ezért mindig külföldön leszek.
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Valentine: Persze. (Szünet.) Még nagybővet is lehet belőle.
Madelaine: Miéit ne, (Mindketten
zavart
dlnevetéseket
hallatnak.
De Madelaine,
miután egy darabig némán nézi anyját oldaliról, hirtelen kitör.)
Szegény mamám,
milyen boldogtalan lehetsz.
Valentine
(megint könnyekben tör ki):
Nagyon.
Madelaine: Erat nein tudtam. Akarom
mondani,
nem tudtam,
hogy ennyire.
Mondd, miért nem ketrestél magadnak valakit!
Valentine: Hallgass,
Madelaine: De igen, miért nem kerestél
magadnak valakit!
Valentine:
Mert ak'árkivel
nem á'lok
szóba. J a j , fiam, ne hozz ilyen zavarba , . .
Madelaine: Milyen hülye ez a papai Egy
ilyen asszony mellett! Szegény mamám, ón
úgy szeretném, h a egy kicsit boldog lehetnél. Hiszen olyan fiatal vagy.
Valentine (gyáván):
Gondolod!
Madelaine: Ha olyan
volnék, mint te,
fiatalabb volnék, mint tgy. Mennyi korkülönbség van köztünk! Tizenkilenc óv. Ismerek nővéreket, akik között tizenkilenc
esztendő van.
Tulajdonképpen nagy kár,
hogy nem vagy a nővérem. Miket tudnók
veled beszélni, h a j j a j !
Valentine
(zavarában túleröeen
nevet):
A.mi azt illeti, ma mondtál nekem egyetmást, amit lányok ritkán mondanak az
anyjuknak.
Madelaine; Az lehet, de tudod, az a bizonyos gyermeki érzés
belőlem
mindig
hiányzott. Más volna, ha nővérem volnál.
Miket tudnék ve'ed beszélni, szent Isten.
Akár ebben a pillanatban is miket tudnék
neked m o n d a n i , . . Netm gondolod!
Valentine (a kezét
fogja,
zavartan):
Nem t u d o m . , .
Madelaine: Borzasztók ezek a családi előítéletek. Néha szeretnék kiugrani a bőrömből.
Valentine (álnevet éssel): Csak m a r a d j te
a bőrödben, az sokkal jobb lesz,
Madelaine (meghallja, hogy odakint nyílik az ajtó): Jön a papa. En megyek. Te
most beszélhetsz vele a házasságomról. Nagyon kérlek, ne komplikáljátok a dolgot.
Végezzünk gyorsan- Megígéred!
Valentine: Meg,
Madelaine: Beküldőin ide hozzád, (Elmegy. Valentine egyedül marad. Sokáig néz
maga elé. Arcán szomorúság
tükröződik,
Ezt a szomorúságot olykor sápadt mosolygások váltják fel, de & ezeket elűzi magától. Egyszerre azonban
nagy
aggodalom
kifejezése látszik rajta, nyilván attól, amit
most végre felfedezett
magában.
Felkel,
tesz-vesz és véletlenül megtalálja a zongorán a Pierre képeit. Nézi ezeket a képeket,
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de közben gyakran az ajtóra pillant, mint
aki valami tiltott dolgot cselekszik.
Zajt
hall. Hirtelen odaveti a képeket a zongora
tetejére és odasiet ahhoz a tükörhöz, ahol
Madelainet láttuk
egy előbbi
jelenetben.
Sokáig nézi magát és mivel úgy látja, hogy
még elég fiatal, megelégedve,. igazgatja a
haját. Mire férje belép, már teljésen megváltozott. Tisztán látó és kicsit ideges.)
Salvat (belép): Szervusz, fiam.
Ugylátszik, mi most Qsaládi tanács vagyunk.
Valentine: Igen.
Salvat: Madelaine szólt neked!
Valentine: Éppen most, Ugy l'átom, te
eddig titkoltad előttem a dolgot,
(Salvat
vállat von,) Igen, legalább egy héttel előbb
tudtad meg, mint én.
Salvat: Dehogy, csak
négy-öt
nappal
előbb, Madelaine azért szólt nekem, hogy
beszerezhessem a szükséges információkat.
Szerettem volna — és ezt meg lg, mondtam
neki, — ha előbb veled beszél. Do veled
szemben valami furcsa félénkségét érez.
Valentiné: A lányok mind ilyenek. A nő
ösztönszerűen a férfihoz
fordul előbb és
viszont. Természeti törvény,
Salvat: Az lehetséges. Hát szóval beszéljünk a gyerek terveiről. É n kijelenthetem
neked, hogy el vagyok a választástól ragadtatva. Kitűnő
információkat kaptam.
Ez a Bandai unokaöccse De la Bousseliérenek, a ml svéd követünknek. Az apja kitűnő állású ember, társtulajdonos a tengerészeti acélgyárban. Anyja
Boversot-lány,
abból a politikus-családból.
Valentine: Ismerem. Nagyon kedves aszszony.
Salvat: Igen, Egyszóval a fiú elsőrangú
párti,
Valentine: És ismered is már a vőlegényt! Mert már nyugodtan vőlegénynek
nevezhetjük.
Salvat: Nagyon rokonszenve®. Kitűnő benyomást tett rám. De hiszen már találkoztál vele. Azt hallom, a kinevezése biztos.
Ezek u t á n kár lenne halogatni a dolgokat.
Kedden talá'kozom az apjával. Te pedig
találkozni fogsz az anyjával, J ó volna,, ha
ma este felhívnád telefonon.
Valentine: Felhívom. De mi ven Madelaiwnelí Vele beszéltél!
Salvat: Az ő szénája, úgy látom, rendben
van, Ügyis csak nzt teszi, ami neki tetszik. De azt okvetlen megteszi.
Valentine: Na igen, de...
Salvat: Mi az a de!
Valentine: Engedj meg. ez egy kicsit
furcsa. Ma egy hete még Pie m i t tekintetted az ideális vőnek,
Salvat: Ez nem az én dolgom, hanem
Madelalneé. A muH meghalt, mit piszkáljuk!
Valentine: A jelen elég gyorsan válik
múlttá nálatok. Tudod, hogy Pierre egy
órával ezelőtt ment el innen!
Salvat (közömbösen)! Igen!
Valentine; Madelaine
kérte
ide, hogy
mindent megmondjon neki.
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Salvat: Ne mondd. Ez a kölyök igazán
nagyszerű. Na ést
Valentine: Szegény l'iú, nagyon oda volt.
Salvat: Jobb az ilyet gyorsan elintézni,
akkor aztán túl vannak r a j t a .
Valentine: De én is roppantul sajnálom
azt a fiút.
Salvat: Kérlek, Madelalne az első. ö
pedig most olyan pai'tit csinál, amely minden reménységünket felülmúlja.
Valentine: De mi lesz Pierrerelí
Salvat: Hogyhogy mi lesz Pierrerelí
Valentino: Annyira közénk melegedett.»
úgyszólván mi lettünk a családja. Most
egyszerre kitenni az ajtó e'é, az lehetetlen.
Salvat: Én szívből sajnálom, de h a tovább j á r a házihoz, folyton a m ú l t r a fogjuk
emlékeztetni. Ez neki sein lenne nagyon
kellemes.
Valentine: Hogy már holnmp meghívjuk,
azt én> nem mondom. De mikor m a j d Madeleine és a f é r j e m á r nem lesznek itthon,
bizony meg kellene hívni. Amiért valaki
megszűnt családtag lenni, nein kell rögtön
minden! összeköttetést megszakítani vele.
Salvat: De ez a fiatalember még nem
volt nálunk családtag.
Valentino:
Aztán úgy gondolom, hogy
emberi kötelességünk is van vele szemben.
Salvat: Drága fiam. Azt sem tudod, hogy
noki kellemes volna-e tovább j á r n i a házhoz. Lehet, hogy idejönni neki elviselhetetlen volna. Én az ő helyében...
Valentine: Márpedig a k á r tetszik nekünk,
a k á r nein, okvetlen fogadnunk kell. Te
úgyis minden áldott nap látni fogod.
Salvat: É n !
Valentine: Hiszen a hónap végén be fog
állni hozzád rajzolónak, ahogy megbeszéltük.
Salvat (kelletlenül):
Na, igen... de a történtek után...
Valentine (felháborodva):
í g y tartod be
a szavadat!
Salvat (élesen): Nézd, fiam, beszélj ve
lem más hangon, i g e n ! (Szünet.)
Valentine (csendesen): Most ki akarod
tenni!
Salvat: Aliihoz, hogy »kitegyem«, előbb
nálam kellene lennie.
Az
egész nagyon
bosszantó. Mint jövendő vömnek egészen
különleges helyzetet biztosítottam neki a
g y á r b a n . És most...
Valentine: Nem alamizsnát adtál neki.
Magad mondtad,
hogy
azon a vizsgán,
amelynek alávetetted, el voltál tőle ragadtatva. H a az érzéseidre ezúttal sem hallgatsz, vedd oda azért, mert hasznos, ember.
Kérdezd meg Madelainet,
ő m a j d megmondja. nem kötelességed-e most odavenni
a gyárba.
Salvat (idegesen):
Drágám, hogy mi a
kötelességem, a r r a vonatkozólag sem a feleségem, sem a leányom tanácsaira nincs
szükségem. Oda fogom venni a g y á r b a ezt
a fiatalembert, inert igen értékes munkaerőnek ígérkezik. Alkalmazni fogom, ahogy
szándékoztam, de nem a te kedvedért és
p e r m e k é n e k Inmden kényelme megvan a
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nem a gyerek kedvéért. Odaveszem, mert
így határozok.
Valentine; Látod, ez szép tőled. Megértő
és igazságos ember vagy, ezzel is megmutattad. Ritka eset, hogy az üzleti érdekeid és
az érzéseid így találkozzanak...
Salvat: Jól van, csókolj meg.
Valentine (élénken megcsókolja):
Milyen
kedves vagy ma hozzám.
Salvat: Na látod.
Valentine: Kedves vagy, mert boldog
vagy. ö r ü l s z a lányod házasságának.
Salvat: őrölök is. Azt hiszem, nagyon
boldog lesz.
Valentine: Meg vagyok győződve.
Salvat: Ez a Pierre- nem volt hozzávaló.
Kezdettől fogva fáztam tőle.
Valentine (meggyőződés
nélkül): Lehetséges.
Salvat: Neun lehetséges. Biztos.
Vafentlne: Mit akarok mondani: egy kicsit könnyelmű voltam. Ne félj, nem fog
pénzedbe korülni, ezt a magam vagyonából
fedezem. Én akarom megvenni a kocsijukat.
Salvat: Elég könnyen bánsz a pénzzel.
Valentine: Nem less az olyan tragikus.
Biztosan nem a legdrágábbat f o g j á k választani.
Salvat: Na csak vigyázz. H a r á m hallgatsz, akkor egy pontos összeget fogsz nekik
f e l a j á n l a n i . Ezek a m a i fiatalok nagyon
igényesek.
Valentine: Igazad van. Majd vacsoránál
m e g t á r g y a l j u k az összeget.
Salvat: Én nem vacsorázom itthon.
Valentine (szemrehányás
nélkül): Dolgod
van!
Salvat: A Siemens két embere van a nyakamon. Vendéglőbe viszem őket, ott jobban
leihet tárgyalni.
Valentine: Hogyne, persze.
Salvat: H á t én megyek. (Indul,
útközben
megáll felesége mellett és megveregeti
az
arcát.) Ma jó napod volt, úgy látom.
Valentine: Nekemf Miért éppen m a !
Salvat: Nem tudom. Valami van a nézésedbein. Szólj, hogy készítsék ki a szmokinvár egy
kicsit,
gomat. (Elmegy. Valentine
azlán odamegy a zongorához, előveszi a képeket, leül, térdére
veszi őket,
hosszasan
nézegeti, aztán felnéz és maga elé tekint a
semmibe a titokzatos jövőt
kutatva.)
(Függöny.)
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HARMADIK
(Ugyanaz a díszlet.. A bútorok
elhelyezése
kissé megváltozott.
A zongorán óriási krizantémumok
jelzik az őszt. Kint még világos van, de később sötétedik. Vasárnap délután. Mikor a függöny
felmegy Pierre és
Salvat egymás mellett ülnek előttük
üzleti
papirok. Most itták meg a feketét és az
ebédutáni likőrt. Valentine
nem figyel rá*
juk, még feketéjét issza. Frizurája
megváltozott,
öltözködése
határozottan
fiatalos.
Olykor feláll és járkál. Egyelőre
lehelellen
kitalálni, hogy szerelmi helyzete e pillanatban
micsoda.)
Salvat: "Nézze ez érdekelni fogja magát.
(Odamegy a zongorához arra tette volt irattáskáját mikor hazajött. Most kivesz belőle
egy katalógust.)
Megszereztem a Renaulték
jövő évi árjegyzékét.
Pierre: Óriási. Hogyan tudta ezt megcsinálni!
Salvat: H á t könnyű nem volt. Vidéken
n y o m a t j á k és véletlenül van valakim abl>an
a várd«ban éppen, a nyomda igazgatóságában. Tulajdonképpen á r t a t l a n kémkedés a'/
egész, hiszen egy hónap múlva úgyis meglesz az autókiállítás és most m á r úgysem
vehetjük hasznát annak, amit ebből az árjegyzékből megtudunk. Különben sem n a
gyon szoktam törődni azzal, hogy mire készül a konkurrencia. De ez mégis mulatságos. A mi ú j típusunk mein is olyan nagyon különbözik az övéktől. (Mutatja az
illusztrált
füzetet.)
Nézze, például ezt a
rajzot.
Pierre: Csakugyan. Érdekes. De mintha
ez eigy kicsit alacsonyabb
volna, m i n t a
mienk.
Salvat: Igen, körülbelül tíz centi lehet
a különbség.
Plerer: Annyi. De a kerekek rajzából azt
lehetne hinni, hogy esetleg több.
Salvat:
Ki van zárva.
Legfeljebb tíz
centi.
Pierre (kissé szórakozott):
Igen, az lehet.
Salvat: Szóval nagyon is igazam volt.
mikor azt mondtam Malabertnek, hogy a
konstrueiójában főleg vigyázzon a . . .
Pierre: Hogyne, hogyne. Az én első rajzomban úgy is volt. Emlékszik r á !
Salvat: Hogyne. Éppen azért gondoltam,
hogy ez mulattatni f o g j a magát.
Valentine: Pierre, a k a r még egy k á v é t !
(Tölt neki.) Nem is m a r a d t több, csak egy
csészével.
Salvat: Nincs több? Pedig még én is ittam
volna egyet.
Pierre: Tessék parancsolni, én c«ak éppen . . .
SALAT: Nem, nem. a világért som. esak
igya meg. Majd csinálnak ú j a t .
Valentine: . Aligha. A személyzet ma kímenős. Már elmentek.
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Salvat: Már!l
Valentine: Negyed négy.
De nem baj.
m a j d csinálok neked feketét én magam.
(Kimegy a kávéskészlettel.
Pierre erre rögtön figyelni kezd az üzleti
témára.)
Salvat:
Nézze, ez az ő ú j ß hengeres
típusuk. Családi típusnak hirdetik.
Pierre: Nem is olyan rossz,
Salvat: Azt elhiszem, hogy
nem rossz.
Azt hiszi, hogy nekem örömet szeres, ha
erre azt mondja, hogy nem rossz. Én jól
tudora, hogy ez kitűnő. A kiállításon ez a
kocsi nagy lármát fog csinálni. (Pirre megint nem figyel oda. Mintha keresne valamit.) Keres valamit? Nincs cigarettája,
látom. Amott van a doboz.
Pelrre: Nem k ü s ^ m m i . m á r éppen eleget
szívtam.
Salvat: Hát afckor mit keres? Hallja maga ma nagyon szórakozott. M á r ebédnél
észrevettem, hogy másutt j á r az esze.
Pierre: Nézze, elnök ú r , ketten maradtunk és szeretném felhasználni az alkalmat,
hogy egy kellemetlen dolgot szóvátegyek.
Salvat: Mi a z !
Pierre: ö n n e k neu» kellemetlen, ne féljen.
Nekem kellemetlen, hogy
bes-zélnem kell
róla.
Salvat: Na halljuk, halljuk.
Pierre: Kérem, én szeretném . . . V Í S S M . kérni ö n t ő l , . . . a szabadságomat.
Salvat: Mi?
Pierre: Az építészeti munkám engem nagyon le fog foglalni. Most már éjszaka is
dolgoznom kell és ez nagyon kimerít. Nem
hanyagolhatom el az igazi mesterségemet
és most pláne nein, mert egy volt osztálytársara nagy irodát nyitott és be a k a r venni
társnak. A dolog nagyon kedvemre való és
fejlődésiképos* I t t az ideje, hogy teljesen
belefekhessck az építészetbe, ami tulajdonképpeni szakmáim.
Salvat (hidegen):
Igen.
Pierre: Roppant sajnálom, hogy így fejlődtek a dolgok, de viszont az ön gyárának úgysem vagyok a n n y i r a fontos.
S a l v a t : Dehogy nem fontos. Nagyon is
fontos.
Pierre: En jól tudora, hogyan kerültem
oda. Csak hogy legyen valami állásom.
Salvat De aaóta nagyon fontossá tudta
tenni magát, a gyárban.
Pierre: Ó Istenem, nem olyan nagy dolog,
arait csináltam. Tudora, liogy egészen elfogadható ipari rajzoló lehetne belőlem, de
az é n szakmám
mindig a műépítészet
volt. Én nagyon érzem a g y á r b a n a mechanikai tudásom h i á n y á t i s j Különben vagyunk elegen p j z o l ó k
Párizsban, annyit
k a p helyettem fi gyár, a h á n y a t akar.
Salvat: Nem. J ó fiatal erő nincs olyan
sok.
Pierre: Ô. kitűnőeket tudok. Ismerek egy
kollégát például, aki az ú j Standardét rajzolta, Remek. H t elnök ú r a k a r j a , a k á r
holnap beléphet. H a t hónapig Párizsban
dolgozott de ott nem érezte jól magát.
Most éppen h a z a j ö t t néhány naipra, h a elnök ú r a k a r j a , szívesein szólok neki.

' Salvat (előveszi noteszéti:
Hogy hívják
ïwt a fiatalembert?
Pierre: Blchard Val. A címe, Bue Monslgny huszonnyolc. Én már igen szép terven
dolgozom... persze még esak terv...
Salvat: Miféle tervi
Pierre: Arról van szó, hogy centralizálják az összes rádióügyeket és szükség lesz
egy központi állami rádiópalotára.
Salvat: Az nagyon érdekes.
Pierre: Az ilyen tervhez sok idő kell.
Mindenekelőtt meg kell ismerkedni az egész
adminisztratív szervezettel , . ,
Salvat: Kérem, ahogy
akarja. Én még
nem tartottam vissza senkit. Ez nálam elv.
Pierre: Elnök úr bizonyára megérti,
hogy . . .
Salvat: De kérem, teljesen igaza van. Az
életben az einher senkire se legyen tekintettel, csak sajátmagára. Ez természetes.
Pierre: Én nem is mennék ilyen messzire,
de . . .
'
Salvat: Nem, nem, az ember csak sajátmagára legyen tekintettel. Tapasztalásból
beszélek. Én ezt az elvemet is mindig szigorúan megtartottam.
Pierre (újra az árjegyzékhez
nyúl):
Egy kis hathengeresük is van nekik. A
mienk sokkal jobb.
Salvat: Sóikkal jobb.
Pierre: Nem szeretem a hátsó nézetet.
Mintha levágtáik volna. A mienk . . .
Salvat: Most már nem mondhatja, hogy
»a mienk«. Mikor akar elmenni 1 (Pierre bizonytalanul vállat von.) H á t mondjuk: a hét
végéig még maradjon.
Pierre: Kérem, örömmel. És most nagyon
meg akarom köszönni . . ,
Salyat (közbevág): Nines mit. Maga kitűnően dolgozott nekünk. Kvittek vagyunk.
Pierre (vastag borUékot húz elő): Köszönetem jeléül hoztam egy kis figyelmet: rajzoltain egy nagy sportkocsit . . .
Salvat (kibontja, nézi): Nagyon jó. Sőt
kitűnő. Ezt maga rajzoltai
Pierre: Ha parancsolja elnölk úr, felajánlom a gyárnak.
Salvat: Holnap felülvizsgáltatom és ha
jónak találják, megvesszük.
Pierre: iNem, nem. ezt én figyelemnek
szántam. Otthon rajzolgattam, fl szabad
Időmben. Amit tudni kell hozzá, azt a gyárban tanultam. Három hónappal ezelőtt képtelen lettem volna . . .
Salvat: Tudja, hogy ezzel a rajzzal sokat
lehet keresni?
Pierre: 0 Istenem, nem betegedtem bele
ebbe a kis munkába. Azt hiszem, elég jó
kocsitípus. Nagy sport-utazásokra valónak'
gondoltam. Si-holmi, golf- és hoki-felszerelés fér bele, sőt sátrakra is van hely . . .
erre a típusra eddig nem gondolt a gyár . . .

Salvat: Elsőrangú ötlet.
Pierre: Boldog volnék, ha lehetne haszna.M.
Salvat: Kicsit zavarba hoz vele, kedves
barátom. Az ilyen tervért, ha használjuk,
harminc darab ezrest szoktunk fizetni. De
legalább húszat.
Pierre: De kérem, a világért sem, boldog
leszek, ha tetszik.
Salvat (a vállára üt): Furcsa fiú magu,
Pierre. Hát jó, majd átadom Malabertnak,
hogy nézzék meg.
Pierre: Mindenesetre alávetem magam
annak, amit ő mond, de azért szeretném neki egy pár gondolatomat megmagyarazm.
Megrajzoltam a részleteket is. (Fordít.)
Salvat (nézi az új rajzói): Na hallja, hiszen ez elég részletes munka. Ennyire kidolgozta? (Bólingatva
nézegeti,
aztán az
egészet a zongorára teszi.) És különben hogy
van? (Pierre csotlálkozik.) Ügy érteni lelkileg? Erről »Hídig méfe iu>m is beszéltünk.
Pierre: Miről?
Salvat: A lányomról.
Pierre (zavartan):
Madelaineről? Istenem . . .
Salvat: Tulajdonképpen akkor illett volna'
szóbahoznom ezt a kérdést, mikor maguk
ketten szétmentek, de őszintén szólva, az
ilyen lelki élet, meg mi az ördög, az nem
az én szakmám.
Pierre: Nom. nem. (Nevet.)
Salvat: Nos? Begyógyult már a seb?
Pierre: Be.
Salvat: Már nem f á j l
Pierre: Nam. Madelainenek tökéletesei!
igaza volt.
Salvat: Nem hiszem, hogy maga boldog
lett volna vele.
Plefre: Kérem, én Madelainet
nagyon
n a g y r a becsülöm.
Salvat: Tudóan, tudóim, nem is arról van
szó. Madelaine nagyon derék gyerek. De egy
igazi férfi nem nagyon bánja, ha a nővel
b a j van. Gombház.
Pierre (bizonytalanul):
Igen. (Szünet.) Különbén mi hír Madelaineről? Jól van? Gondolom, nagyon boldog.
Salvat: Azt hiszem, igen. Nagyon mulatságos levelet kaptunk tőle. Majd megmuta
tom. Nagyon sok humor vau abban a gyerekben. Most Bolzanóban vannak. A vőm
Igazán nagyon kedve« fiatalember. (Feláll,
megy a zongorához és megint kézbe veszi a
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Pierre rajzait.) Hát ez igazán nagyon jó. A
gyár ezzel egész biztosan tud csinálni va'amit. És pedig nem is kis tuletet.
Pierre: Örülök, ha tetszik. (Óráját nézi.)
Salvat: Mi az? Maga sieti
Pierre: Későn van már.
Salvat (egyszerre nyájasan): Na, csak üljön le még egy percre. Úgyis olyan ritkán
mutatja magát. Pedijt nem rajtam múlik.
Pierre: Kérem, én . . .
Salvat: Kétszer, vagy háromszor lemondott a feleségemnek, mielőtt végre eljött
hozzánk ebédre.
Pierre: Vasárnaponként az egyetlen szabad napom és csak vasárnap érek rá a tulajdonképpeni mesterségemmel foglalkozni.
És mostanában minden vasárnap éppen azzal a barátommal kell együtt lennem, akit
az előbb említettem, akivel az a tervünk
van.
Salvat: Pedig a feleségem is nagyon örülne, ha gyakrabban eljönne hozzánk. Mindig
mondja, hogy mennyire szereti magát. Lássa. maga nagy zeneértő, neiki pedig hangversenybérlete van. Néha elkísérhetné, én
nem nagyon érek rá. Mióta a gyereik l'énjhezment, sokat van egyedül.
Pierre (tétovázva) : Persze . . .
Salvat: Persze esak akkor kísérje el. ha
ráér. Ne úgy vegye, hogy ez kötelező.
Pierre (udvariasan):
Boldogan. Bizonyára össze is fog jönni a dolog, mostanában
már több szabad időm lesz.
Salvat: A feleségem nagyon, bánkódott
maga miatt.
Pierre: Bánkódott miattam? Hogy-hogy?
Salvat: Mert elvesztette, mint vöt. Most
már beszélhetünk róla . . .
Pierre (vállat von): 0, nyugodtan.
Salvat: ö mindenáron magát szerette
volna. Ezt annál nyugodtabban megmondhatom, mert én a gondolattól nem voltam
nagyon elragadtatva, ezt nem aikarom maga
előtt letagadni. Mindig meg voltam győződve, hogy maguk nem egymáshoz valók.
De a feleségemnek maga volt a jelöltje.
Magának ezt nem fogja elmondani, de
a szakításba valósággal belebetegedett. Túlságosan beleélte már magát a gondolatba.
Most, hogy a lánya 'kirepült a házból, nehéz időket él át. És maga nagy örömet szerezné netki, ha néha kimenne vele. Én nagyon el vagyok foglalva, és általában nem
nagyon kedves vagyok hozzá, nem tagadom,
ilyen az élet. Különben nem túlságosan fontos az egész.
Valentine (bejön a kávéval):
Bocsáss
meg, ha soká tartott, de alig tudtam kiku-
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tatni, hogy Marie hova szokta dugni a kávét.
Salvat: Mondd, hol van az a levél, amit
tegnap kaptunk a gyerektől?
Valentine (meglepetve,
zavartan):
Azt
nem tudom. (Odaadja a feketét.) J a igen,
átkiiÜltein anyámnak. Miért? Szükséged van
rá?
Salvat: Meg akartam mutatni Pierreneik,
hogy milyen mulatságos dolgok vannak
benne .
Valentine (kissé félösen, Pierrehez beszélve, de férje felé fordulva):
Nézze csak.
Pierre, ha nagyon kedves akarna lenni,
most tehetne nekem egy szívességet. Persze
csak akkor, ha nincs más elfoglaltsága. Elkísérhetne a Pleyel-terembe, ott öt órakor
hangverseny van: Furtwängler dirigál. Egy
barátnőmmel kellett volna mennem, de az
éppen most mondott le. (Salvat a terveket
vizsgálja.)
Pierre (meghökkenve, de erőt véve magán,
társadalmi hangon): örömmel, hogyne, csak
előbb telefonálnom kell egy . . .
Valentine: Nem, nem, akkor nem. Ha valami megbeszélése van, akkor nem.
Pierre: De kérem, igazán nem fontos. Egy
volt osztálytársammal kellene találkoznom,
különben Is eleget szoktunk találkozni.
Mindjárt telefoniálok neki. Bocsánat. (Kimegy.)
I
Salvat: Hátha ez most kellemetlen neki?
Hátha valami kis nővel volt randevújaValentine: Xem, azt nem hiszem.
Salvat: Hogy-hogy nem hiszed? Huszonkilenc éves.
Valentine: Igen, de a muzsikét imádja és
elég ikevés alkalma van jó zenét hallani.
Egész biztos, hogy nagyon örül neki. Madelaineről besaélteteik?
Salvat: Igen, egész véletlenül ráterelődött
a szó.
Valentine: És mit mondott?
Salvat: Teljesen meggyógyult. Olyan természetes hangon beszólt Madelnin?ről. sőt
szirfte mondhatnám, olyan közömbösen,
mintha soha net© is ismerték yolna egymást.
Valentine (a. semmibe néz): Érdekes. Ennek csak örülni leihet.
Salvat: Különben bejelentette, hogy otthagyja a gyárat.
Valentine (megdöbbenve): Lehetetlen.
Salvat: Számot vetett azzal és megjegyzem, igaza van, — ihogy a gyárban nem
nagy jövő áll előtte. (Valentine arcán spe-
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kuHlúiI látszik.) Alapjában véve tisztában
van vele," hogy nálam ő sem nélkülözhetetlen. A forma kedvéért egy kicsit marasztaltam. Különben
nagyon érdeikes tervei
vannak. Majd elmondja neked az egészet
bizonyosan. Nem is tud másról beszélni,
mint a terveiről.
Valentine: De azt mondtad, hogy nagyon
tehetséges és a gyárban kitűnően beválik.
Salvat: Ügyis van. Kár, hogy elmegy, de
nekem elvem, hogy aki el akgr menni, annak nem mutatom, hogy sajnálom. Tervezett nekem egy ú j kocsitípust; mondhatom,
remek. Meg fogjuk csináltatni. És képzeld,
nem fogad el érte pénzt, Ajándéknak szánta.
Valentine (hangján érzik,
hogy ez a kis
részlet megerősíti feltevéseit):
Ajándékhat
Hát nem kedves?
Salvat: Nagyon kellemes fiatalember, Ez
mindenütt boldogulni fog.
Pierre (visszajön): Elintéztem, rendelkezésére állok.
Valentine: Roppantul restellem, hogy
most elrontottam a programját,
Pierre: Ismétlem, nem volt fontos az
egész.
Salvat (nevet): Hát akkor nem volt igazam.
Pierre: Miben?
Salvat: Abban, hegy . . .
Valentiné: Be kérlek, hagyd ezt.
Salvàt: Azt mondtam a feleségemnek, mikor maga kint volt, hogy , . .
Valentine: Ne is hallgasson rá, badarságokat beszél,
Salvat (óráját nézi); Ejha, öt perc múlva
négy óra. Éppen csak hogy kiérek az utolsó
futamra, (feláll.) Ki akarok menni, mert
azt hallottam, hogy t'olonna herceg az ú j
Isotta
Fraschlnijával megy ki Longchampsba. Azt látnom kell, Hát a viszontlátásra, gyerekek, szervusz, fiam. (Cigarettát töm tárcájába.)
Valentine (Pierrehez); Nekem még be kell
fejeznem egy levelet. Maga addig muzsikálhat magának. (Salvat
elment.)
Pierre: Kérem, velem ne is törődjék,
Valentine: És itt vannak a reggeli lapok.
Pierre: Köszönöm, majd átnézem őket.
(Valentine el. Pierre kissé feszélyezetten
járkál a színen, majd a rádióhoz lép és keresgél az iirben.)
Valentine (visszajön):
Eszembe jutott,
hogy az a levél nem is olyan sürgős, Nem
Is tudom, miért mondtam azt a levelet,
csak úgy mondtam. De hu maga végre itt
van egyszer, igazán nem akarok bezárkózni
az íróasztalom mellé. Olyan ritkán látom,
örülök, ha. beszélgethetünk egy 'kicsit, A
iiarWVersrony csak ötkor kezdődik, (Szünet,)
Talált valami érdekeset a rádión?
Pierre: Nem , . . csak úgy gépiesen csavartam a gomibot , . . (Mindketten
zavartad.)
Valentine: Keressen valamit, jó? Ilyenkor
néha el lehet osípni Langenberget, rendosen klasszikus műsort adnak. És vasárnap
délután nagyon szép egyházi zenét ad néha
Daveutry. Próbálja csak meg, (Pierre ke-

resi.) Daventry, az ott van valahol a középső oszjopban. egészen fent. (Pierre csakhamar ineglaUílja. Egyszerre
zengő
vallásos
karének önti el a szobát. Pierre leül a készülékhez. Jó darabig némán hallgatják a
zenél.- Közben lopva figyelik egymást. Hol u
férfi a nőt, hol a nő ß férfit. Ekkor Pierre
hirtelen elállítja a gépet.)
Pierre: Nem, ez nagy udvariatlanság tőlem.
Valentine; Miért uem hagyja? Vagy beszélgetni akar? Igazán jobban szeret beszélgetni, mint ezt hallgatni?
Pierre: Ezerszer inkább,
Valentine: Mióta nem volt nálunk?
Pierre: Azóta
Valentine: Persze, azóta. Két hosszú hónapja. Majdnem három. (Szünet.)
Milyen
ostoba az élet, Pierre. Milyen szép lehetett
volna minden . . , (Szemében könny is, mosoly is.)
Pierre: Én most mélyen meg vagyok hatva. A férjétől olyan dolgokat hallottam,
amelyek a lelkem mélyéig megindítottak,
(Ezt is nehezen nyögi.)
Valentine: A férjem?
Pierre: Elmondta, hogy maga mennyire
ragaszkodott hozzám . . . és hogy megtisztelt azzal, hogy , . . hogy . . . sajnált engem , , , elveszteni . , ,
Valentine: Ez így Is van. Hiszen olyan'jól
értettük már egymást. És egyszerre olyan
lires lett minden . . , Madelaine is elment,
azt Uíietne mondani: örökre . . .
Pierre. ' Igen. (Szünet, )
Valentine: Annyi tpindent akaróik mondain magának.
Pierre (mohón): Montija, alig várom.
Valentine (feszélyezeten);
De olyan kevés
az idő h o z z á , . .
Pierre (ránéz órájára).
Valentine: Fél öt után már indulni kell,,,
Pierre: Nézze, ha nem ragaszkodik ehhez
a hangversenyhez . . .
Valentine: Û, én nagyon szívesen
feláldozom a hangversenyt, Úgysem
tudnék
most » zenére figyelni. És annyi minden
beszélnivalónk van. Legalább azt képzelem .,,»
Pierre (jelentősen): Én is úgy képzelem.
Valentine: Maga most már teljesen rendben van, ezt tudom. Azt is tudom, hogy mikor Madelaine-nei szakítottak, ez tökéletes
egyetértésben történt. Legalább Madelaine
nekem így mondta. Maguk ketten kölcsönösen lemondtak egymásról, mint két üzlettárs, akik évvégi
z»rlutkor azt látják,
hogy a közös üzletet céltalan dolog tovább
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is együtt vezetni. Így volt?
(Mosolyogni
próbál.)
Pierre: Mondjuk . . .
Valentine: A legmélyebb okairól Madelaine
nekem nom árult el semmit. (Szünet.)
De
maga! Mi történt magával? Soká
haboztam, arm'g elhatároztam, hogy ezt szóba
fogom hozni. És hogy ma meghívtam
ebédre, és hogy az uram jelenlétében meghívtam a hangversenyre, az is kiszámított
dolog volt részemről.
Eszam ágában sem
volt elmenni arra a hangversenyre. De
borzasztóan szeretem volna
négyszemközt
maradni magával. Bocsásson meg érte. értsen meg és ha lehet, ne haragudjék rám.
Pierre: Magára? H a r a g u d n i ! Hát én talán nem éppen így vártam ezt a pillanatot, ugyanilyen t ü r e l m e t l e n ü l . . .
Valentine: Ez igaz?
Pierre: Igen, sőt, hogy megnyugtassam,
vngy talán még nyugtalanabbá tegyem,
megvallom, hogy ón már nagyon régen
vágytam erre a négyszemközti beszélgetésre. És nagyon, nagyon köszönöm, hogy
most itt ülhetek.
Valentine
(szünet);
Milyen
jóbarátok
voltunk, emlékszik, úgy-e? Milyen felejthetetlen, bensőséges és teljes barátsággal
tett maga engem gazdagabbá. Emlékszik?
Pierre: Szeretném, lia ezt a barátságot
ú j r a feltalálná, és folytatná ott, ahol elhagytuk. Sőt, ha lehet, ez a barátság most
még nagyobb, mint v o l t . . .
Valentine (szünet):
Egyszóval, ha én
most nem tettem volna meg az első lépést,
maga ott maradt volna elbújva az odújában. És sohasem láttam volna viszont.
Miért?
Pierre (vállatvon): Én nem tudnék élni
a maga barátsága nélkül.
Valentine: Köszönöm.
Pierre: Én köszönöm*, V a l e n t i n e . . . ó pardon . . .
Valentine: De csak mondja így, hiszen
már így szólított e n g e m . . . Emlékszem
még a napra is, amikor először mondta
nekem olyan egyszerűen és természetesen.
Mondja, Pierre, mi történt
magával?
A lelkében, az életében? Miért
nem
fordult hozzám segítségért, mikor válságba
kerültek? Miért kellett csak a lányomtól
megtudlnom, hogy a szándékukat
mind a
ketten megváltoztatták?
Pierre (kimondhatatlan
zavarban): Tudja,
ez rettenetes nehéz. De azért megpróbálom. Csak arra kérem, hogy ne faggasson,
úgyis elég nehéz lesz elmondani. (Szünet.)
Szóval megismerkedtem egy fiatal leánynyal.
Valentine: Madelaine előtt?
Pierre (habozik, aztán látható
hazugsággal gyorsan kivágja): Igen. Nagyon fiatal
lány
volt. Roppant kedves volt, mint
az ilyen fiatal lányok általában.
Nagyon tetszettünk egymásnak, elkezdtünk
terveket csinálni a jövőre. Mikor aztán
kimondtuk a nagy szót.
ő
bevezetett
a családjába. Megismerkedtem az anyjával,
egy igen fiatal, finom valakivel, egy elragadó, ritka lénnyel, egy asszonnyal. Egy
asszonnyal! Amilyennek az ember elképzelheti az asszonyt tizennyolcéves korában.
Vagy harmincéves korában. Vagy férfiéle320

ténëk bármelyik korszakában, amíg csa<k a
lelkében felmerülhet a tökéletes asszony képe. Ez az anya az én számomra nem volt
anya. Én nem mamát láttam benne, hanem
mindenekelőtt egy csodálatos asszonyt. És
nem is láttam mást, csak őt. Minden, ami
körülötte volt, eltűnt előlem. Ügy kezdődött
az egész, hogy észre sem vettem és nom is
tudtam megérteni. Most sem tudom megmondani, melyik pillanatban kezdtem érezni
azt a bizonyos boldog érzést, amelyet a jelenléte keltett bennem, azt a megihatározihatatlan kellemességot, amelyben nines semmi nyugtalanság ós semmi hátsó gondolat.
Most sem tudom megmondani, hogy ez az
elragadtatás mikor változott át bennem
egy más érzelemmé, komolyabbá, forróbbá,
zavarosabbá. Éppen úgy volt ez, mint ahogy
nem tudjuk megmondani, melyik pillanat az
alkonyatkor, mikor a nappalból este lesz.
Nincs ember, alki azt moudlhatja magában:
'Most kezdődik«. Az ilyet mindenki csak akkor veszi észre, mikor már rég bekövetkezett. Én is egy szép napon ráébredtem az
érzésem teljes őrültségére, mámorára és
fájdalmára. Küzdeni sem próbáltam. Elmentem a közeléből. De ő ott maradt a lelkemben és ott van most is.
Valentine (remegve,
gyáván): És megmondta ezt neiki?
Pierre (összerezzenve):
Tessék? Ja úgy.
Nem. Én 'képtelen vagyok ilyesmit megmondani.
Valentine (tapogatózva):
És őt
(Pierre
olyan zavart,
hogy gyorsan
hozzáteszi.)
Kérőm, ne haragudjék. Már megint faggatom.
Pierre (most már mindegy-hangon):
De
osak faggasson. Mert most már nem tudnám magamtól elmondani, (Kezébe
rejti
arcát.)
Valentine (mosolyogva a mennyezetre
néz,
mintha
végtelen
szomjúságtól
szabadult
volna meg). És viszontlátta azóta?
Pierre: Igen. Ott ültem az asztalánál,
közte és a Bérje között. Csak hárman voltunk. Egész ebéd alatt képzeletben folyton
a férjéhez fordultam és ezt
mondtam:
»Uram, én szeretem a maga feleségét. Mi
ketten tudjuk, maga nem tudja. És hárman
játszunk egy színdarabot, amelynek a tartalmát maga nem tudja, de mi ketten tudjuk.« Csak a folytatását nem tudja egyikünk sem . . . (Felkel, odamegy a zongorához és találomra leüt egy akkordot. De Valentine, miután
egy darabig a szőnyeget
nézte, felpillant rá, felkel, odamegy
hozzá,
kézenfogja, és a díványhoz vezeti. Ott leülnek egymás mailé. Pierre a tenyerébe hajtja a fejét és a földet nézi, mig
Valentine
beszél.)
Valentine (remegve, komolyan):
Milyen
érdekes ez és milyen izgalmas. Sokáig olyan
kifejezések között bolyong az ember, amelyeknek két, sőt három értelmük vnn.
Mintha valami földalatti üregben járna. És
egyszerre kilép a napvilágra, szétnéz és
látja a teljes valóságot. Milyen csodálatos,
hogy most nyugodtan, könnyedén egymás
szemébe lehet nézni. Mint akik egyszerre
ébrednek fel a sötét éjszaka után.
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Pierre (hevesen): Maga is ezt érzi!
Valentine: Várjon csak . . . most hadd
mondjak magának egyetinást csak úgy öszBzevissza, ahogy jön. Mióta csak élek. mindig melegségre vágytam. Erti eztt Az éle,-:
tem most kezdődik. Esküszöm magánalk,
rnikor maga ide belépett, ú j r a születtem. Ott
állott a zongorára hajolva, egyik fiatalember volt a többi közt. Egy óra múlva már
kezdtük elmondani egymásnak a gondolatainkat, az élétröl való felfogásunkat és
egyikünk sem sejtette, micsoda titokzatos
munka folyik a lelkünk mélyén . . . Az ember gyakran mond banálisnak látszó dolgot.
Pierre: Az is banális volt, ahogy én olkezdtem a történetemet, ügyetlen, gyerekes.
Tudom.
Valentine: Maga csak maradjon meg
Ilyennek. Tudja, ha a férfiak, a férjeik ö«zeze tudnák szedni millió és millió női lélekből annak a tökéletes embernek a vonásait, akit a nők titokban elképzelnek maguknak, mondhatom: dähbe jönnének, vagy
kétségbeesnének. Én gondolatban százszor,
ezerszer megcsaltam az uramat azzal a testetlen lénnyel, aki most magában vált valósággá előttem. Pierre, mikor először megláttam magát, valami olyat éreztem, hogy
Madelaine jövendő boldogságában nekem is
meglesz à magam része. Ügy éreztem, hogy
amit olyan kétségbeesetten vártam és reméltem az élettől, éveken keresztül, az most
egyszerre mind az enyém lesz. És ha maga
elvette volna Madelainet, én bizonyosan
boldog is lettem volna. A lányomban éltem
át a szerelmemet. Nem tudom, meg tudtam-e
magamat eléggé értetni.
Pierre: Igen.
Valentine: Es tudja, hogyan jöttem rá
hirtelen a r r a . ami valójában szunnyadt bennem? Abban a (fájdalmas pillanatban, mikor Madelaine közölte velem, hogy maguk
.között vége mindennek, akkor nagyon csúnya napok szenvedései kezdődtek.
Pierre: Ugyanazt a szenvedést én is átéltem, Valentine.
Valentine: Szenvedtem
egészen addig,
amíg maga most el nein kezdett löszéi ni.
Csodálatos volt, ahogy egy kitalált törté
netben elkezdtem igazsággá válni és feltámadtam belőle. Pierre, én nem tudom,
nem is akarom tudni, mi lesz belőlünk; az
lesz," amit maga akar. Mindegy. De akármi
lesz, soha nem lehetek most már boldogabb, mint most. (Elfedi szemé! a kezével.
Aztán hirtelen más hangba tör ki.) Pierre,
menjünk el innen. Nem tudom elviselni,
hogy maga tovább is itt beszéljen hozzám,
ezek közt a falak közt. Annyi mindent alkarok magának mondani . . . de máshol . . .
az utcán, a Boisban, valami csendes kis helyen, mit tudom én, csak menjünk.
Pierre; Menjünk, én soha többé nem jövök ide. Anélkül, hoigy tudtam volna, mi
fog kettőnk közt történni, nagyon fontos
lé.pésre határoztam el magam. (Arra a helyre mutat, ahol a férjjel közölte, hogy kilép
a gyárból.)
Valentine: Tudom, az uram mondta. Köszönöm.
»

Pierre: Mostantól kezdve nem birom látni
a maga múltját. Maga az ón számomra egószeu ú j asszony . . . és nemsokára . . . (Valentine ráteszi, kezét a férfi szájára.)
.Valentine: ÍHallgasSflBl
Pierre: Hirtelen ki akartam mondani valamit, mielőtt meggondoltam volna. Pedig
uem volt benne semmi sértő, vagy tiszteletlen, esküszöm magának.
.
Valentine: Hallgasson!
Pierre: Az jutott eszembe, hogy jöjjön el
hozzám a lakásomra. Ne haragudjon.
Valentine: Persze, hogy megyek. Aranyos
ötlet. Miért ne mennék!
Pierre (remegve az örömtől): Szeretném
megmutatni az otthonomat, a könyveimet,
a képeimet, a terveimet, az építészeti elgondolásaimat, bár egy kiesit még zagyvák.
Vannak óriási templomaim, tudja és hihetetlen emlékmüveim, amelyeket annlál inkább nagyon szépre .csináltam, mert kivitelre úgysem fognak kerülni sOha.
Valentine: Azt nSrn lebet tudni,
Pierre: Az igaz, hogy most valami hihetetlen erőt érzik magamban. És aztán meg
aikartam mutatni, milyen szép kilátás van
az ablakomból, és a szobáimat, azt a környezetet, ahol hónapok óta csak magára
gondolok.
Valentine (megfogja mind a két
kezét):
J a j de szép lesz !
Pierre: Majd főzök magának teát.
Valentine: Nem, a teát ón fogom csinálni,
(Szalad.) Megyek öltözködni.
Pierre: Valentine! Várjon csak. Hallgasson ide. Én előre megyek. Jöjjön egy jó
negyedóra múlva. Szeretném szépen előkészíteni az érkezését. Azt a pillanatot, mikor belép az életembe. És arru vágyom,
hogy várjam magát, érti ezt! Várni akarom,
Valentine: 0 Istenem, de hosszú lesz az a
negyedóra. (Kedvetlen.)
Pierre (boldog tréfával): Hát jó. nem bánom, legyen tizenöt pere.
Valentine: Siessen! (Kezd rendet csinálni
a bútorok közt.)
Pierre (kivesz a kezéből egy
diványpárnát): Valentine, szép az élet!
Valentine: Magával gyönyörű. (El. Pierre
összeszedi cigarettatárcáját,
öngyújtóját
és
elmegy. Alig csukódott be az ajtó, Valentine
már belép, kalapja és kabátja a
kezében.
Magára ölti a kabátot, a tükör elé áll, haját
igazítja, felteszi a kalapot. Aztán a zongoráról elveszi a hosszúszárú virágokat. Szárukat zsebkendője segítségével letöri, a virágokat magához veszi. Visszamegy a tükörhöz, megint megigazítja a haját,
aztán
egyszerre csak boldog nevetésben tör ki,
mint egy Asszony, aki elérkezett a boldogság
paroxizmusához.)
FÜGGÖNY
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A HID
— Bizonyára emlékszik, — így kezdte
a történetet Blondel — liogy pár évvel
a háború előtt Newyorkban laktam. Jókedvű társaság verődött össze, nem igen
unatkoztunk. Egyik este Miriam Jennings lakásán szórakoztunk; ő volt az
egyetlen a társaságban, akinek elég szobája és pénze volt ahhoz, hogy egyszerre
meghívjon valamennyiünket.
Kellemes este volt: kitűnő, majdnem
európai értelemben finom vacsora, pezsgő-óeeán, szőke lányok, akik egy kicsit
túl szőkék voltak és tiil spiccesek. Vacsora után póker. Többet vesztettem,
mint máskor; ha a babonának hinni lehet, azért, mert nem voltam reménytelenül szerelmes Miriamba. Éjfél után a
társaság, de különösen Miriam legnagyobb bosszúságára kijelentettem, hogy
fáradt vagyok, másnap korán kell kelnem, by, by.
A vidám gyülekezet majdnem meglincselt. Miriam az ölembe ült, becézni kezdett, de hiába, felhúztam az orromat. —
okvetlen mennem kell. Kifizettem nevetségesen nagyösszegű póker-adósságoniat,
— az ördögbe is, hiszen taxipénzem sem
maradt. Odakinn zuhogott az eső. Kérdést intéztem tökrészeg barátaimhoz,
nom adnának-e egy dollárt kölcsönt Nem,
nem, nem! felelték kórusban, tessék ittmaradni! Már-már a tehetetlen düh kezdett fojtogatni, amikor Miriam előzékeny mosollyal vette elő erszényét s átnyújtott egy összehajtott dollárbankjegyet,
— Látod, darling, — szólt — én vagyok
az egyetlen jóbarát. Én sajnálom talán
a leginkább, hogy elmész, de nagylelkű
vagyok, nem élek vissza a helyzettel —
tessék! Aludj jól.
Köszönettel átvettem a dollárt, megcsókoltam Miriamt és távoztam.
Sűrű eső és még sűrűbb köd fogadott az utcán. Undok idő, — egy darabon gyalogolnom kell, csak a hídfőnél
kapok taxit. A hídhoz értem, sehol egy
kocsi, — talán majd a túlsó oldalon. Azt
hiszem', a Queensborough Bridge volt: a
ködben reménytelenül szürke és lélektelen.
Körülbelül a híd kíizepére értem, amikor — inkább sejtettem, mint láttam —
női alak ködlött szemem elé. önkéntelenül meggyorsítottam lépteimet. Közeledésem zajára felém fordult, majd a következő pillanatban
macskagyorsasággal a karfához ugrott, mint aki a vízbe
akarja vetni magát. Szerencsére sikerült idejében elkapnom. Feltűnően csinos, fiatal lány, Ikalap nem volt a fején,
h a j a csapzott-nedvesen lógott alá, arca
cstironvíz volt, azt hiszem, inkább könynyeitől, mint az esőtől. Nem emlékszem,
milyen ruha volt r a j t a , de aligha lelie-

tfncUuL

ttUwtoû

I * t a x
tett templomegere-szegény, inkább jobbmódú vidéki teremtésnek látszott. Magánkívül volt. Vacogott a foga, remegett
az ajka.
— Mit akar? — lökött el magától. —
Hagyjon b é k é b e n . . . hagyjon meghalni!
Meg kell vallanom, kissé színpadi
helyzet volt, ponyvadrárna a hídon, —
tudtam, hogy most atyai szavakat kellene rebegnem, de nevetségesnek találtam a lélekmentő elérzékenyült szerepét.
A számtalan cocktail, amit Miriamnál
•fogyasztottam és kíváncsiságom
végül
mégis győzött:
— Mi van magával? — kérdeztem. —
Miért akar meghalni? Elhagyta a szerelme? Férfi miatt még sírni sem érdemes, nemhogy . . . — és gyengéd erőszakkal felnyaláboltam, hogy elcipeljem a
hídról.
Nem felelt, de már nem is ellenkezett
olyan vadul.
Amikor a legközelebbi
lámpa alá értünk, jobban megnéztem.
Csinos volt, határozottan csinos, sőt
szép. Vonásai finomak, szeme nagyon
szomorú és megtört. Csendesen szipogott.
Leértünk a hídról. Letettem a lányt,
gondolkoznom kellett.
Mit csináljak
vele?
Nem hagyhatom itt az utcán.
Visszafutna a hídra. Vigyem magammal a szállodába? Lehetetlen. Az amerikai hotelerkölcsök nagyon szigorúak,
nem engednék fel a szobámba. Újra kérdezni, faggatni kezdtem, de nem adott
összefüggő választ. Sírt és reszketett.
— Hová vigyem? — kérdeztem végül.
— Itt élnek a szülei Newyorkban? Van
egyáltalán valakije? Van lakása?
Agyonázott feje szomorú nemet intett.
Ebben a pillanatban gyéren kivilágított kis szálloda elé értünk. »Riverside
Hotel, szobák 1 dollártól.« A szerény
épület nem hasonlított a Park Avenue
palotáira, de a szálloda rendesnek és
tisztának látszott.
—Ide figyeljen, — szóltam a lányhoz
— látom, hogy nyugalomra van szüksége, hiszen még beszélni sem tud. Meg
kell száradnia, ki kell pihennie magát,
aludnia kell. Szobát vesz ebben a szállodában. A szobát előre kifizetem. Kialussza magát s holnap reggel magáért
jövök. Addigra rendbejön egy kicsitElmondja, mi nyomja a lelkét: van egy
sereg barátom itt Newyorkban, a legkülönbözőbb szakmákban, egészen biztos,
hogy tehetek valamit az érdekében.
Van valami pénze?
— Nincs — jelezte néma fejbólintással.
— Nem baj. Igaz, hogy nálam sem
igen akad pénz, de van még egy dollárom. kifizetem a szobát, egyelőre ez a
legfontosabb. Holnap már lesz elég pénzem. Szóval megegyeztünk? O. K.?

Csengettem. Csak a harmadik csengetés után hallottam végre csoszogó lépéseket közeledni. Nagynehezen kinyílt az
ajtó. Kefehajú, barátságtalan éjjeli portás nyitott kaput, álmosan dörzsölte a
szemét s morogva-törve beszélte az angolt.
— Idefigyeljen, öregem — próbáltam
megértetni vele a helyzetet.
— Ez a
fiatal hölgy itt tölti az éjszakát. Csomagja nincsen, de az nein baj. Egydolláros szobába szállásolja, a pénzt előre kifizetem. Holnap délelőtt idenézek, ha a
hölgy rendel valamit, kifizetem. Ha kívánja, zálogban hagyom az órámat,
vagy valami mást. Ile azt hiszem, erre
nincs szükség. Itt a dollár. Megértett!
Kicait hülye volt, még egyszer el kellett ismételnem mindent. Aztán elvette
a dollárt és beengedte a leányt.
— Viselje jól magát, jó éjszakát —
mondtam a lánynak ós kezemet nyújtottam.
Megszorította kezemet és végre megszólalt:
— Köszönöm. Maga olyan jó hozzám!
Becsukódott a kapu s én ott álltam
az esőben és ködben egyetlen cent nélkül. Most egymásután tűntek
fel a
taxik, incselkedtek velem, — hiába,
kénytelen voltam az istentelen időben
gyalog nekivágni közel egyórás utamnak. De nem bosszankodtam, sőt valami jóérzés melengetett.
Másnap, amikor felébredtem, az volt
az érzésem, hogy esak álmodtam a különös kalandot. De nem . . . itt vagyok
a kis szálloda előtt a hídfőnél, Riverside
Hotel, szobák 1 dollártól.
A portásfülkében idősebb hölgy ült.
— B o c s á n a t . . . tegnap éjjel beszállásoltam ide egy fiatal h ö l g y e t . . .
Csodálkozva nézett rám.
— Fiatal hölgy? Nálunk nem lakik
semmiféle fiatal hölgy.
— Dehogynem! Tegnap éjjel hoztam
ide, csomagja sem v o l t . . . Az éjjeli portás nyitott ajtót.
- - Stephan! — kiáltott ki a ketrecből
az asszony.
Stephan — most is álmosan és kócosan — kisvártatva előcsoszogott. Amikor meglátott, meglepetten kapta fel a
fejét.
— Megismeri — kérdeztem.
Morgott, hogy igen.
— Az éjjel lakást vettem itt ki egy
fiatal hölgynek. Hol van a miss?
Stephan csúnyán vigyorgott, mint a
notredamei toronyőr.
— A miss? Elment. — Majd dühösre
komolyodott arccal tette hozzá: — Kidobtam!
— Kidobta? — kiáltottam fel. — Milyen jogon! Hiszen kifizettem a szobáját! Hogy merészelte . . .
A szörny arcára ismét az előbbi ördögi mosoly ült. Papírszeletet húzott elő
nadrágzsebéből és szemtelenül orrom
alá tartotta.
— Hogy merészeltem kidobni? Milyen
jogon? És ez, he? Ezt a reklám-dollárt

talán nem uraságod nyomta a kezembe,
he?
— Reklám-dollár!! —- s kitéptem kezéből a papírszeletet. Igaza volt. Nem
is hamisítvány volt; dolláralakú reklámcédula, amilyent százezerszámra osztogatnak. Szépítőszer-reklám. Ki gondolhatott erre? A papírdarabot meg se
néztem, amikor Miriam ideadta. Miriarn
ós barátai megtréfáltak. Képzelem, hogy
nevettek, amikor elhagytam a lakást! S
az a szegény leány . . .
— Hová meut? Meg kell találnom!
Életről és halálról van szó!
Kapkodásnak, kétségbeesésnek nincs
értelme. Valaminek történni kell, —
miért állok még mindig itt tanácstalanul? Igen, a rendőrség! A rendőrfőnökségre rohantam, itt ismertein egy felügyelőt, Mulvaueyt. Lehetetlenül izga
tott voltam, — Mulvaney közömbösen
hallgatott: szeme előtt annyi dráma játszódik le naponta, nem egykönnyen érzékenyedik el. Telefonált. Értesítette a
folyamrendőrséget, Tudják, úgy-e, hogy
Newyorkot
felfegyverzett detektívek
j á r j á k állandóan körül, rádióval felszerelt autókon. A rádiójelentések nem sok
reménnyel bíztattak. Sehol sem látták
a leányt.
— Nézzen ide holnap újra — búcsúzott Mulvaney.
Miriamhoz mentem. Még aludt. Felébresztettem és üdvözlés nélkül szidni
kezdtem az ostoba tréfáért.
— Miért kiabálsz úgy? Ártatlan vicc
volt. Igazi dollártj akartam adni, de amikor kinyitottam a pénztárcát, megpillantottam a reklámcédulát. Tegnap kaptam a drogériában, nem is tudom, miért
nem dobtam el rögtön. Képzelem, milyen hosszúra uyult az arcod, amikor a
taxisofőr visszaadta az értéktelen dollárt! Nagyon haragudtál? Na, nem tör
tént semmi, a szállodaportás biztosan
kifizette a kocsit és ő is jót nevetett a
tréfán . . .
Alig tudtam elmondani Miriamnak,
mi történt. Ideges lett, de megnyugta
tott.
>Az emberek nem balnak
meg
olj%n könnyen ..,«
Három nap múlva korán reggel feltelefonált Mulvaney. A hullát kivetette
a folyó. Személyazonosságát nem sikerült megállapítani. Hozzátartozó nem
jelentkezett. Senkire sem hasonlít azok
köziül, akik az utóbbi időben a newyorki rendőrség eltűnt-rovatában szerepeltek.
Még ma sem tudom megérteni, hogyan
tűnhetett ez a remek lány a föld színéről el anélkül, hogy bárki keresné, siratná.
Miriain és én elmentünk a temetésére.
— Tudod, — mondta Miriam, amikor
elhagytuk a temetőt — most kezdem
megérteni, hogy az emberek néha babonásak és azt mondják, hogy a . . .
— Mit mondanak?
— Semmi . . . s e m m i t . . .
Sejtettem, nem meri kimondani ezt
a szót: sors. Igen, a s o r s . . .
'Fordította.: Véró Andor
323
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Chrysantémum. Az ön megfigyelése. hogy ina
az emberek teljesen a pénz mefc'SteWse titán
vetik magukat, IIOKJ ez a fő és a legfontosabb:
teljesen találó. Nagy kc'rités marad azonban,
bogy olyan nagy baj-e az. mint aliogya.il azt
Levelében feltünteti? A pénz szép. és jó, ha
tisztességgel swrzi meg az ember, lia hasznos
dolgokra költi, ha jót cselekszik vele. Ez az
elkoptatott frázis magyarázza meg voltaképpen
a pénzszerzés és a pénzköltés egész lényegét.
Más dolog, ha valaki tisztán a gyűjtés kedvéért. a gyiljtés szenved'élyeért foglalkozik a
pénzzel. Ezt már nem tudom megérteni, mert
én is mindiir azoknak a nagy táborába tartostarn. akik igy sóhajtoztak: »Síinek is van pénz,
és ba van: miért nines?» fcn is kaptam, rögtön tovább adtam, boldog voltam, mikor megszereztem, boldog, amikor túladtam rajta. De
most — hogy első tavaszomon. Isten tudja, hányadszor. túlvugyok. — a múltba visszanézve,
bizony, másképpen látom a dolgokat! Ha újra
kezdhetném — ezt másk'é'ppeii csinálnám. Mert
nézetem szerint, a középen van az igazság.
Meg k«ll szerezni a pénzt, munkával, becsülettel. kitartással, eddig rendben vagyunk. Meg
is kell tartani belök* valamit! Egyrészt takarékoskodni keJ.1. nenn, nagyon, nem feltűnően,
nem túlzottan, de okosan, rendesen, helyesen
el kell tenni a pénzből valamit. Ez az egyetlen
.szabály»
amelyet,
ha be tudunk tartani —
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anyagiakban rendben leszünk az élet során és
semmi b a j nem érhet bennünket. line, a modern ember, a mai viharos időkben se tehet
mást. minthogy követi a régen kipróbált általános igazságokat. — F. Lia: Szives engedelmével az ö.n régebben irt levelét
karácsonyi
számiunkra tettem el. Mert Ilyenkor nagyobb
tér nyílik a rovatunkban és az ön kérdése
olyan, hogy érdemes kissé a meditálásra. Azt
kérdi ön: «abban a sok szerelmi problémában,
amely e levelekiben szemein elé kerliL, miben
látja a föokot, hogy az embereknek annyi bajuk val! a szerelemmel?« Hát a vá.aszom az
mindjárt, hogy: főok nincs, de vau egy pár
minduntalan visszatérő ok. amelyet niegpróháJok vázolni. I. Az embereket meglepetésszerűen
éri úgy a szerélem. mint a csalódás. Ha szeretik őket: természetesnek találják, ha már
nem szeretik: megőrülnek n meglepetéstől és
főleg ezzel a meglepetésszerű fájdalomtól. Nem
tudják megérteni, hogy őket már nem szeretik
többé. A levelek egész tömegét kapom állandóan egy-egy boldogtalan szerelmestől, a sztereotip kérdés ez: »Hogyan hódítsam vissza?«
Pedig ez csak akkor lehet, ha az, aki elipent.
az is kézzel-lábbal vissza akar kapaszkodni.
Ne felejtsük el soha. bogy ez irányban a legnagyobb bölesesiéiK egy kis magyar nótában
van, mely Így szól': »Semmi baltám, semmi, igy
kell annak lenni, mindenféle szerelemnek vége
síokott lenni!« 2. A másik h a j : »Ez azt mondta,
az ezt mondta!« Pletyka, pletyka mindenfelé. A
szerelmes
embernek
generális tulajdonsága,
hogy nem bírja el a saját boldogságát, vagy
boldogtalanságát, hanem közli füvei-fával. Eli
és fa ilyenkor aztán akcióba lép. Fű és fa nem
tűri a boldog szerelmesek IM. addig locsog —
amiig: szétpletyká'ja őket! Ezt nem szabad tűrni. ezt nem s;abad előidézni. A szerelem, a szerelmi összeköttetés elsősorban (ahogyan boldogult I.ipcsey Ádám írta verseskönyve éléire!)
magánügy. 3. Ha esetleg szakítás következik
be, kivárni, inig a szenvedés elmúlik, elcsitul.
Mert lilgyjenek nekem, k'érem, még eddig min. den szenvedés elmúlt a világon. Ezért írom én
folyton-folytonosan. ezért ismétlem az unalomig
a Bullwer-féle hármas-szabályt, amely nem
más, mint: »Idő. Hit és erfis Akarat!« — Módiké: Válasaom egy régi versem strófája, ha
talán tudja. Médike, ismételje el, ha nem
tudja, szívlelje meg: »Nem az a nagy bállat.
mely jajba fúl s amelyre könnyes lesz a szem
— l»e az. amelyet hordunk szótlanul egy élten
át, mosolyogva, csöndesen!; — Patyi. Herczeg
Feren« hires (lyurkovies-matnája mondott hasonlót, mint aminőt az ön levele megál.aplt. A
híres asszonyságnak ugyanis ez volt a föelve:
»Minden lánynak muszáj férjhez menni, ellenben egyetlen férfinek sem szabad megházasodni.« Hogy ezt a »szöges ellentétet« hogyan
lehetne egy nevezőre hozni? Ennek megfejtésével ííyurkovicsné nagyságos asszony adós
maradt. — Hepburn. On téved, iiraml Előszűr
is: túlvagyunk már az ú. n. »szabályos »/épségeken«, másodszor pedig: »Catherine Hepburn. — igen-igen nagy művésznő. A magam
részéről csak annyit mondhatok, hogy nekem
kedvencem. Én azt hiszem, nekem van igazam,
nem pedig önnek, mert mi. az ö lelkes hívet,
a sf.ó szoros értelmében, »viláirot jelentő« többségben vagyunk. — Tévedés. I. Ilonka. Azt
már többször tapasztaltam rovatom soián, hogy
az ilyen félreértéseket velem közlik az illetők,
az. akit .félreértették fölén. — mondjuk igy
(mert legtöhb esetben ez áll. Igy a jelen eset-

.bei« is) — aki előidézte azt, hogy félreértsék,
és később megbánta. De ezt a megbánást nem
Velem kell közölni, mert én mint távoli, ismeretlen, jóakaratú, jó barát legpfüllebb csak tudomásul vehetem. Tessék az illetővel magával . . .
'de, liogy milyen formálóm? Erre már nines
tanácsom, ezt — magának kell tudnia, megéreznie. Viszont érzésein az. hogy az egész
dolgot nem szabad túlsokáig húzni, halogatni.
Havasi virág. Manapság verseket irn:l nagyon,
nagyon nehéz. Ma már minden intelligens ember tud olyan verset Irai, ami a szabályoknak
megfelel. Hiszen — úgy értesültem — olykor
már iskolai feladat is egy-egy ver* megírása.
Szóval f ol,va,n verset írni, ahol a szótagszani,
a t'es lira, a. rímek összecsendUfee megvan —
ez Diem neliéz dolog. Olyan verset írni, amelyik
szokatlan, ismeretlen, meglepő lánggal lobog
föl az ámuló szemek előtt — ilyen verset írni
érdemes! De nagyon nagy ritkaság. Isten tudja,
talán már nincs ís. — Estéli imádság. Igen,
viszi magával az ember az életen keresztül. Jól
teszi, hogy nnáris megtanítja rá a kicsit. Sok
minden ellen fölvértezi a gyereket is. a felnőtt
embert, -őt 117. öreget is, a» a nyugalmas, 111agábasziálló néhány tiszta pillanat. Minthogy megtlilssfteilt levelével. 611 is idézek'Idevonatkozó pár
sort a régi feljegyzéseimből: »Az esti ima után
maga inban Jó éjt kívántam apámnak, anyámnak. ax egész kedves családomnak, íiagysziileiniitek, az egész világnak, még — Kon+rác*»vicsnak Is. Ez a Kontrácsovies egy szobafestőnek a,
fia volt Pétcrfián, aki engem minden igaz ok
néi'ikiill csúnyán elvert... fo eat aa imádságot s
eat a kívánságot a gyerekszobából elhoztam
magammal a-t éleibe. Ma is jojcakát kívánok
az egész világnak, Kontrácsovicsnak i«. —
Nagymama. Megértem a fiatalokat, de megértem a — nagymamát is. Az természetes, hogy
az ifjúság halad a korral és magáévá teszi a
mai társasági, társadalmi irányokat. »Garde«:
ez a szó rt'igen kiment a divatból, csak természetes az Is. hogy a mai ifjúság szabadabban
mozoghat és él is ezzel a szabadságával. Ebből
a szempontból nem lehet kifogásolni azt, ha
unokája egy lány-barátnőjével és egy fiúval
elmentek egy mozgófényké/pelöadá-st megnézni.
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Plasztikai sebészet
VI., Aréna-út 84-b. -

Csak az a kérdés — minthogy látom, önök nagyon »Biederx-eintoerek (sajnos, más kifejezést
nem tudok I) — k,ért-e ö erre előzetes engedelmet és kapott-e? — T. László, (in akkor nem
kísérte figyelemmel az én rovatomat,
ha azt
képzelte, hogy az ilyen »személyes« érdeklő-:,
désre válaszolok. Más útja-módja van ennek,'
uram, nem egy Ilyen komoly é,s sokszor életbevágóan fontos problémákkal telített rovat. —
Clair». A. téma komoly és ,s,z,é|i, a cikk érdekes
és tárgyilagos. Átadtam az ilyen komoly cikkekkel foglalkozó klinikusunknak.
A magáim
részéről pedig csak biztathatom a folytatásra— E. László. — Gábor M Ai kéziratokat átalltaim a szépirodalmi vélemények
megírásával
foglalkozó mimkutánsunknak. — 1907. év 1-én
reggel 8 órakor búcsúztam. Ezzel a címmel
eredeti leveleket, és naplla|nU)redékeket őrzök
inár régebben a címemre érkezett leve'ek kü-.
«litt. Nagyon kérem a kéziratok küldőjét
(minthogy íigy látom. értékes i.nWrkrnl van
szó), írja meg — kivételesen — hová kii Üljem
vissza az írásokat?
Két barna asszenv. 1.
A kérdezett művésznő férjhez menit. és boldog
házaséletet él. 2. Állok elébel — H. M. A fotográfiákat
illetékes helyre juttattam. — Egv
barna leánv. »Imklábli c.sak olyan megnyugtatásfélét várok! . , .« Abban nincs igaza önnek,
hogy ina az. egyedliliinaradt lányok egyre gyámoltalanabbak lesznek. Nekem az a meggyőződésem, hogy egyre eríisebbek lesznek. Különben pedig nem tudok mást mondani, mint
amit már megírtam a második válaszomban:
ábrándoknak u.e éljünk, Vélt örömök és reménységek és vélt keserűségek és bánatok veszedéliniesen hasonlítanak a valóban átélt, ezer
meglepetéssel járó szerelmi küzdelemhez. Önnek — úgy látom — reillis és megnyugtató
utat muitaított és talián unitot ma is az é l e t . . .
erre tüell menni! Ideges, nyugtalan, tétova

T.: 1 2 - 7 5 - 7 4

Arc (ránc) felvarrás, emlőplasztika, fül-, orr-, h e g korrekciók stb.
Prospektus az i g a z g a t ó s á g n á l

KLEIN ANTAL
divatház
konfekció-osztályán

Királyutca 4 9
(a Teréztemplomnál)
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bert Inkább szeressek, minthogy (1 szeressen.
— Testvér
és testvérek. 1. ürülök, hogy
végre láthattam kedves kezevimását. 2. Az iitetö úr. akit említőt*. n e m öccse a máwik
Ulntfi úrnak. — D. Péter.
Nemes, megható
gondolat, kezdetleges forma. — R. Józsefnó.
Gondolkozom, asszonyom, h a tiwlok valami
megfelelőt, ineglrom. Megluvt é-s megtisztel a
kltvAiiartgju — Hárfa. Egyet nem tudok, miért
irta ön nekem ezit a különben igen érdeke«
é« rftiwwidikus levelet'? Lekötelezne, lia megmagyarázná. — W . M.-né E g y bal v a n ,
asszonyom, u fiúk — akár egyévi ismeretség
után i* — nem tartoznak
indokolni: nniéirt
maradnak el? Ez az élet. ahol csapá-sokatt véd
kii és csaisisoknt — ad az etmiber. A* én Szerény véleményein szerint, az egé«z dologbál
kár egyáltalán val«ml kázust esináJni. egysaerüen napirendre kell térni fölötte. — X. Y. Igen,
Etikett. Levélben nem válaszolhatok, ez a ló t
nem tehetek kivételt. Tehát: 1. Lehet mással
táncolni, de csak akkor, ha az Illető hölgy,
aki egyedül v a n az ön társaságába«, ha a
tátiéból' visszatér, önt m á r a helyén találja.
2. Ebben az esetben lehet tovább is táncolni
más hölggyel. 8. Ez* szokás kérdése, helyenként és társaságonként változik. 4. Szintén.
— L. B. On teljesen igiizságtglan. Egy derék;
Feltétlen eredményes
kezeléseket biztosit a

Kövesdy kozmetika

és

plasztika

I V , V á d - u t c a 11/bl.
Telefon: 1-875 5 ?

BOT
MEGFELELŐ
FOGLALKOZAS INTELLIGENS HÖLGYEK RÉSZÉRE a kozmetika. F E H E R JOLÁN KOZMETIKA a BAZILIKÁVAL SZEMBEN I Vilmos császár-ót 15/e.)
a kozmetikaipar minden ágában tökéletes kiképzést
nyújt. Tanítványai már nemcsak
Európában, hanem Amerikában is a legszebb
eredménnyel műkődnek. Külföldi hölgyeknek
gyorsított kurzusok. Továbbképzés, Érdeklődni
ugyanott.

P L A S Z T I K A I MŰTÉTEK
Sebészeti

tisztességes és jóravaló embernek: (érti: embernek!) nincsen múltja csak jelene, pláne,
ha azt a multat ismertük. Ismétlem: ez igazságtalanság és gyöngeség. Aki á - t mond.
mondjon: 1i-t is. — »Sakkmester.. Egyáltalán
nem késö. Ennek is, mint minden pályának,
megvan a magu útja-módja. Keresni kell természetesen és mindenekelőtt «. szakkörökkel
való Ismeretséget. Ismétlem: egyáltalán nincs
késö, sőt ez a kor az, amikor már nein »csodagyerek« az illető, hanem férflszámba veszik. — Fekete tulipán. Méltóztassék az illetőnek megmondani, hogy alkalmilag, a szerkesztőségi órák alatt keressen föl és én szívesen elbeszélgetek vele a jövöjéröl, esetleg:
direktívát Is adhatok neki, merre menjen? —
Kíváncsi vagy érdeklődő. A válasz: a k é t
fogalom — unokatestvér. Az érdeklődés, nemes és tiszteletreméltó kíváncsiság. — Egy előfizető. Nem lehet ilyen egyszerű, nyilt levelezőlapon föltett — életbevágó súlyos problémára Igy válaszolni. A dolog etbikai kérdés
és jógii kérdés. Az utóbbira, — ha érdekli —
csak egy jogászember adhat fölvilágosítást. —
S Z Í N H Á Z . »Ilka«. i. Van ilyen nevü testvérej 2, »Nyugat«, Vilmos császár-út 62. —
jR. O.« Címe: Váel-ntca 2«. — »Hü olvasó«.

gyógyintézet

ThBkBIy-út. Mindennemű rekonstrukciós javító
műtétek szájsebészet, daganatok-, farkastorok-, csontizület sebészet, Bőrgyógyászati és kozmetikai műtétek,
arcformálások, stb. Felvilágosítás: Scitovszky-tér 2.1.1.
Városi rendelőben. T e l e f o n s z á m : 1-334-11.

Plasztikai sebészet

orr-, fül-,mell-, arckorrekciók, hegeltávolltás, végleges, n e m szálankinti
szőreltávolítás,
kozmetika VI., Benczur-utca 4.

Te,efon 11373
D R GLÜCK SZANATÓRIUM és 11-23-82.
Prospektussal az igazgatóság szolgál

U r a m ! Lepje m e g h ö l g y i s m e r ő s é t
zsíros és szeplős b ő r n e k m e g f e l e l ő s z e r e i m e t

cream,

p ú d e r , arc

és s z á j r o u g e

tartalmazza. A r a

5.

Majdán

Kozmetikai

B u d a p e s t , I V . , K á l v i n tér 2. I. e m . 3. T e l e f o n : 1 8 4 4 8 5

Intézete

Lenke

CITRONOS ARC4P0LÂS pakolással P 3.V i t a m i n d ú s . Megóvja az arcbőrt hidegtől, széltől, ráncosodéitól.
Üdít. frissít. Törvényesen védett 58.088. szám alatt. Egyedárusltás.
Citromkenőcs zsïros, éjjelre
P 2.—
Citromolaj arctlsztltAsra
P 1.50
Cllromkenőcs nedvdús, nappalra púder alá P 1.50
Citrom ránctalanltó olaj
P 1.—
Citromkenőcs szeplő ellen
P 4.—
Citromszappan
P—.SO
Citrom arcvlz mitesszer, bőrzslrosság ellen P 1.SO
Cltrompúder
P 3.—
V i d é k i • t é t k ü l d é s , költségmegtakarításért az fisszeg előzetes beküldését | 60 f. portót kérek

S C H A D E N ANTALIMÉ ttTSW IV.. Váct-Ufca 9. SI.
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P.

Révné

Ä

Ismételje meg kérését és mellékeljen bélyeges
válaszborítlékot, Ihogy kimerítő vá'l«szt IkíildliCÄslink. — L. György. Helyes kiejtése: rökamió. — »Sisters«. Apor Nora nem ikertestvére,
de húga Ákos Erzsinek. A közeljövőben mint
dizőz fog szerepelni.
K É Z I R A T O K . K. Dezső,
Zalaszentgrót.
Nagyon ügyes, 'formás és hangulatos vers,
ürömmel olvastuk. — K. János, Kiskőrös. Figyelemreméltó,
bár az utánérzésektől nem
mentes Írások. Fejlödésképesnek tartjuk. —
•Cleopatra«. Tetszetősek és
eredetleskedésük
mellett is jó'hauguak.
Annyira
egyik
sem
•sikerült. hogy közölhetnénk. — »Búzamező«.
Van Íráskészsége, de a formakeresésébem ez
alul marad. — »Sine ira et studio«. Kellemes
hangú, tipikusan nölrások. A rímeknél nagyon
elnéző. — P. András, Cserje-út. Nagyon mesterkéltek. Nines bennük őszinteség, sem egyéniség.
F I L M . »Ártatlanok«, Miriam Hopkins volt
Merle Oberon mellett az »Ártatlanok'; másik
női főszereplője. Most Londonban
filmezik,
Kordánál. Elvált. Austin P a r k e r volt a férje.
— Johnny. Az uszóvilágbajno-k második felesége Lupa Velez. Az első. akitől a film miatt
vált el, Bobby Árast. — Hollywood. Kay Francis művészi álnév. Valódi neve: Katherina
Edwin», íxFbbs. Kay a Katherine (Kató) rövidítése. — Kórész B. 1. Janet Gaynor eline:
Twentieth
Oentury-Fox
Studios,
Hollywood,
Movietone City. California. 2. Zukor Adolf
elme: Présidant
Adolph
Zukor.
Paramount
Studios, Hollywood. Marathon Street
1252.:
Calif. — Hunnia. Ringerth
János
direktor
elme: Humnla filmgyár, Budapest. XIV., Gyár-,
mat-utea »5—37— 88. Lakása is ott vau, délben
fogad. — Filmíró. Eugén Sznthmáry
elme:
Berlin—Charlotten hu rg Giesehreohtrasse
14.
Utolsó budapesti filmje a »Mária nővér«, amely
most készül.
K O Z M E T I K A . Zsíros) arc. Szíveskedjék
megírni, hogy zsíros, vagy száraz természelü-e
a hőre, hogyan és mivel végezte eddig arcápolását. 2. Ha a mitesszereket házilag kinyomkodja, bőrét helyrehozhatatlanul elrontja,
mert azokat Így kipusztítani úgysem tudja,
csak pórusossá teszi arcbőrét. 3. Rohamos hízása épp ebben a korliain 'nom lehet diszpozíció kérdése, hanem rendellenes tünet, mely a
belső mirig.vm*kflidéve4 van. összefüggéstben.
— Nagyon szomorú. Csak a végleges eljárás
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BUDAPEST, ERZSÉBET-KÖRÚT 5 2 .
SZEMBEN A R O Y A L - S Z Á L L O O Á V A L

FINOM FEHÉRNEMŰEK, KÖTÖTTÁRUK
TELEFON . 1 - 3 6 6 - 0 5

SOMLÔ VALÉRIA
Somló József operaénekes leánya színésznő
lesz. Az akadémián a »Fösvóny«-ben vizsgázott.
(Várkonyi Stúdió)
veaet a .legjobb eredményre és ez a diatermia.
Nem tart taosHzú Ideig, fájdalmatlan, de mindenesetre t'iigg a szőrszálak
vastagságától,
menínyisógétöl és legel sösorban attól, hogy mióta tépi és borotválja az arcán lévő .szőrüket.
Koravén. Rossz, amit esiná.1. inert ettől sem
a szeniaUititi ráncai, sem az arcbőre njant f»g
javulni. A legújabb eljárás a diatermiás ránctaianiitás. Az ezzel való kezelésnek eredniótryo
nem f ü g g tsem a kortól, dem a ráncok mélységétől. azonban egyénileg változó, hogy menynyi idő alatt ós hányszor ismételve érhető el
a kívánt eredmény. 2. Helyileg a hör fctyi-

Legszebb

ajándék

( ZOBEL

HRRisnyn
Szaküzletek :

IS., Petőfi Sándor-u. Z. (Párisi-u. sarok)
Ifi., Teréz-körút 3*. — Telefon : l-Z0f-33

I S T O K O V I T S KALMAN
•'Zöldruhás nn* címU f e s t m é n y e az E r n s t
múzeumban
(Zilahy I s t v á n repr.)
lálkozásf
viszonyait
nagyon rövid Idő alatt
a n n y i r a m e g leliet változtanl. hogy a bőr viszsza nyeri r u g a l m a s s á g á t , a szöveteid bővérückké
válnak « a ráneok kisimulnak. 3. Csak szakorvos végezheti. 4. A kérdezett szer n e m á r t a l m a s . 5. Köszönjitk. — Szegedi. A szép-

Karácsonyra
m i n d e n nő v á g y a
egy ragyogó ékszer

»égápoblsnak nagyon fontos módja a rendszeres életmód. Az evé». az Ivás. a pihenés és a
m u n k a is aszerint kell, hogy történjen, hogy
eniol'ett minden túlzáH
úgy az étkezésben,
mint a sportolásban, v a r y pedig pihenésében
kikapcsoljon. mert
klllönben
hamar tönkreteheti szépségét.
2. Valésztnilleg »csalAnkliités.', amit levelében megir, l á t a t ' a n b a n nehéz
véleményt mondani, forduljon SKakorvotioz. —
Barna 33. Xem ismerjük összeállítását. 2. Köszönjük szépen. 3. Levélben vála«zo'tui«k. —
K. L.-né. Xem szabad félnie a núderhasziiálatitól. inert
az n e m c s a k szépíti az arcbőrt,
hanem védi is és auimk minősége szerint nem
engedi kiszáradni arcbőrét, vag.v éppen eHellkeziőleg. a fokozott mértékben fel'épö faggyúkiválasztódást csökkenti. Igen lényeges, hogy
a bőr t e r m é s z e t é i n «
megfelelőkig
alkalmazkodjék sziliben Is. — Kétségbeesett.
Igen
gyakran
pusztítia „ férfihaiat a fagg.vúmlrlgyek megbetegedése « eziSrt fontos, hogy azt.
az Ártalmas vízzel való féslllködés helyett, a
b a j természetének megfelelően ápolja. 2. Közölje. hogy zsíros vagy száraz természetü-e a
h a j a . mivel ápolta az utóbbi Időben, vlszket-o
a fejtklre és iniosds után hány nap alatt válik
»síirossá a b a j a ? ». TartózkoiIJék a vajtól és
zsíros eledelektől. X e használjon kistirüzöfésiil.
— Bútor-szú: Benzint öntsön a bútorba, vagy
hig e n y w e l
k e n j e b e belül a szú-lyukakat.
K O N Y H A . H. K l á r a : Nyugodton tehet hozzá
g y e n g e szlruiiot.
lia nagyon «őrit a készített likőr.
— D o m b ó v á r — I r m u s k a : Gl ltok F r i g y e s irta az
í n y e n c m e s t e r s é g könyvét, megluilt 1932-ben. —
Dr. Fodorné: Külön pároljon iMirjú- és disznóhúst kevé« zsíron, darálja le kétszer és úgy
készítse el a tcütibi kocsonyahússal, mint a z t
m á r készítette. A kocsonya levét tiszta ruhán
át lassan szűrje le és g e r l u c f o r m á h a n , nyelvd a r a b o k k a l . tojássv.eletekkel diszitve. fagyaszszjt meg. — Balatonkenese.
Csak üvegtálra
tegye a tojásos dolgokat, mert az ezüsttá-lon a
tojás feketedik. H e r i n g s a l á t á t külön k i s üvegtálon, vagy ha van k a g y l ó j a , abban a d j a fel,
előételnek. Is a d h a t j a . — Marossv l.-né: Meleg f á n k o t adjon — és néhány
fánkban kis
zsuzsul rejtsen el — ez nagyon mulatságos, de
fettét'enill figyelmeztesse az egybegyűlt társaságot.
nehogy valaki véletlenül m e g e g y e az
elrejtett kis t á r g y a t .
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OLASZORSZÁG

Park Penzió Abbazia

I s m e r t bevezetett ház, minden modern kényelemmel.
Olcsó á r a k . F e l v . szolgál a Sz. Élet Utazási Osztálya

H ,el

° PARADISO & RUSSIA

SanRemo

Gyönyörű fekvés egy parkban a tengerparti fósétány mentén, remek kilátás. Minden kényelemmel, méltányos árak

Valamennyi a rovatban említett szál lodáról, utazásról
részlete* felvílágoeftáaeal, prospektusokkal, árajánlatokkal szolgál, egyéni utazásokat lebonyolít s

Színházi Éle« Utazási Irodája
Budapest, VII., Erzsábet-körút 7 Telefon : 1-363 8 4

ÀLBERG0 RATTI

m ETRANOERS)

SAH REMO

Déli fekvéssel a tengerre kilátás. Csendes központban.
Hosszabb tartőzkodásra alkalmas. — Nagy kert, minden
modern kényelemmel. — N y i t v a e g é s z é v b e n .

M I R A M A R E Continental Palace • San Remo
Egyedüli elsőrendű szálloda saját strandiával. Pálmakert, legszebb kilátás a tengerre. Tenisz, golf, minden elképzelhető kényelemmel. Garázs. Egész évben nap- is tengeri fúrdő alkalom. Vezetés azonos a Caprl-I Hotel Morgano Tlberlo Palace-szsl

APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija szavanként 30 fillér, levelezés házasság rovatban 25 fillér, á l l á s k e r e s ő k n e k IS fillér.
Csehszlovákiában 1 kc., J u g o s z l á v i á b a n 2 dinár, Romániában 3 leu, Ausztriában 30 garas, Németországban
20 pfennig, F r a n c i a o r s z á g b a n 1.25 f r a n k , Olaszországban 0.8 lira, az U. S. A.-ban G cent.
Az apróhirdetés dija bármely állambeli használatlan levélbélyBgben is beküldheté.
Apróhirdetéseket péntek délig veszünk fel a következő s z á m r a .

Jeligés levelekre küldött válaszoknál mindig hivatkozzunk a hirdetés számára!
M a g a s r a n g ú állami tisztviselő, öt- Nyugdíjképes, harmlnchatéves ervenéves, független férfi vagyok. dömérnök
vagyok.
Kokonlélek
Vidéki városban élek. sein időm, hiányáit étzeni. Olyan csinos úriMint szolidan élő vidéki l á n y n a k , sem a l k a l m a m nincs hozeámillö fe- leányt. ki természetkedvelő, tartalnincsen i s m e r e t e k e m . Komoly nü- leséget keresni, pedig nagyon vá- mas lelkű s Jóban-rossxban m e g .sül-endövel
keresek
kapcsolatot. gyom már a házaséi et után. T e - értő élettárs, hozomány nélkül is
Szépnek mondott, tlsztamultü f i a - kintélyes jövedelmem éis hatszobás feleségül vennék. Levelet lehetőleig
tal
leány
vagyok,
hozományom házam van. érthető, lia nősülése- teljes einrmel
fökiadó továbbít:
7785
húszezer penge, ugyanennyi Ingat- met ideális alapon óhajtom m e g - *Zóg az. erdő« jeligével.
l a n b a n is van. Választ fökiadóba valósítani. Kisvárosi élettel megbnrátkozó
keresztény
úrinő
levelét
»Árva vagyok* jeligére.
7787
Uá>Z4UsáQUöwctíÍ&
kiadóhivatal továbbítja »Tavasz a
F é l á r v a h a j a d o n v a g y o k . 24 éves télben., jeligére.
7750
T á r s a s á g b e l i legdiszkrétebb háznsf é r j h e z r a e n n é k . Hozományom h a r Doctorné. Királyváro- ságközvetités.
mlncezer
pengő.
ezenkívül jó Olaszország legregényosebb
Egyélő m a g y a r
szárma/4»ú. utca 07, (hatvanihét) I I . 8.
anyámtól örökölni fogok. Tisztes- sában
séges. keresztény férfi teljes clmfl /.sldó vallásó, harmincéves mérnök h a r m i n c h é t - h á r o m - k i l e n c v e n h á r o m .
1005
levelét »Pdlgárleány 24« jeligével vagyok. Nősülésemnél a családi
élet utáni vágyódást, a feltétlen
a Színházi Élethez kérek.
Forduljon bizalommal Irodámhoz.
7748 háziasságot mindennél többre be- Diszkrét házjisságközvetités. Márcsülöm.
Szeretetért jólétet, földi
csinos j a v a k a t biztosítok, megbecsülésen, kus, Dohány-u. 39. Tel.: 1-879-17.
Komoly, szolid, 27 éves
76S5
hölgy f é r j h e z m e u n e tavaszra biztos szereteten kívül. Vagyoni és szeés nösülendök
egzisztenciájú úriemberhez.
K til- mélyi körülményemet komoly vá- F é r j h e z m e n e n d ő k
fel bizalommal
Nagy
amelyet keressék
főldi is lehet. Teljes clroü levele- lasz esetén megküldöm,
ket »Tavaszi Álom« jeligére fő- »Olasz-magyar« jeligével a kiadó- J e n ő huszonhét esztendeje fftnn7761 álló i r o d á j á t : llákóczi-út hatvankiailóbn.
7795 hivatal továbbít elmemre,
egy. (Diszkrét levelezés.)
7752
Megnősülne 82 éves,
rendesnek Legdiszkrétebben
közvetít házasmondott.
keresztény,
vagyonos s á g o k a t előkelő körökben Goldfiatalember,
akinek
v á g y a egy ringné Erzsébet-körút 44. T e l e f o n :
Levele- 1-382-18.
Nyugdijképes
állami,
56 éves, házias, hü, okos feleség.
7778
k
e
t
:
»Kereskedőjeligére.
77774
gyermektelen özvegy, róni. k a i .
Sebestyén Imre, Erzsébet-könít 4.
főtisztviselő
aktív
szolgálatban,
Telefon. Évtizedes cég. Kérjen díjhavi 460 jövedelemmel, saját teheif- Hivatásomnál fogva is mielőbb nő- talan. cégjotzésilélklIH tájékoztareformátus
*• mentes i n g a t l a n n a l ,
megnősülnék, sülnék. Harmincéves,
tást. Nagyszerű külföldi a j á n l a t o k .
korboti hoizámillö, házias, intelli- lelkész v a g y o k , parókiám és ina7788
gánvagyononi
jövedelme lehetővé
gens úrhölgyek CSM kis teljeseim!! teszi, hogy jövendőbelim
megválevelét k é r e m . »Diszkréció — b e -lasztásánál ne :tz a n y a g i a k a t , h a - özv. Davidovícsné. Erzsébet-körút
Hú«itsságköz,vetit»'vi|
Irodája
csületszó« jeligére fi'ik iadóbii. 77Su nem n feltétlen jólelküséget, sze- 35.
alapíttatott: 18».>.
7252
* H a r m l n c h á t é v e s előkelő izraelita retetre való hajlamot tartsam fonHalló 11-62-07 úriasszony legkorföldbirtokos hozzávaló
hölgy is- tosnak. Fentiek figyelembe véteválaszt »»Tiszteletes rektebb házasságközvetltése. Avar,
meretségét keresi, megfelelő v a - lévet várom
Teréz-körút 27.
7754
gyonnal. h á z a s s á g céljából. Meg- asszony« Jeligére a fökiadóba.
7749
kereséseket »('gynökök
kizárva-.
je 11 gère f ö k i a d óh i y a ta 1 lia.
7H73Hatan v a g y u n k jóbarátok,
különA szeretet ünnepén kls'leánykám- böző k o r ú a k , különböző foglalkozá- Fiatul, keresztény, a n y a g i l a g telférfi,
IIIHI nélklllözzilk a szerető női lel- súak, keresztények. Megsdsülnénkl jesen f ü g g e t l e n diplomás
figyelmét kiérjük, sze- akit n e m r é g Miskolc k ö r n y é k é r e
ket.
Elhatároztam, hogy mielőbb Hölgyek
megnősülök. Vagyonos, negyvenöt- mélyi a d a t a i n k a t Itt közöljük; öt- helyeztek át, kizárólag "24 éven
éves. jónicgjetciiAsü férfi v a g y o k , venötéves budapesti kereskedő, sa- alttll. feltétlen Intelligens, erre a
való úrileány
abszolút
vállalatot» időmet a n n y i r a
leköti, ját házában lakik, özvegy, gyer- vidékre
Ii (iffy társas.ighn nein j á r h a t o k . Ez- mektelen. — ötvenéves uradalmi diszkrét ismeretségét keresi. H á leveleket
úton keresem tehát gyermekszerető Intéző, független, havonként hét- zasság nincs kizárva,
nyolcszáz.
pengő
Jövedelemmel,
hölgy ismeretségét. Vagyont nem szép vidéken. — polgári isikolal ta- Hlockner hirdetőbe. Budapest. Vá10. k é r e m
december
k e r e s e k ; jövedelmemből ú r i életet nár, nyugdljk'épes, negyvenkettő- rosház-utca
biztosítok. E g y e l ő r e fökladrVba ké- éves. — cukorgyári fötlszitvlselö, 30-ig beküldeni »011« jeligére. Telrek értesítést: »Edes mostoha« Jel- hnrminehétéves. n y u g d i j k é p e s . hat- Jfs t i t o k t a r t á s .kötelező,
7784
igére.
778(1 ezer pengő jövedelemmel, termé- Komolycélú ismeretségiét
keresem
Megnősülne
állami
magnsrangil szetbeni l a k á s s a l . egyiVb természet- egy 18—22 éves, 1H0 cm-nél nem
beni j á r a n d ó s á g o k k a l . — legelőkefőtisztviselő 4S éves. róm. kat.. lőbb b a n k n a k n y u g d i j k é p e s főtiszt- m a g a s a b b , jó esaládbeli. szerénynőtlen, havi
two jövedelemmel, viselője. harmincnégyévé», kilenc- igéit y ü. t e m p e r a m e n t u m o s , nagyon
a d ö s s á g m e n t e s : csinos, házias. In- ezer pengő jövedelemmel. — jó- hercig. intelligens, dolgozó (lehetőleg önálló varrónő vagy tisztvisetelligens úrhölgyek levelét k é r e m módú
gazdálkodó,
özvegyember, lőnő) Izr. k i s l á n y n a k , ki j ó p a j t á s a
»Komoly szándék« jeligére főkl- h a r m i n c e g y éves.
k i s g y e r m e k ér» tudna lenni egy Mo cm magas, humlóha. Névtelen és postrestante való
tekintettel
g y e r m e k s z e r e t e t szonnyolcéves érettségizett magáncéltalan.
7779 óhajt.
Hangsúlyozzuk, nem va-tisztviselőnek. Lehetőleg f é n y k é p e s
gyont. feleseget
keresünk I H ö l - válaszáit v á r j a e g y fenti tulajdonMegnősülnének n y u g d i j k é p e s álla- g y e i n k . v á l o g a t h a t n a k
közülünk! s á g o k n a k teljesen megfelelni tudó
mi. fővárosi m a g a s a b b r a n g ú tiszt- Mindenkinek
becsülettel
válaszoviselők,
gyógyszerészek. h á z - lunk, aki teljes nevét, elmét meg- k i s l á n y n a k . »Korrekt 28« Jeligére.
7773
tulajdonos. földbirtokos,
n a g y v á l - írja »Hatan vagyunk« j e l i g é r e a
lalkozó.
Megbízva:
Goldrtngné, Szinházl ftlet k i a d ó h i v a t a l á b a .
I r é n e m . Köszönöm neked a bolErzsébet-kőrút 44. T e l . : 1-3S2-I8.
dogságot. Sok jókivánat
névna7777
77 47 podra. Mindig veled v a g y o k . 7794
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Magas, karcsú, vidéki
érettségizett, dolgozó izr. úriléány levelezne korrekt, nem anyagias, lelkieket, megértést, szeretetet.
megbízhatóságot kereső 38—4í-es, melegérzésű, rendes pozíciójú, kedves öreg fiúval. »Házasság« jeligére.
7787
Szőke és barna vigkedélyii barátnők levelezőpartnert keresnek úri
fiúk személyében. Választ Szigeti
Olga Cegléd, vasúti posta, poste
restante. Házasság lehetséges.
7798
Aki értékelni tiwlnji egy őszinte,
megértő, de csöndes
természetű
intelligens Izr, úrileány
komoly
barátságát. írjon »Hasonló lélek«
_ Jeligére.
Házasság
lehetséges.
' Címtelen céltalan.
7799

ÀMàs-ï*qlaUu>>zà*
Fiatal, jólelkű, iskolázol' 23 éves
asszonyka, főúri földbirtokos főintézőjének árvája, úgy a háztartásban, mint' üzletben, vagy gazdaság bármely ágában J á r t a s , elsőrendű munkaerő, elmenne sürgősen házvezetőnőnek, vagy gyermek mellé, jobb családhoz, vagy
özvegyhez. Vallás mellékes.
Leivélbeni megkeresést Benedek Erzsébet. Pestújhely, Kossuth l*ajosfrtca 22.
771)3
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Utásölás

iiozUáttika
Ráncok, zsíros bőrök speciális kezelése Mme Szeizing kozmetikájában. Budapest.
Régiposta-u. 12.
Külföldieknek
gyors és jutányos
kiképzése.
TttOl
VÉGLEGES s z ő r t e l e n í t és ben
szemölcsirtásban, tartósszépitésben,
ráni'lalanitásban Lórándné elektrokozmetika, Andrássy-út 61. utolérhetetlen. Tanitványkiképzés. Telefon: 1-804-6.1.
72IS
Szemölcsök,
bajszálak, szeplők,
szépséghibák eltávolítása
garanciával. Tanitványkiképzés.
Kovács kozmetika, Teréz-körút l/c.
Telefon: 1-262-00.
7290
Akar szép. fiatal lenni? Keresse
fel modern kozmetikámat. K'rályutca 33.
* 7143
Gáog Nándorné kozmetikai intézete: Andrássy-út S3. Tanítványok
kiképzése. Tel.: 1-191-26.
.7281
Royal-kozmetikában, Váci-utca 21.
Tel.: 1-860-88.. illatszertárt nyitottunk. ahol mindenkinek az egyéniségéhez »mixelünk« púdert, rouget,
krémet, kölnit stb. Díjmentes próba.mlxelés. Látványosság.
10—18
óráig Royal kozmetikában,

S1-, túra-, korcsolya- és orthnpädcipöt készít garantált minőségben:
Jakobovits cipészmester. Wesseléllyi-lltca 36.
1839

fuzZ
Karcsúság tilka: Ehr en,t.h altié (CieRenée)
füzöterme, Docsovics
hány-utca 39. Telefon: 1-402-6-1
H.i-kiitíik minden alkalomra.
7304

so

éves

cég

Telefonhívó: Aut 1-830-39.
M o t z o J. é s Fia fűző-, inelltartóés ha?t:irtóspecialista. Budapest, IV,
Apponyl-tér 5. (Párisi udvar) T094
Modellek olcsó kiárusítása. Favorit
füznsizalon. Markó-u. 7.
7768

Régi bútoralt modernizálom, fényezem.
— DSihalan áraján1«it.
Schmidthauer
műbútorasztalos.
Damjanlch-utca 47.
7078

ÁGYNEMŰRE
FEHÉRNEMŰRE
ARANYEQYPT

7209

Braun László kárpitos és diszitö
Arcápolás, szemölcsirtás, hajszál- müipari vállalat, V.. Tá:ra-u. 20/b.
irtás garanciával.
Tolnai kozme- Tel.: 1-129-00.
5791
tlka, Vörösmarty-ii'tca 5.
6635
Modern konyhák, színes bútorok
»Déva« szőrtelenítő krém teljesen legolcsóbban: Balaskó müasztalos,
elmulasztja a szőröket. Kozmetikai Kisfaludy-ulca 19.
7IW.
különlegességek. Hungária középkorút 116. földszint 2.. Thököly-út
mellett.
7626

Taxigépirónöt béreljen 1.— pengő
óradíjért géppel házhoz
megy.
Telefon:
13-40-63.
Szentmiklóssy
sokszorosító, Károly-körút 1. 666S
Írógépet irodájába, üzletébe, ottho- Diplomás masszirozónönél g.vóg.vCsettnába legolcsóbban: ftdes és Decsy- masszázs. tyúkszemvágás.
6289
nél vehet. Alkatrészek, kellékek, gery-ntca 80. földszint 1.
karbantartás, javítás legolcsóbban: Orvos özvegye. Vajda Zslgmondné,
l
Akácfa-utca tizenhásom: T. : 1-442-24. Lipód-körút 6., kozmetikája elisNyolcfilléres gépírás. Tel.: 1-448-78. merten elsőrangú. TanitványkiképErzséhet-körut 4.
3644 zés. Tel.: 1-276-75.
7471

Szőnyegantikvárium.
Legolcsóbb mindenféle perzsa, gyapjúszőnyegekben. Javítás, tisztítás. vétel, csere. Ráday-utca
egy. Telefon: 1—8 7B—8Q. W 1
Művészi . szönyegjavitást jutányosán vállal: Turáni Szőnyegszövő,
Fő-ulca 80. Tel.: 1-515-79.
7284

Szönyegjavitást, tisztítást, fesSzabás
-vaccás
Hlustmfiólás
tést művésziesen vállal lakáLegmodernebb
szabást,
varrást Szakadt, égett, molyrágott ruhák,
son
is:
Cloldmann Margit,
Elite-szalonban
tanuljon.
And- textilek elismert szakszerű, legtöVIII.. Erdélyi-utca 12. Telefonrássy-út 49.
7280 kéletesebb láthatatlan művészi belilvó: 1-875-64. Legjobb referenSzabás-, varrás tanítás: Ernőd Ta- szövése legolcsóbban: »Pressing«,
"v másité nöi ruhaszalon, Lipót-körűt Vili., Baross-utca 41., üzlet a kapu Paplanokat kis gyártási hibával
13. Te-l.: 1-195-18.
7430 mellett.
070 karácsonyig rendkívül olcsón áruTyrnauernó divatszalonjában. Er- Legrégibb speciális mütömö mű- sítunk. Elit-paplan. Baross-u. 61 és
zsóbet-körút 20.. felsőruha. férfi-, hely ezelőtt 40 évig Kálvin-téren, Ollöi-út 54. sz. Telefon: 1-805-8«.
6779
nöi divatt'ehérripmü tökéletes sza- most Üllói-út 1. Magister.
70611
bását és varrását elsajátíthatja.
Két pengőtől hozott anyagából ki- Szerafelflzedés »Ancsánál«, AkácfaCsUíácolc
,si»ahoni ruháját, összefércelem, le- utca 61., Király-utcánál, gyorsan,
li ró bálom, felügyeletem meliletti ná- olcsón, jól. Kötöttáruk
alakítása,
STÍLUS-CSILLÁROK
lam nii'R i« varrhatja. Mimikát Ol- Javítása.
962 túlnyomórészt előkelő csillárgyár
csón
vállalok!
Ráday-ute-a
íO. Megmentem
kiégett, molyrágotl átvételéből. Vilmos császáir-út 54.
földszint 7.. Starkné.
kikopott, elszakadt posztó-, szövet-,
Csillárgyár, Dob-utca 42.
Meggyes nöi divatszalonja: And- selyem-, vászonruháit mfibeszövés
o i M á r i a Terézia üvegcsilrássy-út -79. Tel.: 1-184-58. A divat- sel. Gyenes, Vilmos császár-út 50.
i
^
H
á r o k , styl és modern
kabátok !éls 'kosztümök
mestere, Telefon: 1-191-87.
2706
csillárok
mérsékelt árak.
7283
Mühimzés, azsúr. plissé, gombátUús<zabá-Cipás<z>
húzás: Braunnál, Aggteleki-u. 2 a.
- í u t k
Rákóczi-i'it sarok. T.: 1-457-fíl.
Acs József elsőrangú úriszabóság.
JAZZ-ZONGORA,
TANGOModern felsöruhaszabászatot. gyer- Olcsó árak. Nagymező-u. 37. TeHARMONIKA oktatás elismert
rn e k r uh ák a tr
f e h é r n e m ii s-z a b á s z a - lefon: 1—157—88.
6927
pedagógusnál
mérsékelt
tandíjtot,
varrást
legtökéletesebben
úriszabó.
ért. Pintér Alice, V., SzemélyKrauszné szalonjában tanulhatnak. Tembel Mátyás angol
Akácía-utca
59.
I.
em.
6613
nök-U. 16. Tel.: 1-258-89. 7263
Erzsébet-körűt 42, III. 19.
7073
Szabni, varrni alaposan
tanulhat Rácz. Wesselényi-utca 35. Angol Cnekoktatás, olasz módszer. Néprövid idö alatt: Pallér sz-a'l'Anib.a.n. úriszabőság. jutányos árak
rész- sziniház-utca 2«. Értekezés szerda
Ferenc-körút 24.
7308 letre is.
7708 d. U. 5—8.
7705

e
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'l'ANGOHARMONIKA,
jazzzongora
speciális
tanitása
VÉRTES, VI., Jókai-utca 1«.
Mérsékelt tandíj.
Kótanólküli
leggy<msabb kiséretszerke«z,téses zo ngorftoktatás clUuneit specialistája: SzUosné, Damjaiiich-utca M. földszint.
7388/a

Uautytxec
Gramofónok,
lemezek nagy
választékban
Használt lemezek
3 0 , 6 0 , 8 0 fillér

REMÉNYI
Király-utca 58'D 258
HANGSZEREK,
zongorák,
gramofónok
mindig
legolcsóbban
REMENYI-NEL,
VI.,
Budapest.
Király-utca 58/d.
Kérje a 38. számú árjegyzéket.
KERESZTELT
hírneves zongoraterme
Budapesten. VILMOS
CSASZAR-ŰT 66. Legjobb zongorák legolcsóbban részletre Is
készpénzárban. Sohaérheti csalódásI
<209

WÊt

Elölegnélkttli legcsekélyebb részletre külföldi zongorák, pianlnók
500 pengőtől: Fenyőné zongoratermében, Erzsébet-kőrút huszonhat.
3061
Legolcsóbb zongorabérlet.
Négyszáz pengőtől zongwrák, plantm'iks
húszpenigős
résai'Weikhen.
Tipold zongoratermében. Rákócziút 61
«853
HEGEDŰ, viola, cselló részletfizetésre is. Tóth liangverseiiyhegedűkészitő mesternél. Budapest. IV.,
Kossuth Lajos-utca S. József főherceg udvari szállítója.

Çecuuöfái*
Megunt (tratnofónleniczelt eseré'je
lie új »Iftgei-ekrc. Előnyős feltételeik. Használt lemezek:, tá*k«gramorótwlk
legolcsóbban:
Központi
Gépraktárban. Ri'iikóczi-út so., udvarban. Árjegyzék díjtalan.
r>997

UUa
Galambos, IV.. Ferenciek tetc 4.,
Irányi-utca sarok. Karácsonyi vásár tartamára selyem-, szövet- és
flanelánik fe'tünü olcsón kaphatók.
»TRICOT PARISIEN«,
IV., Klgyé-utca 4—6. Tel. : 18-85-16.
Jersey ruha- és kosztümmodellek.
Divatpullóverek és blúzok, jersey
kötött anyagokból, sport kötöttáruk.
4282
Fttzök,
melltartók.
harisnyák
Gerőnél, Err «ébet-körú! 52.. szemben a Roya'-szállodával. Erka-tagok iievásárlásl helye.
6071
Úllmann
József,
Nagymező-utca
28. sz. Püzőkombiné, Princesszíűzök. «Ara« — Ivón.
speciális
gumifüzök.
4408

I

Oldatát
Jó megjelenésű, jó családból való
i angol tanárnőt keresek, aki nem
tud magyarul. Ajánlatokat kérem
a kiadóba »Szép kiejtés« jeligére.
7792
I need e english teachress. Send offerts to th» rédaction under »Good
looking«.
7800

Ulyty

Turul album

országonként is kapható. Kiadja:
ABONYI JENŐ Ufrlyegkereskedése. Budapest. IV.. Váci-utca 45.
Telefon: 1-863-86. Fizetésképpen
haszná t bélyegeket is elfogadok.
73&2
Kérjen ismertetőt.
Legújabb GOBAT Albumok:
Spanyolország
I' 5.92
Peuziáíc
Oroszország
P 8.24
J ELM AJ3 VAR AZ AT: Központi ffiP —.72
Monaco
tés: K, hideg-meleg folyó viz: HM,
San Marino
P 1.3«
szobák száma: Sz.
Kiadó: Bátort, IV., Városház-utca
14, Kapható minden szaküzletben.
BELVÁROS
4784
Excelsior Penzió, IV., Petőli Sándor-u. 9. Tel.: 1-8S4-78. Elsőrendű
konyha. Igen olcsó árak. KHM.
Darabonként
1 RP.-nél kevesebbe
Renaissance Penzió a Belváros
Sülvétan (IV., Irányi-utca 21. Tekerül Unnék
uerem: 1-825-27. l-SBii-Hl.). legmo115 drb magas katalógusértékű
dernebb komfort, kitűnő konyít«,
bélyeg
kívánatra diéta. Flgyölmc» kiszol•I0r*fl>«téé nélkül.
gálás. Szolid itraik. Sa (libák száma
Bulgaria, Danzig,
ID. KHM.
M54
Epirus. Romania,
Nj'assa, zsiráf, ElFŐBB UTVONALAK
AmeriSalvador.
Anker Penzió, V.. Anker-köz 1.
kai-Államok. Saar,
Tel.: 1-119-85. KHM, sz,i;lbák száma 14.
Luxemburg, Perzsia,
Transvaal,
Ctty-penzló, V.. Hold-utca 23. Tel.:
különböző francia,
l-lül-83, Klegális szobák legszebb
spanyol gyarmati,
központon.
Elsőrendű
konyhai
Tanganyika ezüst jubileum. ?
Mérsékeli áraik! Ebédhérlet. 7745
Kina. Tunis, Kenya. Lengyel,
Centrum penzió, Budapest, VilJapán, Schweiz, Juventus, Litmos császár-űt 22. Tel.: 1-138-08.
vánia, Görögország, LichtenKellemes szobák, kitűnő ellátásstein,
Jugoszlávia,
Belgium,
sal már 4 pengőtől.
69?l
Astrid-gyász, Észtország. Montenegro. stb. Minden rendelésTaréi-penzió. VI., Teréz-körút 26.
«el — kölcsönös értesítés nélTelefon: 1-213-81. KHM, szobáit
kül — választékot küldök. Fi6675
száma lü.
zetések :
postatakarékpénztári
Club, Penzió Teréz-körút 34. Ujszámlára.
Budapest 13.171. sz.,
rendszerü
kedvezményeink:
T.
Varsó
191.574.
sz. Folyószámla:
vendégeink színházakban, gyógyMagyar-Olasz Bank. Budapest.
fürdőkben éca 20% kedvezményt,
Lott
1.60
pengő.
Portó külön
legalább 10 napi tartózkodásnál
—.60 fill.
20% vásni ti kedvezményt élveznek.
GÉZA
SEKULA,
LUZERN.
Legmodernebb liri otthon, központi
POSTFACH, 19.045, LUZERN
fűtéssel, folyó melegvízzel, kitűnő
19.
7344
konyhával, teljes penzió napi 7.—
pengőtől. Tel.: 1-204-13.
3890 Tömegbélyeget magas áron vejutányos
cserelehetőség,
Főváros' Penzió. Erzsébet-körűt 27. szek,
T. t-448-98, modern, kényelmes csa- Sass. Itökk Nzllárd-u. 8., udvarban.
7764
ládi otthon. Elsőrendű házi és diétás konyha.
7616
Gyűjteményeket
régi
tevelezes
hiánylistára
Opera Penzió, kényelmes úrt ívtit- veszek, választékot
hon. Dalszínház-utca 8. Telefon: küldök: Kemény. Erzsébet-körút
1-286-81.
740» 17. Tel.: 1-365-42.
4221
veszek.
Weruer.
Rudolf-penzió. V., Rudolf-tér S. Tömegbélyeget
Tel.: 1-181-0«. Dunaparton. Margit- Budapest, Károly-kttrút 10, Valódi
6932
szigetnél. összkomfort,
elsőrangú megszállás kapható.
konyha. KHM. szobáit
száma 8. Havi 4 pengőért szállítok 16 hónapban négyezçrtéle európai bélyeHA BUDAPESTEN Is úri ottget.
Havonként
kétszázötvenet.
honában akar lakni, a
Szöllinger Sándor, Peslszenllörtnc.
FESZEK PENZIÓBAN
Ötezer mosott magyar bélyegért
•».álljon meg Szobái, kosztja
tizenöt. Michelmárfeát ad: Birq
•nladen igényt kielégítenek és
liély égboltja,
Budapest,
Józsefmeglepően olcsó.
kiiriit II.
KARÓT.T-KÖRUT 24.
Telefon: 18-94-49.
550
Gyűjt bélyeget? Kérje dijmente*
árjegyzékemet. Lichtmann
Imre
BUDA
bélyegkereskedlés. IV.. AppnnyiRó~sa Penzió, II., Tapolcsányi-úl lér 5. szám. Vétel, csere, eladás.
6. Telefon: 1-522-00. H, szobák szá- Választékot küldők.
«-W8
ma 8.
5574
Százféle Amdora, Danzig, Epirus.
Lánchid Penzió, II., Pala-utca ll/a. Eí'ít. Finn, Görög. Lettország béTel.: n-Brtfl-50. Központi rtltés, hi- lyeg két pengő. SziHllmger Sándor,
deg. meleg viz.
7398 PestmzenMőrlne.
7176
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KEDVEZMÉNYES

, . /

si ALKALMAK
Karácsonyi vásárlásainál vegye igénybe az oldal balsarkában levő szelvényt!
'
ABLAKFÜGGÖNY
140 szóles (fitter tiill métere P 1.90,
6% engedfrnény. Waisz
Mariska,
6445
,V.. Lipót-kórút 22.
AJANDÉKTARGYAK
Modern
ékszerek,
díszműáruk:
Arkanzas, a disztingvált a j á n d é kok háza, Budapest. IV., Váciutca 20. 5% e n g e d m é n y .
6074

H o f f m a n n börőndös, Károly-körút
4., Kossuth Lajos-utca mellett. Telefon: 1-8116-5;. Nui t á s k á k , úti bőröndök, n e c í s s a i r e k ,
aktatáskák
5% e n g e d m é n y .
7051
Weil Sándor, IV~ Kossuth Lajosutca 3. (udvarban). Tel.: t-860-2«.
S a j á t készítményt! bőröndök, ret
külök, pénztárcák
legolcsóbban a
készítőnél. 5% engedmény.
t>29á

ELŐNYOMDA
Kézimunkatervező é-s készitö. Rajzműterem, előnyomd«. Kelengye- és
monogramhimzés. F ü g g ö n y montlrozások. Gottlieb Gyula
iparművész. Budapest, IV.,
Régipostautca 7—9. Tel.: 1-811-26. 5% enged6837
mény;

FEHÉRNEMŰ
Clara
iparművészet,
pizsama,
b a b y k e l e n g y e , f ü g g ö u y , ágyterítő.
BOTOR
VI., Andrássy-út 13. 5% engedStreicher Royal bútor k f t . : VIII
75-11
Baross-utca 34. b% e n g e d m é n y ! mény.
Részi. fiz. kedvezmény.
6070 E v e r h u n g a r i a n shop, IV.,, P á r i s i
B ú t o r á r u l n k szépek, olcsók,
jók: utca 6. M a g y a r hímzések, blúzok,
Hazai Bútoripar Áruház, Kertész- ruháik, f e h é r n e m ű . S a j á t műhely,
B A B Y K E L E N G Y É K
7570 na.gyban kicsinyben. Export a viruhák és cipők legnagyobb válasz- utca 2. 5% e n g e d m é n y .
lág minden részébe. 5% eng. 6918
BUNDÁK
t é k b a n : Székely J e n ő cégnél, Petőfi
FÉRFIRUHA
mottó
Sándor-utca 9, és Váci-u 7. 5% eng. Ha bundát vesz, ez a
P a l u g y a i Károly Ottó. Kizárólag Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfiHozott anyagból is á g y n e m ű , p r a k - IV., E g y e t e m - u t c a 11. Alakítás, ruhák készen és mérték szerint:
tikus ÓN l'uxusfehérncmü,
szalon- javítás, megóvás. T e l e f o n : 1-868-91)
Platschok Vilmos férfiszabó. Budam u n k á t készít ; Váradi
speciális 6% e n g e d m é n y .
7378 pest. Károly-körút (Központi városfehérnemű készítő.
IV., Hajó-utca
ház). 10% e n g e d m é n y .
6148
CIPŐ
10. félemelet 1/b, főlépcső,
BelF É MB E T Ü
város. T e l e f o n : 1-829-42. 5% enig. F a r a g ó
cipökülönlegességek.
A
Rozsdamindenkori
legújabb
modellek. G y á r a k n a k ! (izle'-eknek!
B I J O U T E R I E
Erzsébet-kőrút 12. 5% e n g e d m é n y
mentes «cél'ból vagy festett fémA Markasit bijouteria ú j Üzletében
Domonkos cipő fogalom, megbíz- ből készít Klein J e n ő , Gólya-u. 11.
modern ékszermásolatok, a j á n d é k
ható, jó. Teréa-köritt 27. Hó- ós Tel.: 1-342-31. 5% e n g e d m é n y , 75H7
t á r g y a k , k e r á m i á k olcsón k a p h a
nagy v á l a s z t é k b a n . 5
FOGÁSZAT
tók. Tartós gyöngyfűzések
spec sáréi,pök
eng.
T r a u t m a n n J e n ő fogorvoslási műfonálra meg Is várhatók. M a r k a
terme.
VI.,
Nagymező-u. 41. II. 6..
sit bijouterie, E g y e t e m - u t c a 11.
Simonyal
cipős/.alon,
ívammer10% e n g e d m é n y .
12-81-01. 10%
engedmény.
mayer
Károly-utca
10.
Mérték Tel
után is. 5% e n g e d m é n y .
7542 Műfogat, fagtömést P 3.—. Róna L.
BÖR-RUHAZAT
Grünhui cipökülőnlegosségek árai fogászati műterem, Baross-utca 98.
Készen vagy mértétk után bőrka
7529
elismertek. Belvárosi nivó. Teréz- 10% e n g e d m é n y .
bát specialista Beck Emil bőrruhá
Ivörút
6. 5% e n g e d m é n y .
7514 S z á j p a d l á s n é l k ü l i rnűfogak. Balogh
zati Üzem, Rákóczl-út 65. I. emelet
T e l e f o n : 1-362-71. 5<g eng.
7598 Cipő, P r e l s a c h , Krisztina-lér 3. Tc- Rezső fogászati műterem, Barcsslefon:
1-580-98. 6% e n g e d m é n y . utcn 77. 10% e n g e d m é n y .
7534
BŐRDÍSZMŰ
Alpár Ernő
bördiszművesszalónja, Cipőt készen és m é r t é k - u t á n Jól
FÜGGÖNY
IV-, Apponyi-tér 4. sz. félemelet. v á s á r o l h a t Gyöngyi cipííáruházban, Madeira k é z i m u n k a - és fonálház,
Teréz körút 4, és Baross tér 12. IX., Cllől-út 59. 5% e n g e d m é n y .
művészi lakberendezés é,s f ü g g ö n y 5% engedmény.
6120 D a r l i n g cipőszalón,
K a m e r m a y e r a n y a g o k . VIII.. .Tózsef-körót 13.
Károly-utca 2. Tel.: 1-883-57. Cipő- 5% engedim'niy.
BŐRÖND
különlegességek. Divatcipők mér- H o e p f n e r n é és T á r s a csipkék, fáElsőrendű használt és ú j bőrön
6S70 t vol ok, női d i v a t c i k k e k ,
biitordök. nészeszerek.
s z e k r é n y k o f f e - ték szerint. 5% e n g e d m é n y .
függöny-anyagok.
IV.,
rek
óriási
választékban
Csere, Vera-cipők, Budapest, IV., Kossuth k r e l o n o k .
vétel, eladás. Weil, VIII., Népszin- L a j o s - u . 11. T e l e f o n s z á m : 1-843-57. Haris-köz 2. 1-87S-08. 5% eng.
ház-utca
26.
Telefon:
1-442-08. 5% e n g e d m é n y .
6971
Az örökéletű, törv. védett Klőpli-:
,i% e n g e d m é n y .
7102
D R OGE R I A
f ü g g ö n v és ágyterítő
készítője:,
Bőröndök és kézitáskák.
I r g a n g D r o g é r i a . Budapest. IV.. Klöpli-fiiggonyház.
VII.,
Király.-:
J ó anyagból legmodernebb
for- E g y e t e m - u t c a t i . szám. T. 1-834-61. utca 47. 5% eng.
mákban a készítőnél: Fried Manó, Márkás cllkk kivévie &X eng.
rÜGGÖNYTARTŐ
Erzsébet-körút 7. 5% e n g e d m é n y !
színben és
T e l e f o n : i-_373—05.
6200 Spányi drogéria. Budapest. VIII.. F ü g g ö n y t a r t ó t minden
Jözseif-köriit 83. Tel.: 1-844-23. 5% kivitelben: Vincze
József
kereModelltáskák
dús
választékban, e n g e d m é n y a m á r k á s c i k k e k kivé- tezözöüzem: Király-utca 53. TeleUngár Imre bőrdíszműves, finom- telével.
7717 fon: 1-35H-34. 5% e n g e d m é n y . 7169
árukészltő. Kizárólag: IV., Petőfi Dr. Blitz drogéria, Vilmos császárSándor-utca 6. félemelet. B o l v á r w i éit 2:1. Karácsonyi a j á n d é k o k , par- ~ F Ü Z Ö É S M E L L T A R T Ó
Színház-épület. Tel.: 1-889-84. Ii
gumibetétes
f ü m ö k . fésű- és m a n i k ű r k a z e t t á k L e g k i v á l ó b b szabású
vitást, montlrozást vállalok.
5% legelőnyösebb iboszerzé'si: fórrá»«. melltartó I' 1-BH. Székely Jenő,
engedmény.
6914 5% eng,
Petőfi Sándor-u. 9. 5%. e n g e d m é n y .
Rotikül. pénztárca.
bőrönd.
OI~
Gaby modern- i s gvógvfüzőszalón :
EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK
T e l . : 1-874-16. 5%
brich L.. Teréz-kkirút 3. 5% engedKeleti J . t Budapest. IV., Petőfi Váci-utca ll/'b.
7596
mény.
7701
Sándor-utca 17. Tel.: 18-80-13. Láb- e n g e d m é n y .
mellhygieniai service,
g u m i h a r i s n y a , P e r é n y i n é Vermes A r a n k a
K E D V E Z M É N Y E S VASAR
cipő-, lúdtalpbetét,
gép-pedicüre. és vállfüzőkészltő szaküzlete, diLASI S Z E L V É N Y
5% e n g e d m é n y .
6087 vatfüzők készen és méret szerint:
IV. Haris-köz 6. 5% engedm. 6844
(Érvényes dec. 18—24-ig)
È S E~R~N Y Ö
Király-utca 6.
Ezen szelvény f e l m u t a t ó j a e
»Turul. E s e r n y ő Üzem. Készít, ja- Fried Márk, VI.,
rovatban szereplő c é g e k n é l a
vit. áthúz. IX., Ráday-utca 3., T e l e f o n : 1-558-60. fűző- melltartóhirdetésekben
közöli
kodvezVIII.,
Üllői-üt 46., XI.,
Horthy és kesztyűkészítő. 5% e n g e d m é n y .
ményt k a p j a .
Miklós-út 8. Tel.: 1-888-19. 5% en- »Lady. fűzőszalón, IV.. Klgyó-utca
gedmény.
6945 4—6. I. ran, 10. 5% e n g e d m é n y .
A G YT 0 L L
Agytoll,
pebelypaplan
és
ágynemű. H i g i é n i k u s ágytoll gőztisztítás riUanyerüre. Kotrn Irén. IX.,
Üllői-út 21. Tel.: 1-865-59. 5% engedmény^
(1447
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Wallensteinné párizsi füzökülönle- Poll ék Lipót kesztyümester, alapíkégességek ti) helyisége: Váci-utca tási év 1903. Kizárólag saját
császár-út 15.
28., bejárat Párisi-utca t. 5% en- szítmény. Vilmos
77u7
5%
engedmény.
gedmény.
6-148
KÉZIMUNKA
»Tery« füzószalónban: Margit-körűt 13. Tel.: 1-678-23. Múzeum-körút Ágoston és Pucher női kézimunka
és
himzökellékek
üzlet. IV., H a r i s .
27. Tel.: 1-858-78. Horthy Miklós-út
18. Fűző-, melltartó- és kesztyű- bazár 6. 5% e n g e d m é n y ^
különlegességek, Eng. 5—10%.
Szőnyegalapok és fonalak, kész
»MADY«
fűizőszaíón, gumifüzök
függöny, függöny a n y a g o k , asztalmelltartók, gumibaris-uyák.
Váci- terítők: Szekeres, Rákéczi-út 63.
utca 19. Telefonbívó: 1-870-02. 5% 10% engedmény.
6082
engedmény.
7tí3ó K O N Y H A F E L S Z E R E L E S
H AR I S NYA
Székely J á n o s vas- és konyhaszeHarisnya.
kesztyű,
kötöttáruk: rek szaküzlete, IV., Váinl)áz-körút
Féth, Ferenciek-tere 2. Telefón: 12 Tel.: 1-846-24. 5% engedmény.
7631
18-36-42. 6% engedmény.
6078
Helltg-harisnya, kesztyű, finom
kötöttáru: Rákóczi-út 26. 5% engedmény.
6081

KOZMETIKA
»Silan« kozmetikai intézet.
Veres
P.ílné-u. 12. félemelet 2. 10% en7619
gedmény.
.Aida« kozmetika. Telefon: 3-321-15.
Károly-körút 5. C-lépcsö. 111. etil.
7. 5—10% engedmény.
"512

Sikk harisnya és nőinadrág
különlegességek (IV., Hajó-u. 12—14)
Belváros. 5% engedmény.
7796
Hirsohler harisnya-, kesztyflkíilönesti
kikészítés, spelegességek,
s e l y e m f e h é r n e m ű e k . Arcápolás,
Lipót-kőrút 23. Telefon: 12-08-70. ciális púderek. Miroirc kozmetika,
Párisi-utca
2.
Ilö%
engedmény.
6% engedmény.
6720
7532
»Ideal« harisnya-, kesztyű- és fehérnemű-szaküzlet. Teréz-körút 46. «Juventus«, az ú j Lipótváros mokozmetikai szalonja. ArcápoTel.: 1-293-03. 6% engedmény. 7683 dern
:
ás, kikészítés, ránctalanitás.
M.
HÁZTARTÁSI
AHÜ
Prokopp
Danica, Felka-utea 6
Lengyel Gézáné festék-, háztartási fldsz. I. 10% eng. T. 4-901-85 . 7357
és piperecikkek, IV.. Régiposta-u.
7—9. Telefon: 1-866-57 . 57c enged- T r a n g e r kozmetika. IV.. Ferenciektere 4. 1. 4. Telefon: 1-832-77. 10%
mény szerszám kivételével.
engedmény.7571
I N T E Z E T I FORMARUHAK
esti
kikészítés,
szeIskolaruhák, intézeti f o r m a r u h á k , Arcápolás,
legújabb divatú bakfis és
gyer- mölcsírtás. Langer Lívia, Vilmos
mekruhák,
előnyős áron,
nagy császár út 51. 10% engedmény.
választékban. 6 százalék engedm.
KÖTÖTTARD
Streislnger Andomé. Václ-u. 9.
Trivico kötött
ruhák UlönlegesséILLATSZERTAR
gek, Budapest, IV., Hajó-u .12—14.
Nlka .lend Illatszer, háztartási és Tel.: 1-807-19. 5% engedmény. dS-l.i
egészségügyi c i k k e k : IV.. IránylMary Kötőüzem. S a j á t készltméutca 21. 5% engedmény.
nyü kötőttruha, pulóver stb., ereZoltán Illatszertár, Ráday-utca 23., deti bécsi modellek. IV-, Régi
bel- és külföldi pipere- és háztar- posta-utca 17., váciutcai sarokház.
tási cikkek, 5 százalék eng. már- Tel.: 1-889-06. 5% engedmény. 6872
kiaclkikelk kivételével.
Parcol-kéLipótvárosban
finom
kötöttáru,
szítmények. IX. ker.. lerakata.
fehérnemű,
pongyola.
harisnya:
Illatszerek, kozmetikai és pipere- Freudnál, V.. Lipót-körút 11. 5%
cikklek. Adria illatszertár.
VIII., engedmény.
6842
RAktVcsl-út
41.
Telefonszám:
pullover,'- á g y k a b á t
1-307-50.
7716 Kézimunka,
mérték szerin". készül
Magister,
J a b p a r f ü m é r i a és hölgyfodrászat. ÜUől-út 1. 5"Ii engedmény,
7658
József-körút 13. Tel.: 1-309-13. 5%
LAKASBERENDEZÖ
engedmény m á r k á s cikkek kivételével,
7719 Szűcs A. kárpitosmester, lakásheMarina illatszertár és
piperecik- rendezö, Semmehveis-u. 17. Telek e k . József-kőrút 16. 5% enged- fón: 1-892-88. 40 éves cég. Speciáfesmény.
7595 lis bőrbútorkészltés. javítás,
tés. 5% engedmény.
7050
Karácsonyi ajándékkazettá'k. parMENYASSZONYI K E L E N G Y E
flhnszórók
nagy
választékban.
Mössmer József Fiai, , Budapest,
H a n k u s p a r f ü m é r i a . Kecskeméti- IV.,
1. Női, férfi, gyerutca 5. 10% engedmény
m á r k á s mek Váci-utca
és csecsemő
fehémemüek.
cikkek kivételiével.
7709 Ágynemű, asztalnemű, menyasszoBenkő finom háztartási
és lllat- nyi kelengye. T e l e f o n : 1-881-82.
7032
szerkülönlegességek. VII.. Király- 5% er,gedmény.
utca 79. Tel.: 1-370-47. 10% enged- Strausz, IV., Kristóf-tér 6. Tel.:
mény m á r k á i cikkek kivételével. 1-811-82. Állandó nagy r a k t á r vá7708 szon, damasztóruk. törülközők és
zsebkendőkbe™.
KelengyeköltségK E S ZT Y C
Adler Károly kesztyűs. Budapest. wetés dl Italon. 5% engedmény.7009
IV., Szervita-tér 5. Tel.: L-821-18.
5% engedmény.
6875 Kelengye karácsonyra a legszebb
T a r j á n E n d r é n é »Corso« kesztyű-, a j á n d é k . Blumenthal, Király-u. 4t.
h a r i s n y a b o l t j a : Váci-utca 11b, az 5% eng.
7772
udvailian. 5% engedmény.
7372

MŰÖTVÖS
Broncigy Rezső műötvős é.s ékszerész
IV., Váci-utca 10. (udvarban)
Specialista eredeti m a g y a r
ötvösmunkában,
antik é.s modern
ékszerekben. 5% engedmény. 6817
5% engedmény.
'7,)1
M Ü R fi G I S fi G — S Z ö N Y E Q
Keleti és perzsa szőnyegek, antik
bútorok, m ű t á r g y a k . A n t i k a r t Rt.
IV.. Pilvax-köz (Városház-u. 14.).
Az előírt árakból 5% engedmény.
HDriRÁB,
DÍSZTOLL
Szekulesz R. volt üzletvezetője:
Sándor László
művirág- és dlsztollgyár. IV.. Hajó-utca 8—10. (Belváros), az udvarban. T e l . j 1-894-34.
10% engedmény.
688Q
'
Nő I
DIVAT
Női kabátok és r u h á k : Radó Aladár, V., Bécsl-u. 6. E n g . 5% 6514
Lipcsei Vilmos, Budapest, IV., Apponyi-tér 4. 5% engedmény.
6072
Bon Marché divatszalon, cégtulajdonos:
Jokel
Margit,
Váci-utca
7r>04
11/b. Wn engedmény.
Rózslka nőikalap és ruhamodellek.
Ruhám ode Illek I' SO-töl, kalapalakítás P 2-től. IV.. Kígyó-utca 4 - 6 .
félemelet. 5% engedmény^
7543
N ö I
SZABÓ
Nöi kabátok, kosztümök
hozott
anyagból elsőrangú kivitelben készít: Nöi szabóság. Király-utca 217484
II 49. 5% engedmény.
T e g y e n próbát Fodorné diivatszálónjában. Vilmos császár-út 24. Telefón^ 1 -33-75. 5% eng. _
7632
NÖI
DIVATCIKKEK
Nöikalap, sálak, m ű v i r á g , disztoll:
Kőszegi H., Budapest, IV... Apponyl-tér 5. Tel.: 1-881-33. 5% eng.
Ruhadi8zek, sálak. övek. gyöngyök, gombok: Flesch és Fischer,
IV.. Deák Ferene.-utca 17. t>% eng.
Albacháry és Korai, gomb, esatt,
rövidárú. divatárú. V., Deák-tér 1.
5% engedmény.
7710
N öl KALAP
~~
Vafi kalapház, IV., Párisi-utca 1„
női
kalapkülönlegességei
árban,
minőségben
utólérhetetlenek. 5%
engedmény.
7229
Révészné. nöi kalapkiilönlegessége'k. Budapest. IV.. Petőfi Sán
dor-utca 7. (Bejárat Pllvax-kte.)
Tel.: 1-890-81. 5% engedmény. 7031
OPTIKA-FOTO
F e h é r optika-, lá'.szcr- és fényképészeti szaküzlet, Múzeum-kőrút 2.
Tel.: t-421-81. Engedmény .V/a. 7633
Libái és März optikus-fotószaküzlet és műhely. VI.. Teréz-köút 54.
Tel.- 1-299-56. 10%
engedmény-:
Ô RA
Herpy Arnold a jó órák művese
Petőfi Sándor-utca 17. Svájci órakülönlegességek r a k t á r a . 3—5% engedmény. .
6405
Precíz órajavítás. IV., Haris-köz 3.
H a n d v e r k e r Dezső órás, S c h a p hausen. Omega. Zenith. Movado,
Doxa órák. 3—5% engedmény, 7515
Ö T V Ö S A R U
N. L. Biliig műötvös. IV., Kossuth Lajos-u. 3. Telefon: 1-855-98.
RÁDIÓ fis VILLAMOSSÁG
Román Vilmos és T á r s a i villamosc i k k e k e t árusító kori. f. t.. IT.,
Margit-kőrút 8. Tel.: 1-576-16. 5%
engedmény.
7744
333

Szabó F. szűcs és szörmeáru. IV., I Örmény-Magyar Kereskedelmi Rt.
Váci-utca 48. 5% eng. Dits kész- ' I V . , Bécsi-utca 2. Telefon: 1-811-61.
áruraktár, átalakítás, javítás. T.: Női és férfi fehérneinüek. Meny1-885-67.
7569 asszonyi
kelengyék.
3% engedTóth István szűcs, Budapest, IV., mény.
E«kü-út 6. Telefon: 1-879-55. 5%
URI ES HOLQYFODRASZAT
Magyart! és Társa, selyem, szövet engedmény.
6918 Bernhardt és Tóth úri-, női fodés bársony: IV., Bécsi-utca 5. b%
rász, manikür. IV., Kossuth LajosS Z ÖNYE G
engedmény.
WW Magyar perzsa, torontáli modern utea 1. T.: 1-852-88. iu% eiig.
1364
Lakos,
Székely,
Fenyves,
IV., szőttesek, gépszönyegek. Fischhof
VEG YTISZT1TÔ
Petőfi Sándor-u. 8/b. Selyem, szö- és Keichmatin, V., Lipót körút 19 Szathmáry Ferenc kelmefestő és
vet, mosóáruk és gallérklilönlcges- 6% engedmény márkás cikkek ki- vegytísztitó. Dohány-utca 1. Tel.:
7736 1-342-52. h% engedmény.
ségek. Tel.: 1-880-48. 5% enged- vételévek
6537
mény
C R I S ZA B Ú
V I L L A M 0 S"S"A O I O I K K "
szabómester az »Baross« villamossági- és rádiócikKülönleges estélyi és utcai anya- Régi, hírneves
gok nagy választókban. City divat- úri közönséghez!!! Szolid elegán- kek kereskedése, VIII., Baross-u.
ház, Andrássy-tit 2. 6% enged- cia. Figyelmes kidolgozás. Ked- 48. Tel.: 1-312-19. 6% engedmény,
mény;
7781) vezményes fizetési feltételek, leruérséikelt árban. Noszlopi HenVIRÁG
SZŰCSÖK
rik Tamáa, Lipót-kőrút 18. Tele- Dáhlia vlrágterem, Cégtulajdonos:
Evetovics szűcsmester, Petőfi Sán- fon: 11-48-96. Alapíttatott: 1867. Szenllványi
Angéla.
Budapest,
József-kőrút 26.
Telefón:
dor-u. 9. félemelet. 5% engedmény. 5% eng.
6431 VIII..
1-334-68. Nagy
választék,
olcsó
Holler
úriszabó:
Budapest,
Ráárak,
6%
engedmény.
7827
Dr. Welner Lajosnlé. VII.. Király6076
utca 81. Bundák, szőrmék, alakitá- kóczl-út 13, 5% engedmény.
Ű R I - fi S N Ö I
DIVAT
sok. Javítások. 6% engedmény.
\JUfttS
Tetőtől talpig legolcsóbban felruAdler és Qasztonyi
képesített
ház a félszázados Per}/ Áruház, Hölgyeimi
Kölcsön adok estélyiszücsmcsterek. IV., Václ-u. 28.
VII., Thőköly-út 9. 5% eng. 6518 ruhákat. belépőket, menyasszonyi
Tcl. : 1-838-02. 5% engedmény.
Fábián
József,
Krisztlna-körút ruhákat. Hàdoiné, Eötvös-utca 29.
7376
Pajor László, IV., Régiposta-u. 19. 8-10., Széli Kálmán-téri sarok. Uri- 1. I, TeMóm: 1-1113-43.
(Petőfi
Sándor-utcai
sarokház.) nöi divat. Férfi, női. gyermek fekötöttáruk,
méter- Palzs László puska-müves, JózsefSzűcs és szörmeáruk. Alakítások. hérneniűek.
6972 utca 50. Bármily reíidszcril fegyJavítások. Megóvás. Tél.: 1-886-58. áruk. 5% engedmény.
7217
5% engedmény.
6878 Uombtól harisnyáig mindent Sclier- vert fnMöaséggcil Javít.
Kálmán
oklevele* iparclngernél vehet. Ráday-utea 11—18. Molnár
Cziké szücsszalón. Városház-u. 11. T. 18-73-97. 5% engedmény.
7684 művész, Huszár-u. 10. Magyar inoTel.: 1-895-24. Szőrme!) un dák. Áttlviiinú kerámiák.
6607
VÁSZON
alakítás. Javítás.
7611
Takarékos háziasszonyok! Zálog- Bútorszállítást, beraktározást, vámKaposi István szőrme és bunda- házból kiváltott vásznak, sifónok, kezelési. csomagolást felelősséggel
besze- vállal: Ringwald bútorszállitó. TekUlönlegességek. szörmefestés. Ja- törülközők nagyon olcsón
vítás. Párlsl-u. 5. Tel.: t-876-10. rezhetők. Bolgár, VI., Vilmos csá- réz-körút l a . Tel.: 1-223-88. Ala7384
8—5% engedmény.
7563 szár-út S. Tel.: 1-178-62. 5% eng. I pítva: 1892.
SELYEM,
BARSONY
Gyári
maradékok,
divatkelmék,
selymek, flanellek. szenzációs árakon. »Divatáruk«, Király-utca 65.
(Erzsébet-körúti sarokház).
7691

HÖLGYFODR7ÍSZOK

I. hawUlmt

IV. kar-Utmt

Schumy
Lajos, I., Alkotás-utca
16. T.: 640—28. Minden e szakmába vágó munkát elvállal. 6544

Kovács János, IV., Veres Pálnéutca 7. Minden a szakmába vágó
munkát felelősséggel vállal. Telefon: 1-838-45.
6589
V . Hmt'Otmi
Bacsmány
Sándorné,
Koháry-u.
19/a. Minden munkát vállal. 6588
Pók l i t v á n ,
V., Rudolf-tér 3.
Minden munkát garanciával vállal.
6525
Vas« Endre minden e szakmába
vágó munkát elvállal. V., Szigetutca 29.
6642
V7. h a f U í s !
Bármilyen
festett hajat duuerolok. Kirontott
festést rendbehozok. Simon Lajos, VI., Izabellau. 62. Andrássy-út sarok.
6534
Hennával melegen, Florálla! hide
gen fest, tartóshullámosit Rencres
fodrász, Csengery-utca 84.
712
Eohten és Martin, Andrássy-út 34.
A legkényesebb igényeket kielégítő hölgyfodrászszalon.
6640
Szénást Mózses,
VI.,
Hungáriefelsökörút 80. Az egész környék
mester hölgyfodrásza.
6533
V77. * « p f l / « /
"
Hufnagel Sándor.
VII.,
Királyutca 99. Az egész környék kedv elt hölgy fodrásza.
6341
Herczog József, Thököly-úl 22. Vidékleknek
előnyös,
közvetlen a
Keleti pályaudvarnál.
Legkényesebb igényeket kielégít.
Telefón:
1-839-87.
6343

Vidra, Győri-út 12. Az egész környéken egyedüli, minden komforttal ellátott
hölgyfodrászszalonja.
Telefon: 1-666-94.
6691
Winhoffer Gyuláné, I., Márványutca 44. A délivasút mellett. A
hajfest&sl, tartós hullámot garanciával vállalom.

77. hQwUlat
Berger József, II., Olasz fasor 13.
Minden alkalomra mindig felelősséggel dolgozik.
6589
Láng Jenő, II., Olasz fasor 23.
Minden e szakmába vágó munkát
elvállal.
65iU
Nádori János, II., Olasz fasor 43.
Elrontott hajat
rendbehoz. Hajfestés^
6526
Bicsó István, Mária-tér 1. Tel.
158—143. Minden e szakmába vágó
munkát felelősséggel vállal. 6693
Rlppl József, II., Zslgmond-n. 1.
Sokévi jó m u n k á j a
garancia.
T.: 1-618-417.
6527
777. * « p I U « (
Geszler János,
III.,
utca 38. Garanciával
Bérletrendszer.

Ksigmonddolgozik.
6642

»Zentth« hölgyfodrászt Jó munkájáért messziről is érdemes felkerasnl, Weaselényl-'u. 61.
7161
Csicsátka Károly, VII., Királyutca 73. Meghízható, előzékeny kiszolgálás.
' 6688

VIII.

fcegfltof

Zombory Aladár, VIII., Barossutca 49. Munkája Jó reklám. 6535
Teleki VUmoa, VIII.. Bökk Szilárd-utca 17. Munkája elismert jó.
Telefon: 1-334-07.
6586
Blller Lajqs,
VIII.,
Rákóczl-út
78.
Vidékleket is
előzékenyen
szolgál kl.
6537

XI.

HofUíaí

Starczewskl Lajos, XI.,
Horthy
Miklós-út 18. Precíz, gyors, megblzható. T.: 2-698-85.
6680
Wéber András, I. Lenke-út 03—98.
Minden e szakmába vágó munkát elvállal.
6532
Potzner József; Felelősséggel elismerten Jól dolgozik. XI., Horlby
Miklós-út 52.
6641

iáUtyiew
Pénrhez
juthat,
zálogcédulákért
mindenrőll, férfiruhákért, fehérneműkért. perzsaszön y egekért legtöbbet fizet: Nutovlts. N'CpszlnliÁ/-ii.
huszonhat. Tel.: 1-414-67.
6005
Zálogjegyeket mindemről, lejártat,
kért árverésből visszainaradítat veszek. IX., Lónyay-utca 26., Sommer.
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Budai
kutyafürdő
Fürösztés,

nyírás,

fertőtlenítés

PENSIO-IDOM1TAS

szakszerű trimmelés
Drótszőrű toxik, skótterrierek, airedale-terrierek, tacskók ós sealyham
terrierek a l a d ó k .
I., Margit-kőrút 56. Tel.: 1-527 61

Belvárosi kutyafürdő

rarft lúduaüáAcir
»Of M a r p a x «
drótszírfl foxterrler kennel

fltactoi Ml.&
I R O D A : V . Z O L T Á N - U T C A 6.
K E N N E L : I. M A C K E N S E N - Û T 9.

Értékes fiatal kutyák időnként kaphatók

IV., Váci-u. U/b. (Bejárat Aranykéz-u. 1.) T.: 1-809-08. Trimmelés,
nyírás, fürösztés. Fajkutyaeladás.

»Of Barack«
magyar puli tenyésztelep

»Divatkutyák«,
luxusebçk. pat- BERNÁTHEGYI
kölyökkutyák,
kányfogók. haszonebek
megren- Champion-, Derbyg.vőztes és sok
delése (válaszbélyeg), párosi.tó-sa: elsődljat nyert szülőktől előjegyezKözponti Állatorvosi Rendelő, Vil- hetek. Staff Margit, Kispest-VVemos császár-út 65. Tel.: 1-245-96. kerle-telep, Szondy-tér 1, fsz. 2.

Kutyakozmetika
(Gróf) Váci-utca
44.
Trimmelés, fürösztés.
állandóan kaphatók.

lAMfisztok

megnyilt
Fajkutyák
7609

AIREDALE TERRIER
Kölykök kaphatók. legszeW) karácsonyi ajándék. Dr. Bagyó János—
tié, 11., Aran»ka-u.tca 8. Telefon:
Tartós, kiadós, olcsó
1-522-05.
7741".
FOXTERRIER (DRÓTSZÖRÜ)
Horváth Lajosné. »Rókarém« terrier kennel. Budapest, MargltFácán- é e baromfl-arAtakarmányok
körút 56. T.: 3-<i7l>-46.
_ littli)
WIRKER arítakarmányraktár
Qyorakocal-utca 2 2 . T. 1 6 - 8 6 - 7 4
SKOTTERRIER
Unger kutyasport kutyafelszerivl«^. Horváth Lajosné. »Rókarém« terrier kennel. Budapest, Margitkutyatakaró atigro és detail eJadáMM9
»a: Kossuth Lajos-utca :t.
74t>l körül 56. T.: 3-«70~l«.

kutyaeledel

ftlagÁuutyOitt&zá
Walter nyugalmazott detektlvfőfelUgyelö közismert sikereit legmodernebb technika, lelkiismeretesség eredmértyezi/Telefon: 18-35-49.
Váci-utca 41 a.
Dr. JANDA MIKLÓS magánnyomozó olcsó. gyors, megbízható:
Teréz-körút 33. Tel.: 123-999. 1794
Dr. Gál Jenő nyugalmazott államrendőrségi felügyelő: Kossuth Lajos-utca 4. Tel.: 18-80-35.
8743
Nyerges Alfréd nyomoz, megfigyel,
informál: Rákóczl-út 36. Telefon:
18-80-98.
253
MENTOR magánnyomozó. Budapest—Wien. KRITZLGR többszörösen kitüntetett nyugalmazott detektívfőfelügyelő vezetésével. Budapest. Apponyi-tér 4. Tel.: 18-80-01.
Wien: Geyschlílgergasse 2. Tel.:
ü. 369-31.
4212
Chabada, Teréz-körút 54. Telefon:
12-05-35. Nyugatinál.
4048
Erőss Ernő nyugalmazott detektív
diszkrét magánnyomozója. Szász
Károly-u. 8. Tel.: 1-555-27.
4971

Foxterrier
a-b-c
irta : Marosi Pál
A kutyatulajdonos kézikönyve.
Kutyás Ismerősének karácsonyra
ezt vegye.

Leszállított ára :

i{ftaÇolôqia
Madame Nimm psyehografológus,
chlromantista, fizionomista analizál. mindent megmond öt nyelven,
naponta 4-től. Szentkirályi-utca »5.
Tel.: 1-803-34.
687«

J L =

Minden főbb Usyrktnikedésbu kaphat*.

Spoct

Sz^-lokás-dtátás
Első Hceumos kisleánykáinat szeretném a karácsonyi ünnepekre
Pestre felküldenl olyan családhoz,
ahol hasonló lánygyermek van.
Viszonzásul a húsvéti
ünnepek
alatt a klslányka Jöhetne le Békéscsabára. Külön szobát és minden szükségest adnám, cserébe pedig kislányom burtapes-tl tartózkodását kérem. Az esetleges szórakozás költségeit viselem. Ajánlatok
»Kellemes vakáció« Jeligére a kladóba.
7776
Kétszobás dunaparti összkomfortos
lakásomat azonnal átadnám, esetleg bútorozva
bérbevehető májusig. Ajánlatokat kérem kiadóba
»Rudolf-tér 1; Jeligére.
7791
Berlin-szállodában központifütéses.
folyóvizes szobák kettő pengőtől.
Révay-utca 54. Tel.: 1-219-05. 'Fürdőszobás appartementek.
4344
Vidékieknek.
külföldieknek
úri
o:thon napokra is: F.rzs-ébet-körút
ä. III. 19. (Emke-épülel). T. 1-320-00

Q . 8 0

Nyugati Jégpálya megnyílt: Katotía József-utca és Viscgrádl-utea
sarok. Bérletjegy 10.— pengő. 7778

Autó
Karosszéria építés. Javítás, autóiényezé« legolosóibban : Boross, IX.,
Erkel-utca 17. (Kálvin-tér mellett.)
i
'
4572

Acawj

is

tUtxu

Zálogcédulát, aranyat, ezüstöt, briliánsékszert, perzsaszőnyeget, Írógépet legdrágábban veszek. Baross
ékszerház, Baross-utca 83. Telefonáljon: 1-347-70.
. 5064
Briliáns ékszert, perzsaszőnyeget,
ruhákat, zálogcédulát legdrágábban
veszek. József-kőrút 58. TeU'fonáljon: 3-386-90.
Fogaranyat, ékszert lés tört aranyat legmagasabb áron vesz feldolgozásra: "Winter nemesfémipari
laboratórium^ Király-utca 1. I. 7.
1778
nUsiuuv
w w r
Könyveket, könyvtárakat vásárol
Keleti könyvkereskedő.
VI., Lehel-utca 1/c. Levélhívásra felkeresem.
6899
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ROBERT

A kártyák mesélnek
Sok különös élményüket, fájó
panaszukat
'mesélték el már e hasábokon a kártyalapok. Most ismét alkalmunk
van
egy
szenzációs
intervjút
közölni. A
kártyák
birodalmának
egyik vezéralakja,
a gögöw
uralkodó,

A parti állása szerint két bukás várható.
Józsi és Richárd ismert jó bridzsezők, nem
is remélhető, de jóformán el sem képzelhető, hogy ebben az egyszerűnek látszó
helyzetben két iitésajándékkal is kedveskedjenek.

őfensége a kőr király
nyilatkozik.
Egy furcsa játszmát mesél el,
a legfurcsább
rajta az, hogy
egyáltalán
elmeséli. Én bizony nem dicsekednék
vele...
— Bolond beszéd, hitvány paraszti képzelés, hogy
pusztán
játékeszközök vagyunk a bridzsező k e h b e n ! Király vagyok;
hatalmas és erős. Senki sem rendelkezik
velem.
Ejnye! Kételkedő köhécseiést
hallok.
Hát majd bizonyítok. Elmondok itt egy
partit, amelyben döntő szerep jutott nekem. Bizonyítékul szolgál ez befolyásom
ereje mellett.
Együtt játszott a négy barát:
Géza, Józsi, Oszkár s Richárd,
Én Itichárd kezébe kerültem, — isinerik
őt, békebeli bridzsező — és megmutattam,
hogy én vagyok az ú r a háznál, akkor, és
oda ütök, amikor és ahová akarok.
*

AK7Í
A3

0 A DBS
+ B94
• D 10
Én 7

De itt vagyok én, a király! Majd éii
megmutatom hatalmamat.
Most három káróütés következett, utána
az adú ász, majd a tizenharmadik káró.
0 75 3
Józsi biztos adúütéseit nem akarta elpa• D 107632
zarolni, pikket dobott Oszkár is.
Arról volna szó, hogy én üssekí Ráérek,
majd ha akarok. Richárd is pikket dobott.
Felvevő tehát az asztalon maradt 'ütésben és lehívta a pikk ászt, majd treff lopással kézbe jött.
A tizedik ütésben pikket hívott kézből.
Egy kis pikket üssek én. a nagy kőr kiGéza és Oszkár bellben voltak. Géza két
rály? Nem! Richárd egy treffet eldobott.
szanzadúval kezdett. Oszkár három szanzÜtött a pikk király. Oszkár pikket hívott
a<lút mondott rá.
Richárd négy treffel
az asztalról. Józsinak a kezébe szorult háíflentett. Két passz után O s A á r négy kőrt
rom adú, a dáma, bubi és kilences, bement
mondott, amit mindenki lepasszolt.
a bubival. Oszkár utolsó pikkjét dobta el.
Richárd treffel indított. Józsi ütött a
Most itt a legszebb alkalom az ütésre.
királlyal. Lehívta az ászt, amelyet Oszkár
Nem holmi tizenharmadik káró, vagy jelopott.
s lentéktelen pikk. Nemes apród, kőr bubi,
A felvevő helyzete cseppet sem rózsás.
ezzel már érdemes foglalkozni. Hogy a
309.

p a r t n e r ütése ? Ilyen mellékes dolgok csak
nem fognak elhatározásomtól
eltéríteni.
Ütöttem! Józsi
kezében nz adú B, 9,
Oszkár kezében a 10, 8 maradt. Az utolsó
ütést így Oszkár csinálta a kőr tízessel és
teljesített, mert mindössze egy treffet, az
adú királyt és az adú dámát adta ki.
Ugyebár komoly bizonyíték ez képességeim mellett. Ugyan . . . Csak nem képzelik, hogy Richárd játszott ilyen rosszul.
Oh nem. En a k a r t a m és igy történt.

VISSZA ELfiM ZŐ
BRIDZSFELAD VÁNY
Egy asztalnál kitűnő bridzsezők
játszottak és éppen befejezték. a
robbert. Ugy a felvevő, mint az eltenjáték ütései szépen rendezetten
feküdtek az asztalon. A komornyik
lépett az asztalhoz és (anélkül, hogy
a lapok egymásutánján változtatott
volna) összetolta az ütéseket, majd
az így alakult egyik Csomót (az
egyik játékospár ütéseit) a másik
ra helyezte.
Kedves Fejtő! Kezébe adom ezt a
csomagot. A legalsó kártya a pikkkirály, utána a pikk-hetes és a többi kártya az alábbi sorrendben:
4 K, • 7, « 5, * 4, V 7, 3, S? A, V K,
0 7 , 0 6, Ç>4,0 A, <0 8, • 3,^6, OK,
• 3, # 2 , • A, * 6,<P 9. <? 2,<? 8,<?D,
10, 5, * 7, B, • 9, 0 3, • D, • 10,
• 8, * 8, • B, 0 4, • 9, • B, + 2, 0 9,
*10, * K , • D , 0 5, 0 D, 0 B, C 10,
0 2 , 4 5 . + Ô, 4 A . + 4.
Logikus következtetéssel egyértelműen megállapítható, hogy
1. Hány ütést csinált a felvevői
2. Mi\volt a játék nemei
(Szanz
adú1? ill. mi az adui)
3. Mi volt a'teljes
kiosztás?
4. Ml volt a játék menete?
5. Mi volt a végső kontrakt?
Ezekçe a kérdésekre kell tehát
felelni.

Ez a feladat külön megfejtési
versenyt képez. Megfejtési határidő
1937 január 5.
A verseny eredményét 1937. 3-as
számunkban közöljük. A nyertesek
10 értékes jutalomban részesülnek.

SŐT TÖBBI
Dr. Szöllösy, a nagy koinbinútor,
béliben
egy három-szamodút
kapott karmai
közé.
A lapok állása .szinte parancsolóan
meghatározta a követendő
játékmódot.
Egy impasszt
meg kellett
adni, az sikerül és a
kilenc ütés vonalban
megvan.
Dr. Szőllősy,
a nagy kombinátor,
azonban elkezdte gyötörni,
kifacsarni
a partit.
Jobbra expasszolt, balra lazsált, előre magasított, hátra tolatott s végül is háromszor
elbukott.
Magyarázni
kezdte a dolgot:
— Ha a káró ász-dáma egy kézben
van
a treff hetessel és a kör bubi vagy harmadlagos, vagy hatodlagos, akkor
Nyugat
a kilencedik
ütésben
kényszerhivásba
kerül ...
Az egyik ellenjátékos, csakhogy vége szakadjon gz idegölő elemzésnek,
megjegyezte:
-- Igaz, van benne valami
ráció.
— S&t több. — tette hozzá a
lesújtott
partner — aberráció.

BRIDZSFELADVANY
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Dél öt kárót játszik. Nyugat a káró tí-

zessel indít.
Dél
szemben
teljesít.

bármely

ellenjátékkal

ELLENJÁTÉK FELADAT
• A 10862
<?73
0 DB
• KB106
• 7
É
"v* K D 9 8 6 5
Ny
OK 42
D
• 952
A

licit:
Kelet

Dél

K

Nyugat

Észak

1 káró
1 pikk
2 kőr
3 pikk
4 kőr
4 pikk
—
—
Nyugat a kőr királlyal indult. Kelet a
négyest, felvevő a kettest dobta.
Mit hívjon

Nyugati

Megfejtési hntárldö: 1937 Január S.
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lOOO pengős

rejtvény

pályázat

R! D! R! — mit jelent ez a három betű? Mint a címben láthatjuk,
ezt: rejtvóny-detektivregény. Még: hozzá izgalmas detektívregény, melynek érdekességét fokozzák a beléfüzött rejtvények és akiket ez a kettő
nem is vonz. azokat is magával fogja ragadni a harmadik tényező:
az 1000 pengő értékű készpénzjutalmak!
Detektív'história. rejtvények, pénz — ez a három együtt biztosítja,
hogy mindenki részt fog venni az RDR-pályázaton, és még annak is
felejthetetlen élménye marad, aki nem nyert A nyerésre mindenkinek
nagy esélye van, mert
51 nyereményt osztunk ki a megfejtőik közt.

Első díj s 500 pengő

készpénzben

További ötven díj: 10-10 pengő
készpénzben.
Miből áll a pályázat?
A karácsonyi számtól kezdve közöljük az RDR-t, mely összesen 12
folytatásban fog megjelenni az egymásra következő számokban. Minden
folytatás tartalmaz egy-egy rejtvényt, mely összefüggésben áll ugyan a
mesével, de nem akadályozza az olvasásba-n azt sem, aki nem rejtvényfejtő. összesen 12 rejtvény jelenik így meg, az utolsó az 1937. évi 11. számunkban.
A 12 rejtvény megfejtése »együtt«, a teljes regény megjelenése után
küldendő be. Határidő: a befejező közlemény megjelentétől számított tíz
nap. (Külföldieknél a befejező közleményt tartalmazó szám odaérkeztétől számított tíz nap.) Kérjük a megfejtőket, pályázatukon tüntessék fel
nevüket és pontos címüket, előfizetők írják nevük után, hogy: előfizető,
ez esetben nem kell semmit mellékelniük. A nem előfizetők mellékeljenek
12 tetszésszerinti számból kivett RDR szelvényt. (Lásd az u.tolsó oldalon!)
Minden pályázónak egyenlő esélye van az 500 pengős első díjra. Az
összes jutalmakat közjegyző jelenlétében érdekes és befolyásolhatatlan
módon ítéljük oda a helyes pályázatokat beküldőknek.
Céltalan az RDR megfejtéseiket hetenkint beküldeni, mert azok az
1000 pengős pályázaton nem vehetnek részt.
t
Rejtvény-detektfvregény

írta : Mac Allan Hobby

T\ y

Magyarra átdolgozta : Grütxer József

I. Titokzatos órák
Az 5611-esi rendőr észrevett valamit az
Amsterdam avenue és a 70. West-street
sark'án. A Hiliingbanda elhibázta a dolgot ós ezt többé nem lehetett jóvátenni!
Még szerencséjük volt, bogy a rendőrségi
riadóautó érkezését jókor megfigyelték é s
jelezni tudták a fiúik Bili Bottomnalk.
Bili káromkodott. V í g muzsika h a n g j a i
szűrődtek be hozzá a sötét szobába, amelynek homályát csak néha villantották á t a
távoli Broadway színes reklámfényei. Különben nem nagyon zavarta a jelzés, m á r
túl volt a nehezén. Fölkapcsolta vastag
bőrövét, amely dagadt a zsákmányul szer. m

zett nászajándékoktól,
brilliáns, platina,
drágakő
és gyöngyértékektől. Balkézzel
pedig a zsebébe süllyesztett egy kis acéldobozt. Fogalma sem' volt arról, mi lehet
ebben a dobozban, de ezt k a p t a föl elsőnek
a megnyitott
páncélszekrényből.
Föltételezte, hogy a dúsgazdag J o h n Purwey nem
tartogat haszontalanságot a páncélszekrény
mélyén. É s mert a Hilling-banda csak a
nászajándékok elhozatalát bízta r á . a kis
doboc.t a maga j u t a l m á n a k hitte, nmiről be
sem kell majd számolnia a Főnök előtt.
Mégegyszer fölrikkantott alulról a vészjelzés ós Bill Bottom morgott.
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— Azt hiszik, süket
vagyok? Megyek
már, no!
A következő pillanatban megszűnt a nagyszobában minden mozgás.
Zűrzavaros lárma hangjai csaptak föl a
táncolók közt, majd fölpattant az ajtó és
a Purwey-család két megbízható detektivje
berohant a nászajándékok szob'ájába. Fölkattantak a villanykapcsolók. A ragyogó
világosságban a detektívek közt álló John
Purwey torkán hörgés szakadt föl.
Minden eltűnt a kiállításszerűen elrendezett gyönyörű
nászajándékok tömegéből,
ami csak ékszer volt! ötmillió dollárra biztosították az ékszereket, az értékük azonban legal'ább a kétszerese volt ennek. És
még hozzá tárva-nyitva a nagy
páncélszekrény a j t a j a is!
John Purwey a fejéhez kapott:
— A nagy rejtvéftypályázat! — kiáltotta
magán kívül.
Alig b ' r t a kidadogni, hogy a nemzetközi
rejtvénykészítési pályázatra beérkezett pályaművek magyar csoportját őrizte tegnap
óta abban az eltűnt kis acéldobozban! ö az
egyik bíráló és 12 pályamjfivet sorsoltak ki
neki megbírál ás végett. John Purwey világhírű rejtvértykészítő és megfejtő volt.
A közbizalom állította ennek a nemzetközi
pályázatnak az él.ére és Íme! Éppen a neki
jutott magyar rejtvénycsoport tűnt el, —
kiestek a pályázatból talán a legértékesebb
munkák! Joihn Purwey jobban sajnálta ezt,
mint az ékszerek elvesztését. A kezeit tördelte, jajgatott, végül lerogyott a nagy
karosszékbe a páncélszekrény elél.
Bill Bottom ezalatt leért kint a falon.
Sötét, testes alakja eltűnt a Westend avenue irányában. Kereste a megbeszélt nagy
autót, amely elszöktette volna őt a Hlllingbanda titkos gyülekezőhelyére az ellopott
kinccsel. De az autó ném állt a helyén és
Bili azonnal tudta, mit jelent ea.
A rendőrség olyan gyors volt, hogy az

autónak menekülnie kellett, különben, elfogják! Bill Bottom fogai összevacogtak. A
Hilling-banda fegyelme irtózatos. Neki okvetlen el kell juttatnia kincseit a Főnök
kezébe, különben hat golyót kap egyetlen
másodperc alatt. Viszont abban is bizonyos
volt, hogy a rendőrök pillanatnyi lélegzetet
sem engednek neki többé, hajszolni fogják
akár egész Amerikán keresztül!
Csak egy a megoldás! Menekülni és közben leadni a jelzéseket a Hilling-banda
számára, amely nyilván mindenütt éppen
úgy a sarkában lesz, mint maga a rendőrség! Bár már a Central parkban lehetne!
Bili taksiziba vágta magát és száguldott.
Később földalattin menekült, majd a magasvasút röpítette tovább, órákkal később
egy ferry-boat, komphajó úszott át vele a
másik partra. A hajón módját ejtette, hogy
megvizsgálja az acéldoboz tartalmát és a
h a j á t tépte dühében:
— Bejtvények! — sóhajtotta. — Ostoba
játékok kövérhasú bankók helyett!
Aztán elakadt a szava. Hirtelen rájött,
hogv az acéldoboz lesz a megmentője! A
rejtvények szerint fogja megadni a Hillingbanda nagy Főnöke számára a találkozás1!
lehetőségek helyét és idejét, vagy egyéb
utasítást. A Főnök kitűnő rejtvényfejtő, ép
úgy ért ehhez, miint a kézi gépfegyveréhez!
Elővette az első rejtvényt, áttanulmányozta, majd cselekedett.
A Hilling-banda nagy autója végigeivitott
egy elhagyott úton Bronx külvárosában.
Aztán hirtelen fékezett és a sötétségben rávillantotta fényvetőjét egy órásüzlet kirakatára, ahol minden óra állt. A bal sarokban egy nagy H betűt láttak. A gengszterek
felugráltak.
A
következő
pillanatban
már mindegyük az ábécét irta fel magának.
— Utasítás a Főnöknek! — súgták, i
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Ä nagybetűsek megfejtései küldendők ibc.

VÍZSZINTES:
1. A BIBLIÁBÓL IDÉZÜNK
SZENT ÜNNEPEN
15. Tízórainak megtelelő
16. Angol szin

A

17. . . i p s o

18.
19.
20.
21.
23.
25.

Kilty (fon.)
Amivel a riadói fújják
Ital
Tegezés
Aneka — magánhangzói
Aru jelzője, ha már nincs a
kereskedő tulajdonában
26. Paripanév
28. Francia tegezés
29. Tiltó szó
30. Kor — angolul (ók. hiba)
31. Mázolja
32. Szélsebesen forog
33. Ókori város Egyiptomban, a
régi fáraók székhelye volt; a
Nílus deltájában feküdt
34. Hires portugál tengerész,
az
afrikai Jóreménységfok felfedezője
35. Madár (névelővel)
36. t d a
»ftrVALLASOS HAZAKNAL FALFELIRATTAL
FIGYELMEZTETIK A HAZ NEPET E R R E
A HÁROM EGYEDÜL BOLDOGÍTÓ FOGALOMRA
38. Lakhelyem
39. Vizijérmüvek
40. Tisztában van fontosságával
43. Mássalhaugzótlanul »feláll«
44. Dlsznélakás
45. Latin kötőszó
46. Helyhatározói kérdés
47. Atlanul van
48. Hires külföldi irénő
49. Határvonal
50. Szomorú dolgot mesél el
51. Vissza; betű
52. Borbélyüzletben is van
54. Benyúlik a vízbe
56. Tiltószó
57. Te meg én
59. Képző
60. Ellentétes kötőszó
61. Vissza: arzén vegyjele
62. Magas és sovány
63. Vágány része
64. Petőfi-költemény
65. IdegBn területmérték
66. Juttat
67. Centiméter — rövidítése
68. Afrikai állóvíz
69. Angyalrang
70. Hegedűsnek kell
71. Az egyik és fontosabb divat
72. Báj — vége
73. Portéka

74. Kevert »ige«
75. Y. S. G.
_ J 6 » D I C K E N S REGENYE
77. Ras — keverve
78. Azok — ellentéte
79. Keverve van
80. A szerződő fél jelzője
82. Redőny
83. Juttatod
84. Hasadás
85. Rag
80. A győztes helyezése
87. Betű (fon.)
88. Felkiáltás
89. Kérdés személyre vonatkozólag
00. Kgö
91. Bányász dolgozik vele
92. Férfinév
94. 0 — latinul
96. Levegőben van
97. Kitűnő — tájszólással
98. Agy — franciául
90. Van cérna-, virág-, haj-, slb.
100. Nőnemű francia névelő
10t. Betű (fon.)
102
Troli (Heinel
103. KARACSONY
105. Lám!
108. Falevélen látható
109. Vissza: névelő
110. Női név
Hl. Azonos betűk
112. Mesterséges nyelv
113. A Duna mellékfolyója
114. Kötőszó
115. Folyadék (névelővel)
116. L a j h á r f a j t a
117. Es — franciául
FÜGGŐLEGES:
1. EGY REGI. NAGY SLÁGERBŐL IDÉZZÜK E MEGSZÍVLELENDŐ SOROKAT
2. Állatkert Berlinben
3. Francia viszonyszó
4. Rámolás
5. Utóhang
6. Közeledik az este
7. Dri
8. Futball Klub
0. Ernő _ eleje és vége
10. Étlen lelet
11. Ökori ország Itália nyngati
partján, a Tiberis, az Arnó és
az Appenín hegység között
12. Nem esik messze a fájától
13. Operában éneklik
14. Műveltető képző
16. Bezúzza
18. Rag
19. Falevélen látható
20. Jelenleg Lakihegyen van

32. Dátumrag
24. Személyétől
26. L E H E T ÖRÜLNI NEKI!
27. Helyes női arcocska »része«
28. Ami a képet körülveszi
30. Már — latinul
31. Semlegesnemü angol
személyes névmás
Helyhatározói
kérdés
34.
37. A rádióba naponta többször
bemondják
38. Zh
40. Érc — latinul
i l . Kevert Leni
42. Hires mondás eredetije (Jaj
a legyőzötteknek!)
45. Azonos betűk
46.
így van! (2 szó)
47. Kút — mássalhangzói
50. Német számnév
53. Franciában »ő«-nek ejtik
55. Régi
56. Ismeretlen adakozó névjele
57. Albérletbe ad ki szobát
58. Francis, amerikai filmszinésznö keresztneve
61. Elismerten a legjobb
6 2 . E. O.
63. Itt — németül
66. Liba
67. Kegyetlen római császár
69. Szomorú állapot
70. Rag
71. Inas
72. Azonos betűk
76. Klö
77. Étlen rés
51. A túlzott tarkaság
83. Ezt fejez kí az ige
84. A görög mitológiában a nász
megszemélyesítője
B5. Ráírja a dátumot
88. Kereskedő ir a portékára
91. Híres miniszter a mult században
92. Magának
93. A »piaci helyzet, jelzője lehot
95. Dohányos igéje
Cipészszerszám
Shakespeare-hős
Ape
»Az ember tragédiája« egy
színe
102. Török név
104. Férfinév
105. . . . . -foetida
106. Pisztolyban van
107. Ab a — keverve
108. Az ég szine
110. Rangjelző
111. Liba — mássalhangzói
112. Vica — közepe

F U R C S A
(Üj szópályázat)
Valóban furcsa, ha
Ugy-e, mindez meglehetősen furcsa?
Ha tud még ilyen furcsa dolgokat,
vízzel
borogatunk
a forrás . . . . hideg
küldje be nekünk. A jókat a beküldő
a patkány . . . egérutat nyer
nevével közöljük, a legjobbakat jua fogorvos . . . ujjat húz
az ötvös . . . . hatalmas
talmazzuk. (A beérkezés sorrendjében
a leköszönőt . . felköszöntik
a néma arcképe . a megszólalásig hű közöljük a pályázatokat.)
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DATUM
A világháború egyilk évében tortát küldött egy anya egy másik városban lakó leányának. 26-án adta fel a csomagot, amelyet a következő hónap
elsején kézbesítettek leányának. Sajnos, ez már — a föladás napjat is
beleértve, az ötödik nap volt, és így a torta romlottan érkezett meg.
Másnap, tehát 2-án a leány megírta ezt a szomorú hírt anyjának.
Milyen dátumot írt levelére? (Ev, hónap?)
RAJZOLOK ELŐNYBEN
nővére és minden .fiúnak kétszerannyi nővére, mint fivére.
Hány fiú és hány lány van Hobolákéknál?
EGYSZERŰ KEfcDES
MEKKORA KÜLÖNBSÉG VAN
EGY SZAZALEK ES KET SZAZA LEK KÖZT, SZAZALEK BAN
KIFEJEZVE?

Tessék megrajzolni ezt az ábrát,
de úgy, ihogy nem szabad a ceruzát
felemelni és egy vonalat sem szabad keresztezni, sem kétszer húzni
ugyanazon a helyen.
HIDEG-MELEG
A hidegvízcsap 6 perc negyven
másodperc alatt tölti meg a kádat,
a melegvizes csap pontosan 8 perc
alatt. A tele kád 13 perc 20 másodperc alatt ürül ki.
Mennyi idő nlatt telik meg a kád,
ha a lefolyó nyitva van és mindkét
csap teljes erővel folyik?
CSALADI KOR
A Robolák-esaládban minden lánynak ugyanannyi bátyja van, mint

VONATOK, HA TALALKOZNAK...
Nyilt pályán találkozik lkét ellenkező irányba menő vonat. Az egyik
az expresszvonat, 85 km óránkénti
sebességgel, ez 140 méter hosszú. A
másik a személyvonat, mely 310 méter hosszú és 35 kilométer óránkénti sebességgel halad.
Mennyi idő alatt halad el egymás
mellett a két vonat, attól a pillanattól számítva, mikor a" két mozdony
találkozik, addig, míg a két utolsó
kocsi elválik?
KÖZLEKEDESI REND
A teli hold az énen volt, egy autó
a legnagyobb megengedett
sebességgel haladt, anélkül, hogy akár
egyetlenegy
lámpája égett
volna
és a rendőr, aki ezt látta, mégsem
látott okot arra, hogy fel- (s aztán
le-) tartóztassa a vezetőt.
Miért?
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