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. . . különösen, ha tudjuk,
l o g y jó a frizura, a haj
:supa f é n y és s z é p s é g .
Ezért nyáron: H a j m o s á s
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AzalkóliamentesSpeciol S h a m p o a l
szőke h a j h o z , m e g t a r t j a a h a j t e r m é s z e t e s a r a n y o s f é n y é t és a z M
v i s s z a v a r á z s o l j a , h a m á r eltompult volna. G y ö n y ö r ű fényt ad. I

j B R U N E T A F L O R
! Az alkáliamentes Special Shampoob a r n a hajhoz, r a g y o g ó
fényt

a d , s z é p s é g é t soha

mély
nem

sejtett p o m p á b a n j u t t a t j a é r v é n y r e .

CL Xalatan

EJtöidényáwíi
5 pœng&tM!

awcja Cint!

Minden
f«lvllágoaítA*mmt smivesen sMolgál a
Sztnfk&zi
État
Balatont
Irodája.
Budapest,
Brxxtbet-körát
7.

ti* andés Hotel
Penzió
Dépendance

Grand Penzió Dombay
Dépendance Villa Annie

a stranddal szemben. Tulajdonos Dombay Zoltán.
Telefon: 84. Budapesti üzem: Dombay Penzió, V.,
Zoltán-utca 16.szám. Telefon: 1-193-72 és 1-193-7/
Vendégeink étkeztetése a Strand Hotel Penzióban
Siófok legelőkel&bb és legrégibb penziói.I A legnagyobb kényelemmel berendezve

Tulajdonos: Dombay Ernő
Batthyány-utca 20Telefonszám : 43.

Dr. Halász Penzió

•utca 11/b
on

68

Újjáépített teljes komfortú emeletes villában. Tökéletes családi otthon kiséret nélküli ifjúságnak külön épületben. Budapesti iroda: II.. Nvúl-utca9. Tel, i-508-76.

FLORIDA PENZIÓ
áthelyezve Sporttelep 8 sz. al*.
A F ü r d ő t e l e p k ö z p o n t j á b a n . Tel. 106.

MODERN

_

LUXUSPENZIÓ

Elsőrangú ellátás. E l ő n y ö s

árak.

Riviéra Penzió ?!KftsîSï:

Családoknak és gyermekeknek legideálisabb nyaralóhely. A Fürdőtelep központjában. E g y percnyire a
strandtól. Gyermekeket kisé/ő nélkül is vállal. Budapesti érdeklődés a Színházi Elet Utazási Osztályánál.

FOGAS PARK SZÁLLÓ
SIÓFOK

Központi fekvésű, újonnan átalakítva,
folyóvizes fürdőszobák, magyar-francia
diétás konyha. Telefon 54. Üi vezetés.

D r .

V i t é z

M i k l ó s n é

p e n z i ó j a

T T r T t » ™ . V i

Két*Jen

rtT>osf*ehtusi

t

Siófok idegenforgalmi specialitása a

Paprika csárda
H o r t o b á g y i

h a n g u l a t

Balaton szálloda Karpelesz
50 szoba, folyóvíz, fürdőszobák, magyar-francia konyha

7 napos weekend nyaralás a

Batthyányi penzióban
vonatköltséggel együtt mindent beleértve

44.50 pengő.
Előjegyzés : Batthyányi penzió
" -körút 5.
5. szám. T e l e f o n : 11-18-87.
Budapest, Lipót

k u * Ç A M -penzió
I f e g y lépés a strandtól 1 H
A legmodernebb igényeknek megfelelően átalakítva:
Folyóvizes szobák. Tottössyné, telefon: Siófok 70.

FRaNKEL

t r i Penzió

SCHLESINGER ORTHODOX KÓSER PENZIÓ

ASTORIA PENZIÓ

•

Penzió és orth.
* *
E .
kóser étterem.
Siófok Andrássy-u. 4. Tel. 105. a tabi orth.
rabbiság felügyelete alatt. 36 folyóvizes szoba, fürdőszobák, nagy kert, kitűnő konyha-

Siofok, Rákóczi-út 4. Strandfürdővel szemben
modern folyóvizes e r k é l y e s szobák,
árnyas
p a r k , kitűnő e l l á t á s . Mérsékelt á r a k . T e l . : 133

ROSENBAUM 0RTH-K0SERPEHZ°,
siófok, Batthyány*!!. 4
Modern kényelem. • Folyóvizes szoDék
E l s ő r a n g ú k o n y h a . • M é r s é k e l t é r á k . T. 112

Ul

p f i t f f e n i a
t s i c i l l l u

Ü P n c i í i i
F L I I 9 1 I I

8

oaumjámj-iifca
Újonnan átalakítva. Hideg meleg lolyó viz minden
szobában. Fürdőszoba. Elsőrangú konyha, gyönyörű
árnyas kert, szép szobák, polgári árak.

a volt Rákóczi Penzió vezetésében, Batthyányutca 18. T e l j e s k o m f ú r t . Elsőrangú konyha.
É r d e k l ő d é s budapesti t e l e f o n ó n : 1-192-52.
Családoknak árkedvezmény.
Gyermekét nyaraltassa a Balatonon
minden felvilágosítást megad a S z í n h á z i E l e t
Balatoni Irod&ja. VII, Erzsébet-korút 7. sz.

l / p i p i I
1t , # X I !

Budapesti iroda : Y.f Hold-utca 19. Hidegmeleg folyóvíz. T . : M 7 0 - 3 4 é s Siófok 61-

date
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A budapesti Renaissance Penzió tulajdonosának vezetésével. Teljes modern, minden igényt kielégítő komfort. Közvetlenül a Balaton partján fekszik. Folyóvizes
szobák ! Fürdőszobák 1 Tánczene !

vezeti Draekovlch Miklós. 30 folyóvizes szoba, közvetlen a Balaton partján saját strand. - F.löidény június
26-ig. 1 személy 5 P, 2 személy 9 P . Főidény : 6—8 P.
Tel. 22. Prospektust kívánatra szívesen küld a vezetőség

B A L A T O N - S Z Á L L Ó

Kastély penzio^Ä 4 ;

41IIII1IIIIIIIIIIIIIII FUTÓ LÁSZLÓ v e n d é g l ő s ||||||||||||||l!|||||||

Balatonboglár. A strandfürdővel szemben
Világfürdő színvonalát meghaladó kényelemmel
berendezett hideg-meleg folyóvizes
szobák.
Tel.: 43. Az autóút mentén, garazsírozás díjtalan.
Esténként Kalmár Rezső é s Woronyin Dimitrij
rádióból közismert művészek szalon- ós jazzzenekara szolgáltatja a zenét

Balatoni nyaralás
világosításért és ajánlatért a Színházi Elet
Balatoni lrodá(ához. VII., Erzsébet-körút 7

h i d e g viz, úri ellátás, m é l t á n y o s á r a k , elő- és utószezonban uagy k e d v e z m é n y . P e s t i tel.: 1-327-84.
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i i r a i y jZEIIO Balaton^ájciüdüteje1!
T e l j e s e n pormentes ózondús levegőjű magaslaton fenyő és tölgyfaerdővel övezve. Elsőrangú
ellátás. Fürdőszoba I Garázs I Teniszpálya l
Saját strand és kabinok. Tánczene, jazz 1

ÉTTEREMBEN
Q R I L

L B E N

ZENE TÁNC

lőidényárakat
^leszállítottuk.
(Hagy István Mv.)

egyéni és még o l c s ó b b társasutazások!
A

fürdőigazgatóság

kezelésében
O

i

A

SZallOUCl. OIQ
és társszállói vezetne«

S z o b a r e n d e l é s : B u d a p e s t Károly-körút 3 / a .
T e l

-

1 - 4 5 2

0 2é s1

- 3 0 6 - 5 4 . S i ó f o k , tel. 1. és

a S z í n h á z i Élet U t a z á s i O s z t á l y á n á l

Buda-

pest, E r z s é b e t - k ö r ú t 7 . T e l e f o n : *1 » 4 1 9 - 5 0

PATRIA
L U X U S S Z Á L L Ó ÉTTEREM
M E G N Y Í L T
50 legmodernebbül berendezett szoba - társalgó — bridge — teraszok — fürdőszobák
lift — g a r á z s . — T e l e f o n : 4 8 .
Tulajdonos
: Csizmadia
János

HÉVIZFÜRDÖN
FRIEDRICH SZÁLLÓK
S z o b á k teljes k o m f o r t t a l . H i d e g - m e l e g f o l y ó
víz. E l s ő r a n g ú é t t e r e m , z e n e , t á n c . O l c s ó e l ő szezoni árak 6 napi tartózkodás után díjm e n t e s v i s s z a u t a z á s . — Kérjen prospektust I

Astoria Szálló-Penzió KÁROLY VILLA
Modern

kényelemmel berendezett elsőrendű ház.
Telefon: 12.

Di*. Lőke Lajosné

gyermeküdülője
KESZTHELY
Érdeklődés: Pintér, Budapest,

Vilmos

ELSŐRANGÚ PENZIÓ, FOLYÓVIZtS SZOBÁKKAL. O L C S Ó P O L G Á R I Á R A K . GARÁZS.

Balatonalmádi.
A park legszebb
helyén, a strand közvetlen közeieben. Szobák vízvezetékkel. M é r s é k e l t á r a k . Elismert jó konyha.
Tulajdonos: O Z A B A F Y
D E Z S Ő

KLARA PENZIÓ

l f Á I M Á N P F M 7 1 A 1 p e r c n y . r e a strandtól
l\ ALM Ali i L n i l ü K i t ű n ő k o n y h á j á r ó l
i s m e r t c s a l á d i p e n z i ó . E l ö i d é n y 6.— P-töl,
f ő i d é n y 7.— P-töl. P r o s p e k t u s : B u d a p e s t , F e h é r v á r i út 24. T- 2-591-79. B a l a t o n a l m á d i t e l e f o n 34.

Síelker Penzió A Remete-patak partján.

A Széchenyi-sétányon, gyönyörű, árnyas kertben. Közismert híres konyha, legmodernebb szobák

BALATON LELLE

a magyar tenger
legkedveltebb fürdőtelepe 750 szállodaés penziószobával. Teljes komfort, ívlllanyvílágftás, vízvezeték.

T á n c , zene, szórakozás

G Y Á R PÁ S

B.-Lelle

Az előkelő társasás nyaralója, penzió P 8—12,
előszezonban 30% engedmény. Diótikus konyha,
hízó- é s fogyókúrák. Mondain szórakozások,
bár, zone, tánc, kurszalon. Lovaglás, saját
strand. Telefon: Balatonlelle 17.
Oláh-Gyárfás Mihály

sport
V.

FABINYI-PENZIO

Cégtulajdonost B R E U E R , dr. Fabinyt Imréné
személyes vezetésével. — 56 szoba, hideg-meleg
folyó viz l Árnyas parkban saját klépltet strand, nyitott, zárt, tágas társalgók Tánc-zene! ü d ü l é s ! Sport !
Szórakozás! Budapesti iroda: V., Bérli nl-tér 6
Telefon: 1 237-13. — Balatonlelle, telefon : 27

Szabá íwAct

V^Muóia

Telefon: Letté 45.
Legelsőrangú ház. Saját strand, folyó víz. Fürdőszobák. Teniszpályák. Autóbeállás. Étterem, kávéház. Naponta zene—tánc. Felvilágosítás: Budapest.
Telefon 1-915-14 és 1-611-50

S I P O S ÉDEN PENZIÓ
Telefon : 44. Modern komfortos szobák. Fürdőszobák. Saját díjmentes strand. Budapesti
érdeklődés a Színházi Elet Utazási Osztályinal

Magyar Tenger Penzió
Negyven komfortos szoba.
Napi penzió előidenyben :

CB
•
•mJßn

villa) Saját
lRui vv ii eé rr aa Pr ep rn»z7 iÍ Óo 8«Juliska
t r a n d j Te|, ínti. 72. Kgz.
vetlen a Balaton partján. Minden szobában folyó víz.
NajD^négy szeri bőséges étkezés.

PMPP PÉNZ JÓ L&£
B a í a t o n f t H c . — Árnyas kertben. Folyóvizes
szobák. Gyönyörű saját homokstrand. Teniszpálya,
flutógarázs. Fürdőszoba. Ismert elsőrangú konyha

H U N G Á
:rii:iii! iM;;i ÍÜÍ: , .
Elsőrangú

R

magyar-lrancia

Balatoni Diák- és
Gyermeküdülő
0%0% S i r M u m w A
lányok és fiúk ré• " • I K n y a r a , « è r e . Saját strand,
német társalgás. Felvilágosítást nyújt s Dr. PÁSZTOR NÉ, Budapest, VI., Déllbáb-u.25. Telefon: 1-191-48.
H U L L Á M
P E N Z I Ó
36 modern folyóvizes, teljes komfortos szoba, minden
kényelemmel berendezve. Árnyas nagy parkban, közel a vasútállomáshoz. Elsőranaú ellátás. Telefon : 2

BRISTOL PENZIÓ

ÉTTEREK

I A - P E N Z I Ó
,. :,; ; r,,: : ; : ;. ! ! , „•... . ;- , , , , • ; i
és diétás

konyha

BALATONLELLE

Nagy árnyas parkban, h a r m i n c folyóvizes szoba,
e l s ő r a n g - ú magyar és francia konyha, pontos é s
figyelmes kiszolgálás. Napi penzió négyszeri étkezéssel elő- és utóidényben 4.— pengő. Saját fürdőkabinok, a strand díjtalan

! Mérsékeli

I B ^ B l í ^
^ » H ü H i i

árak I N a p i z ó

t e r rusastTk i

Balataußldvac
= = BALATON NIZZA J A

=

Balatonföldvár—Fürdőtelep
összes szállodái folyó hideg-melegvízzel, 200 szoba
Jazz — cigányzene — bar
CZIFRÁK
A N T A L igazgatása alatt

Hústalan diétás üdülő penzió
ízletes konyha. Mindenfajta diéta. Orvosi irányítás.
Nap- és légfürdő. Árnyas park Közös gimnasztika.
Fürdőszoba, folyó víz. Prosp. i f j . d r . R u s z n y á k
I s t v á n n á , Imre-utca 11

Balaiottffced
Pannónia-Penzió 6 e s z á l l o d a . A vasútállomás kötáltan tiszta
natra diétás
Egész évben nyitva.

Telefon : 12

SZÁNTÓ ÉTTEREM
Balatonfüred. Gyönyörű árnyas parkban
— nyitott terrasz, a fürdőélet központjában.

Nyaraljunk Balaton Szárszón
Kellmes. Családfa*. ÜdUÍ. OIcjí. A gyermekek eldorádója. U j
strand, modern komfortos penziók. Polgári bútorozott
lakások olcsón kaphatók, konyhával i s . L e v é l beli felvilágosítások az üdülőhelyi bizottságtól.

MORING STRANDPENZID

Modernül és higiénikusán újonnan építve, 4 szobában
folyó víz. Fürdőszobák. Kitűnő Konyha. Penzió
P<
5 P-től

Dr. M ü n c z e r Gyermeküdülő,
Balatonszárszó. Ä T o S
Szakfelügyelet idegen nyelvek, sport. Hízó-, nap-,
légkúrák. Méltányos átalányárak. Felnőtteknek külön
elhelyezés, week-end. Érdeklődés Népszínház-u. 47,
telefon; 1-441-77 é s Balatonszárszó. Prospektus.

BcrfatoMrtlagot
Balatonvilágosi Penzió

Közvetlenül
partján, árnyas parkban,
itlenfll a Balaton
Bals
folyóvizes
Ivóvizes szobák.
szobák, Elismerten
elismerten elsőrang
elsőrangú'
látás. Mérsékelt árak. Interurbán telefon

1EZB2BM22EÍ
OsztráK-angol Ifjúsági Otthon
Veiden am Wörfthersee
elsőrangú, naponta német és angol tanítás
Ä
Ellő-nyelvgyakoilat. Wien, VIII. Skodagasse 9.
1inden

Ç a l v l / a m m o r o i l t Idillikus tóparadicsom fiatal
j a i & l i a i m i i c i g u i lányoknak a M o n d s e e - n ,
saját strandfürdő, sport, nyelvek, legjobb ellátás. Salzburgi ünnepi játékok látogatása. Havonta S. 200.—
Prospektusok : Dr. BERTA FRIESER, Wien, IX.,
Noidbergstrasse 6. Tel. R. 54-3-70.

K S K Kinderpension „Reitberg"
Rabenstein a z ;,f erb K; Kinderheim Veit,

Wien XIII., Hadikgasse 8S. Schönbrunn. T. A. 56-3-82.

Ideális gyermeküdülő, Tante Franzi
Kurort Vöslau és Gutsdorf Hainfeld Mariazell
mellett, 500 m. t. f. — Nyelvek, zene, fürdő, gimnasztika, orvosi és pedagógiai felügyelet, mérsékelt árak.
Wien, VI., Kollerfttmgime —felefon: A. 39-4-78.

fvCucű&uátufoU

Autcdciaùûu

Dr. Nussbaum's Ferienheim
S E E B O D E N am M l l l s t ü t t e r s e « (600 m)
Ideális üdülés gyermekeknek, sport, víz, pedagógiai
vezetés, háziorvos, középiskolai koriepetició, legioöb
magy. referenciák. Dr. Nussbaum, Wien, II., Kleine
Sperlgasse 1. Telefon: A 48-2-40

Kirchberg a m Wechsel
Tanári család elfogad gyermekeket nváron át penzióba.
Qyönyörű vidék. Saját otthon. Dr. RUDOLF ENGEL,
Wien XVHI., Sternwartestrasse 18

Wiener Ferienheim Riva a/<iardasee
Gyermekek — fiatal lányok. Gyönyörű park, fürdő,
gimnasztika, nyelvek. Iskola L u c a, Wien, Vi.,
Linke Wien/eile 4

Haus der Jugend „Am Traunfall"
Gmunden am Traunsee mellett Salzkammergutban.
Gyönyörű fenvés, legiobb üdülés és szórakozás. 4 hét
Sch. 135.—. Képes prospektust küld : Institut Hübsch,
Wien 18, Messerschmidtgasse 27 Telefon: R 62-4-49.

Pihenés és német nyelvtannlás Kérjen prospektust
Erdei park, úszás, bőséges ellátás, elsőrendű referena Színházi Elet Utazási írod AJ Ától
ciák Pesten. Dr. Almoslino, Wien, Ob. St. Veit
»Trazerberg«. Prospektus.

Erzsébet-kőrút 7.

BADGASTEIN

A Z ÖRSK IFJÚSÁG

FORRASA

Világhírű g y ó g y f ü r d ő minden ideg-, Izom- és aggkori megbetegedések eilen.
Jutányos pausálkúrák. Prospektusokat küld a Kurkommission Badga stein, Land Salzburg — Ausztria.

DE Dl C U R A

jonnan alakítva? fefiés modern :nyelem, a megszokott gondos vezetés. Mérsékelt árak. Kérjen prospektust,

Szálloda- és benzinbónok.
50-700/o-os vasúti árkedvezmények.
Felvilágosítást ad : ENIT, Budapest, »V. kerület, Váci-utca 4. s z á m é s a z ö s s z e s Utazási Irodák

A

S Z Í N H Á Z I

é l e t

Június 11—23-ig Végig Olaszországon
Bologna-Roma-Napoli-Capri -Firenze-Venezia-Trieste
P 250.—
Jún.l9-júl. 4.8 nap Portoroseban ésVenezia Lidón 7nap
a Conte Verde-n 22.000 tonnás egységes osztályú luxus óceánjárón. Ancona-Atnén-RhodosSantorain-Cattaro-Triest útvonalon ... P 3 3 3 - t ó l

t á r s a s u t a z á s a i
Június I—5-ig. Hajó Wlen-ba (útlevél nem
kell!)
P 12.80
Június ll—18-ig. Hajókirándulás a Felsffdunâra Wachau-n át Passau-ig ... P 139.—
Június 20—július l-ig. Hajókirándulás az Aldunára Istanbulba és Várnába
P 169.—

1937 nyarára tervbevett uta sásaink
IS é s 3 0 napos nyaralások: tengerparton Abbaziában, Portoroseban, Veneziai-Lidon, Jesoloban, Lignanoban
Cesenaticoban, Riminiben, Riccioneoan, Cattolicában, Viareggioban, Alassioban, San Remoban. — Luxua-autocar-körutazások : A Tátrába és a Vág völgyébe, Dolomitokba, Grossglocknerre, Ausztriába és Svájcba. —
15 é s 3 0 napos nyaralások; hegyvidéken Ausztria
legszebb üdölőhelyein a Dolomitokban, Aosta völgyében, Plemontban. — Nyaralások : Balatonnál. —
Egyhetes utazások Londonba. — Hajóutazások az Aldunára. — Körutazások végig Olaszországon: (VeneziaFirenze-Róma-Nápoly). Utazás a német városokba:
Dresden-Berlin-Leipzig, Bremen-Hamburg-München. elismerten kitünóek : Ötátrafüreden. valamint Tálra— Luxus-hajókörutazások : A Földközi tengeren, a
Nordcapra. Prospektussal és felvilágosítással készség- lomnic és Ótátrafüred között. Tökéletes komfort. Kitüno
gel szolgál a Színházi Elei Utazási Irodája V I I . , Erzsébet- rituális ellátás. Egész éven át nyitva. Kérjen pros-

SCHREIBER modern családi
PENZIÓI a MAGAS TÁTRÁBAN

ll-rtwW 1 Tolofr... . 1-A io_cn

N y a r a l á s k o r ,

strandon

is megőrizheti karcsú vonalait, tökéletes
alakját, ha folytatja itthon megkezdett

Hunyadi J á n o s

FORRÁSSÓ
kúráját. Egy teljes doboz forrássó, mely 20
napi kúrára elegendő, alig gyufaskatulya
nagyságú helyet foglal el. Kellemes ízű és
megőrzi egészségét, jó emésztését is. Egy
Hunyadi János kúra az egész évre kihat.Tsmertetést szívesen küld a forrástulajdonos
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SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR

Gróf Károlyinó

Horthy Paulette

Mária olasz királykisasszony, Albrecht főherceg é* ifi
István a kormányzó garden-parlyján

Horthv
«orthy

(Foto M. P. I.)

HatOany £i]
—SZINHAZI LFOFLF
ÜÉiÉ

~ -

Csak elismeréssel
írhatunk
a
Nemzeti és Művész Színházak minden elismerést
megérdemlő.
produkciójáról. »Jorio leánya«, D'Annunzio műve; az író
pásztortragédiának nevezi. Olyan, mint valami
viharos éjszakán hallott vad melódia. Babonás,
gyönyörű,
költői,
rege, vagy inkább
ballada.
Miláról,
a varázsló
leányáról
szól, akit boszorkánykéyit
üldöz a
falu népe, aki miatt Aligi, a fiatal
pásztor elhagyja hitvesét és meggyilkolja
erőszakos apját.
Aligit
rettenetes
halálra ítélik,
de Mila
vállalja helyette a bűnt,
bevallja
boszorkányságát,
magára veszi a

gyilkosság
vádját,
úgyhogy "még
szerelmese is elfordul tőle, mikor
a máglyára
cipelik.
Tőkés Anna sötét szépsége, gyönyörű hangja,
őszinte,
magávalragadó játéka feledhetetlen
benyomást tesz a nézőre.
Külöyi
meg
kell emlékeznünk
Lánczy
Margitról, erről a tehetséges és dekoratív
művésznőről, kit idén, sajnos, keveset láttunk.
A
férfifőszerepekben
Lehotay és Unghváry
érdemelnek
dicséretet.
*
»1918 november 3« Franz Theodor Csokor műve az
osztrák-magyar Monarchia tragédiája.
Szín-

— Gyónok! Hallgassatok meg!

Berky Lili, Unghváry
Nemzeti Színház: »Jorio leánya«
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László, Forgács Antal,

Tőkés

Anna
(Vajda M. Pál foto)

ember ezredes, aki önkezével
vet
véget
életének.
Mihályfy
Béla nagyszerű
alakítása a főszerepben
és mellette
Dobos Anna,
Vértes
Lajos,
Nagy
György,
Fényes
Emil,
Dénes
György és az ugyancsak
ritkán
látott kitűnő Gellért Lajos, az előadás
oszlopai.

*
A hét filmjei kellemesek
és jókedvűek. Csupa remek szereplő és
burleszk-ötlet.
Kifogásunk,
hogy a
történetek
kicsit túlságosan
egyés ugyanazon
kaptafára
készültek,
mindegyiknek
hősnője gazdag, előkelő, elkényeztetett
úrikisasszony,
hőse pedig
vidám
bohém.
Clau-

— Anyád musttal keveri abort

Környey Paula és
Könyves Tóth Erzsi
Nemzeti Színház: »Jorio leánya«

hely egy tiszti
üdülő
az Alpesekben,
melyet
a hóvihar egyidőre
elvágott
a
külvilágtól.
A Monarchia hét nemzetségének
tisztjei
élnek itt összezárva
békés egyetértésben.
Es
villámcsapásként
érkezik a hír, hogy a háborút elvesztettük,
hogy
a Monarchiának,
az
egész
régi
világnak
mindörökre
vége.
Az
üdülőben felbomlik
az
egyetértés,
kitör
a
harc, kiki magáért,
a
többiek ellen. A harc
első halottja
a becsületes, egyenes,
talpig— Tölts olajat mécsesünkbe, ki
ne a l u d j é k . . .

Tőkés Anna és
Unghváry László
Nemzeti Színház: »Jorio leánya«
(Vajda M. Pál íotók)

dette Colbert és Joan
Crawford
milliomos leányok, Carole Lombard
pláne hercegnő, míg Clark Gable
újságíró
és Fred MacMurray
is
egyszer újságíró, egyszer meg varieté-sztár
harmonikaművész.
Itt
különben
meg kell
jegyeznünk,
hogy Fred MacMurrayt
ugyanazon az estén láttuk két szerepében. Először Claudette
Colbertet
szelídítette,
majd Carole
Lombardot bűvölte. Ügylátszik,
Amerikában divatos
most az
állatszeliFred
dítő, nőtipró típus,
melyet
oly sikeresen
képvisel.
Mindenesetre
kissé
kiábrándító,
hogy
amikor este fél nyolckor
elhagyjuk Fredet,
karjaiban
Claudette
Colberttel és befordulunk
a sarkon a soron következő moziba, ott
éppen
arra
érkezünk,
amint
ugyanazon
Fred
tüzesen
ostromolja Carole Lombardot. Nincs a
világon happy end; azaz
magyarul olyan férfi,
aki öt
percig
nyugton birna
maradni.

Jorto leánya: Tőkés Anna

Hogy pedig a filmmesékre
is
rátérjünk
(melyeket
olvasóink
annyira követelnek),
a »Szerkesztő

. . . ezzel a kenyérrel áldottam meg véremet és mosit

Berky

Lili, Ldncxy Margit, Környey

Nemzeni Színház: »Jorio leánya«
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Paula, Könyves

Tóth

Erzsi

(Vajda M. Pál totók)

EZREDES: Tíi év muiva itt találkozunk . . .

Gellért Lajos, Tompa, Bálint, Hoykó, Fenyő, Makláry, Mihályfy,
Művész Színház: »1918 november 3-án«

úr
bar átnőjék - ben
Claudette
milliomos
lány,
de a
papája
tönkrement
és Claukénytedette dolgozni
len. Claudette
milliomos udvarlója
(Robert
Young)
laptulajdonos
és a leányt mint riporternőt
alkalmazza,
Claudette közvetlen főnöke, a szerkesztő Fred
MacMurray
undorral
fogadja a
tapasztalatlan munkaerőt.
Claudette az undort
kamatostól viszonozza.
Hogy
ilyenkor
mi
történik,
azt úgyis tudják.
Viszont a fiatalok
villongásai sok jókedvvel
és
temperamentummal
folynak és a végső jelenet, mikor Fred utolKACJUK: H&t nem tudják,
hogry mi történt odalenn? . . .

Mihályfy
Dávid

Béla és
Mihály

Művész Színház:
«1918 november 3-án«
(László totók)

Dénes, Nagy,

Vértes

só pillanatban
érkezik
Claudette
és
Robert
esküvőjére
és
maga
áll a vőlegény
helyébe, a
legviharosabb
derültséggel
és helyesléssel
találkozik.
>A rejtélyes utas« —
Európa
és
Amerika
között garázdálkodik
a
Mammoth
luxushajón.
Azon a hajón, mely a
világ
öt
leghíresebb
detektívjét
viszi
a
newyorki
titkosrendőrkongresszusra,
rejtőzik
egy
fegyházból
megszökött
többszörös
rablógyilkos.
Ugyanezen a hajón
utazik
Hollywoodba
Olga
svéd
hercegnő
és
King Mautell, a har-

J OSS IP: Vigyem magéval főhadnagy úr!

Makláry
Nagy

János és
György

Művész Színház:
>1918 november 3-án«

monikakirály.
Az artista beleszeret
a gőgös
hercegnőbe,
aki
színleg
nem
viszonozza.
Megkezdődnek
a, hajón
a
rejtélyes
gyilkosságok,
ahová
lép az ember,
holttestbe botlik.
Gyanús itt
mindenki, a hercegnőről kisül, hogy se nem
svéd,
se nem hercegnő, a
harmonikakirályról, hogy a SingSingben
tanult
meg
HORANYI: Vigyázz
gadra KarinsZky . . .

ma-

Fenyő Emil és
Dénes György
Művész Színház:
»1518 november 3-án*
(Angela foto)

harmonikázni.
Sok izgalom,
sok humor és
teljesen váratlan
megoldás. Ha
meggondoljuk,
akkor a három
látott film közül ez a
legjobb.
A
harmadik
a Joan
Crawford—
Gable—FranClark
produkchot Tone-féle
ció, melynek
a címe
»Ne higyj a férfinak/«
(Nekünk
mondják?!)
inkább Stan és Fanféle burleszkre
emlékeztet.
Milliomos
leány megszökik
az esküvőjéről,
hozományvadász
vőlegénye
és
a gyűlölt
riporterhad
elől.
Természetesen
újságíró karjaiba
szalad bele és mivel nem
tudja,
hogy
újságíróval van dolga,
elsírja
neki minden
bánatát.
Clarke
Gable
megszökteti a lányt Üldözői elől,
persze
csak
azért,
mert ő akarja
lapja számára a történetet
megírni.
Az
egész
előadás
egyetlen hosszú
kergetődzés. Hol a szerelmeseket kergetik,
hol a
szerelmesek
kergetik
egymást,
Clarkét
kergeti a rivális lap riportere,
Franchot
Tone, a
vetélytársakat kergeti egy nemzetközi
kémszövetkezet, az egész
társaságot kergeti a rendőrség. Aki úgyis
jókedvű, az sokat
nevethet
a filmen, akinek hangulata
nyomott,
az
félóra múlva
sírvafakad.
Nekünk
inkább
tetszett — de csak inkább.

KRISZTINA: Ez nem az én világom . . .

Dobos Annie és Vértes
Művész Színház: »1918 november 3-án«

Lajos
(Angelo foto)

írók, képzőművészek,
színházdirektorok,
színésznők
és színészek a
kormányzó
garden-partyján
A budapesiti királynapok egyik
legragyogóbb eseménye a kormányzói pár garden-partyja volt, amelyen az ország vezetőkörein és a
diplomáciai testületen kívül, az irodtalmi, iszíniházi és művészvilág kiválóságai is megjelented. Itt közöljülk azíoknak a művészeknek névsorát, akik -a garden-partyra meghívót kaptak:

raam- f f i #

Áprily Laljos, Guláesy Irén, Ottlik
György, Sik Sándor, Heltai Jenő,
Pintér Jenő, Rédey Tivadar, Pékár
Gyula, Szász Károly, Kállay Miiklós,
Remenyik Sándor, mint a m a g y a r
irloídalom reprezentánsai, Bosznay
István, Szőnyii István, Vaszary Jánoisi, Nagy Sándor, Csók István,
Réti István, Benkhard. Ágost, Horvai János, Vastagh György, Árkay
Bertalan, ösányi KáJános,
roly, S chu leik
Hoepfner Guido, Csánky Dénes, Czakó Elemér, Szablya Frischauf
Ferenc,- Szablya János
a
képzőművészet
és
iparművészet képviseletében, Bárld os Lajos,
Demény Dezső, Geszler
Ödön, Huszka Jenő, Isoz
Kálmán, Lányi Viktor,
Noseda Károly, P a p p
Viktor, Seam Irén, Harmat Artúr a imiagyar
zenei világ t a g j a i közül; — az
Operaház
művészei közül : Márkus László, i f j . Oláh
Gusztáv, Szende Ferenc, Palló Imre, Budanovits Máriia, Basilidesz Mária, Báthy Anna,
Bodó Erzsi,
Haimos
János, Rosier Endre,
Székely Mihály, Svéd
Sándor, Závodszky Zoltán, Tutselk
Piroska,
Walter Rózsi, Failoni
Sergio, Fleischler Antal,
Berg Ottó, Ferencsik
János, Roubal Vilmos.
Nádas dy Kálmán, SzaA kormányzó az olasz király'
néval, az olasz király a kormányzónéval, József főherceg
Mária olasz királykisasszonynyal a garden-part yn

S?*«e

lay Karola, Bordy Bella, Ottjiubay Melinda;
a
Nemzeti
Színház
együtteséből:
Németh
Antal, Góth
Sándor,
Csortos. Gyula, Petihő
Attila, Táray Ferenc,
U r a y Tivadar, v. Garamsizeghy Sándor, T.
Mátray Erzsi, N. Tasnády Ilona, D. Ligeti
Juliska, Vízváry Mariska, Náday Béla, Várad y Aranika, Somogyi
Erzsi,
Tőkés
Anna,
Abonyi Gézia, a budapesti
ttniagánisizínházak
részéről pedig: Roboz
Imre, Wertheimer Elemér, dr. Bárdols Artúr,
Bulla Elma, Páger Antal, Cs. Aczél Ilona,
Törzs Jenő, Mihályfy
Héla és
Rózsahegyi
Kálmán szerepeltek a,
meghívottak listáján.
*

Dr. Germán Tibor és feleségre Bajor Gizi

v. dr. Haasz Aladár, Márkus László, Márkus Lászlóné, Székely Mihály és Székely Mihályné
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Fabinyi Tihamér és neje

Dohnányi Ernő dr. a garden - partyn

Nemcsak nangisor, de
szépség tekin tetében is
első hJely illette meg1 a
garden party királyi
vendégeit. Az ola&z királyné búzalkák, földigérő csipkeruhát, háromnegyede® csipkekabátot
viselt,
almát ugyanolyan
színű
nagy
strucctoll Ikep dísaített.
Nagy, fekete szalmakalap volt rajta, búzakék
strucctoll
díszítéssel.
Felejthetetlen látvány
volt csodaszép zafír ékszere,
karikötője
és
majdnem térdigérő három soros gyöngysora.
A mindig mosolygó
Mária oliaisiz királykisasszony fehér alapú
tarka amprimé ruhájában, fehér kalapjában
elragadó látvány volt.
Az elragadtatás mor a j a zúgott föl, almikor
megjelent háziasszonyi
szerepkörében a lenyűgöző szépségű és párat-

Ian eleg-anciiájú Főniéltóságú lastsEony. Sötét
alapú, aprómintáis emprimé ruhát, (háromnegyedes ujjú, halvány
argonalilia hosszú kabátot, oldalt apró g-otmhotkikal
ellátott,
hoisszú,
drapp
antilopkesztyűt
viselt. H á t u l felhajtott
lila kalapját vörös bársony levéldísiz
ékesítette.
A napbarnított, arcú
Károlyi Gyuláné Horthy Paulette fehér-fekete esiipikedíszies kompléfjá gyönyörű volt; az
apró virágdíszes kalap
kiitünően dekorálta finom szépségű arcát.
*
A garden-party káprázatos toalettjeiről különben m á r beszámoltak a napilapok; itt én
pótlólag csak néhány
színésznő-vendég ruháját említem meg:

Mikecz Ödön dr. és neje

Kiss Ferencné, Kiss Ferenc, Papp Viktor és Papp Viktoroé
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Bárdos Artúr dr., Márkus Emilia és férje Párdány Oszkár

A művészkolónia t a g j a i közül
külön kell megemlékeznünk Bajor
Giziről. Fehér ruhájában, feketedíszes kis kalapjában lányoean, bájosan, elragadóan nézett ki. Rózsahegyi Kálmánné búzakék hosszú
muszlin r u h á j á t , fehérrókakepjét,
tarka virágtokját sokan megcsodálták. A bájos Szalay Karola fekete csipkeruhájában, fekete-vörös
szegfűdísiszel
díszített
tokjában,
Ottrubay
Melinda ekrü gyapjúcsipke ruhájában, nagy florentin^
kalapjában szerzett ú j dicsőséget
az operai különítménynek.
Âghy
Erzsi tarka csipkeemprimé ruhájában, fekete kabátjában és nagy kalapjában most is, mint mindig, nagyon elegáns volt. Kiss Feriinét fehér ruhájában, amihez emprimékabátot viselt, nagy fehér kalapjában, a legelegánsabb asszonyok közé
soroljuk. Tutschek Piroska fekete
ruhát, drap csipkekabátot viselt.
Az irodalmat és művészetet reprezentáló urak is mind kifogástalanul elegánsiak voltak az előírásos
garden-party-zsakettben.
IFJ. SA0BLLÁRY GYÖRGYNÉ
Wertheimer Elemér és Törz s Jenő a gardenpartyn
(M. F. I. foták)

IktZtSANDORAMERIKAIREVUJE
minc
Miért Dinuenek operettsikerek? mint

Amire
azelőtt nem
volt eset: az idén nem
tudok
operettsi'k erről
beszámolni. Az operett,
csakúgy, mint nálunk,
haldoklik.
Viszont ' a
prózai színházak remekül mennek.
Az operett végelgyengülésének egyetlen oka
van: a film, amely mindenkit elvitt, zeneszerzőt, rendezőt, szép lányokat. Ezeknek is sokkal több esélyük van
Hollywoodban,
ahol
évenként huszonöt-har-

revűt forgatnak,
New
Yorkiban,
ahol legföljebb öt-hat
operett kerül színre.
Az idő Hollywoodnak
dolgozik. A talkie is
neki kedvezett, pedig,
amikor jött, mindenki
azt hitte, hogy elsöpri
Hollywoodot, mert ez a
mülfaj csak igazi színészeket bír el. A régi
sztárok nagyrésze tényleg eltűnt, de jött helyettük egy ú j generáció, amely még a régieiknél is remekebb emberpéldányokat produkált, akik egyben leg-

elsőrangú színészek is.
A színes film még
magasabbra fogja emelni Hollywoodot, mert
a plein aire fotografálásra
ennél
istenilbib
környezetet el sem lehet
képzelni.
Végül, hogy az eredeti kérdésnél maradjunk, mihez kezdjen az
operett-producer,
amikor a közönség már ötven fillérért
ragyogó
kiállítású revüket láthat száz és száz szebbnél szebb görllel.

A Színházi Étet newyorki szerkesztőségre incze Sándor tiszteletére cocktaH-partit rendezett, amelyen az ott élő magyarság nevezetességei mind megjelentek. A házigazdai tisztet a lap kitűnő
munkatársa, Paál Sándor látta el, akinek Fifth Avenue-i stúdiója máris egyik centruma lett
New-York művészvilágának. A Színházi Élet ú) amerikai szerkesztője és kiadója, Fóthy Fischer
Ernő, a kitűnő zeneszerző feleségé ved jelenít meg. De a régebbi munkatársak közfii is megjelent
két világmárka: Major Henrik, a zseniális karikaturista, Munkácsi Márton, a hires fotográfus«
Itt van különben a teljes vendéglista: Horváth ödön, Ervin Schwarcz, Szenes Dezső, Várady Tizi,
Concha Margit, Ring Alice, Nadányi Pálné, Forró I*ász!ó, Posner Magda, Székely Izsó,
Marton Edith, Biró János, Incze Sándor, dr. Bársony Lajosné, Nadányi Pál, Paál Sándor, Béla Miklós és felesége, Mrs. von Steer Huszár Kató, Halmy iArtúmó, Pongrácz
Terry, Galambos Alice, Jean Dawis, Goer] István, Muníkácsi Menyhért, dr. Bársony Lajos,
Holstein Rudolf, Major Sicu, Papp Jolly, Halmi Artúr, Mrs, Ervin Schwarcz, Rosner Armin
(Gyenge Anna férje), Mrs. Dean Fuller (Keleti Juliska), Munkácsi Márton, Dean Fuller,
Marianne Mc. Brlede, Rátkay György ós felesége June Co*, Halmágyi János, Gergely Alice
(Foto Paál Sándor, Newyork)

A M U T FIEP A K
Biztosan
vah
valami
rejtélyes összefüggés Budapest és az
amerikai
magyarok között. Ha egy
darab itt megbukik, az
odaát is megbukik. Amikor u t ó l j á r a
Amerikában voltam, mindenki haragudott Fedákra a Vajda-ügy miatt. Most, hogy
Pesten óriási sikere volt,
megint imádják. Ilyeneket mondtak nekem: »Jaj,
miért nem hozta magával? . . . Nyáron hazautazom, hogy láthassam Fedákot...«

GYÁRI
ÉS A KÉZMŰIPARI
CIKKEK
Érdekes, hogy a legtöbb gyáripari tennék
a pestinek átlag a felébe kerü'l. Viszont minden, ami kéziipar, az
itteni árnak háromszorosa. H a mondjuk a
gyárilag készült cipő
ára itt tíz pengő, akkor
az ott öt pengőért kapható. Viszont a mérték
után rendelt cipő, ami
nálunk harminc pengő,
ott százötven.

COLUMBIA RADIO THEATRE - NEW YORK
Major
Edward
Bowes,
aki az amerikai műkedvelők színpadi és mikrofon-szerepeltetése
révén
heti húszezer dollár fizetést kap. Ilyen műsort ad
ki hetenként

22

A legnagyobb
1emez-siker
Mrs. Simpson ma a
Legnépszerűbb
hölgy
Amerikában. Az amerikai
lányok
tizenkét
éves koruktól Simpsonfrizurát
viselnek
és
minden városban
van
néhány Wallis-klub. így
aztán érthető, hogy a
legnagyobb
lemezsiker
W indsor Edward
búcsúbeszéde az angol birodalom népeitől.
Az
amerikai lányok
lefekvésnél ezt
játszatják
maguknak a gramofonnal, mint altat ó-dalt.

o^d-Ls

A newyorki Jánoshegyet Rainbow
Roomnak hívják. Ez a Rotokefeller-város klubja. Rockefeller a város szívében lerombolta a régi
házakat és
fölépített
egy ú j városrészt. Gyönyörű térrel, mozikkal,
színházakkal. A Rainbow Room az ú j városrész klubja, egy felhőkarcoló
nyolcvanötödik emeletén van, tagjai

csak azok lehetnek, akik
a Rockefeller városban
tartanak irodát. Az étterem köröskörül aiblak,
akármerre néz az ember, az éjszakai New
York csodálatos panor á m á j á t látni. Ez az
első hely Amerikában,
ahol kötelező a frakk.
Itt kopirozták le egyébként az egyik pesti mulatóhely
kivilágított,
forgó parkettjét.
Fk

VENHSÉCbBER

Öriási módon kifejlődött estélyeknél az a
szokás, hogy
minden
meghívott hozhat magával vendéget.
Nálunik ebben a tekintetben szinte falusiasan
etiikettes az élet. Ha valaki
Pesten vendéget
akar vinni, előbb telefonon érdeklődik a háziasszonynál és gyakran előfordul,
hogy
ilyen választ kap: »ne
hozza ! «
Ameriká'b an
aikár egy hivatásos táncosnővel is meg lehet
jellenni a házi estélyeken. Nagyon bíznak —
és rendszerint joggal, —
a meghívottak tapintatában.

AMATŐRÖK ÓRÁJA
A legnagyobb szenzáció New Yorkban
Major Edward Bornes »Amatőr órája«. Az őrnagy kibérelte a Columbia Radio Theatre-t és
minden csütörtök délután meghatározott órában amatőröket
léptet föl a mikrofon
előtt.
Egész Amerika ezt hallgatja ilyenkor. Afféle
kedélyes tehetségkutató intézmény ez: a műkedvelő egyszerre vizsgázik a színházat
megtöltő közönség és a mikrofon előtt. Amerika
minden részéből özönlenek az amatőrök Major
Bowes óráira. Az őrnagy kikérdezi a jelentkezőt a személyi körülményeiről, aztán a tárgyra
tér. »Lássuk, mit tud?« »Fütyülni szerètnék« —
válaszolja a műkedvelő és megkezdődik a produkció, amely néha nem magasaJbb művészi
színvonalú, mint :a mi vásári üzeneteink, de^ a
közönség hallatlanul élvezi. Es viszont kétségtelen, hogy Major Bowes ezen a módon nem
egy értéket fedezett már föl a, rádió és a színpad számára.
Igaz, hogy ő sem jár rosszul. Húszezer dollár heti fizetést kap a Chrysler-gyártól, amely
az Amateur Hour-t reklám célj álból f i n a n R z i rozza.

New-Yorkban divatba jött minden, ami magyar. Az egyik
nagy áruház magyar anyagból készült és népi motivumá nyári
ruhákat mutat eredeti magyar miliöbeu
(Foto Éder, New-York)

New Yorkiban ugyan
nem, de nagyofbh vidéki
városokban találkoztam
egy érdekes, ú j intézménnyel, a színházgarázzsal. Az
amerikai
színházlátogató
életét
nagyon
megkeseríti,
hogy előadás után néha
egy órát is el kell tölteni, imáig az ember megtalálj a az autóját. Különösen ott
van haj,
ahol a színház lejtős
utcán áll és a kocsikat
nehéz, paiíkirozni. Néhány helyen, például
Hollywoodban is, úgy
segítettek
a
dolgon,
hogy a színházzal szemben óriási garázs épült.
Előadás után a néző átsétál a garázsba, bemondja a kocsi számát,
mire a portás közli,
hogy a Ikocsi a nyolcadik emeleten van. A tulajdonos beszáll a liftbe, fölviteti m a g á t a
nyolieadik emeletre, a
volán mellé ül és egyenesen lekoosikáziik az
utcára.

Egyre csinosabbak
az amerikai
nők. Ha az ember benéz ngy irodába, vwgy végigsétál egy áruházon,
belekáprázik
a szeme, annyi szép
nőt lát. Számomra a
legnagyobb
rejtély, hogyan tud ilyen
fantasztikusan ápolt lenni az a nő, aki naponta nyolc órát dolgozik.

Megállok a keresztútnál
Feledhetetlen élmény, hagy amikor egy forgalmasabb
helyen a
rendőr leállítja a kocsikat, a sok
beépített rádió harsogja és bömböli
a legkülönfélébb
műsorokat.
Az
egyik éppen tőzsdei jelentést ad, a
másik divatos tánc-slágert, a harmadik a chicagói
filharmonikusok
koncertjét, a negyedik
sporteredményeket. A különféle zajok rettentően
megviselik
az ember
hallószervét.
Valószínűleg innét van, hogy NewYorkban gyorsabban és mélyebben
alszik az ember, mint másutt.

Magyar motivumú és anyagú nyári toalett egy
newyorki divatház kollekciójában
(Foto fider. Newyork)

23

Gyorsírógép
Láttam
a
legújabb
típusú motorciklit.
Nagyon
csendes
alkotmány és nyeregülés helyett szék van rászerelve. Az ember úgy ül
benne, mint a, hintóban.
A motort a szék alatt
helyezték
el.
Jobban
megfelelne
rá az autocikli elnevezés.
VALORIZÁLT KÖZMONDÁS
Roosevelt
adópolitik á j a nagyon megsarcolta a gazdagokat. Egy
barátom
kiszámította,
hogy jövedelmének 89
százaléka adóira megy.
Általaiban az a helyzet,
hogy ha egy újonnan
alakult vállalkozás első
üzleti éve rossz, m á r be
is csukhat.
Az amerikaiaknak van
egy mondásuk
arra,
akinek jól megy. Azt
mondják, »úgy érzi magát, mint egymillió dollár«. Mintha nálunk azt
mondanák, hogy »úgy
él, mint Marci Hevesen.« Most valorizálták
a szállóigét: »úgy érzi
magát, mint egymillió
dollár, minusz adó«.

Kedélyes
Durstine,
24

A technikai újítások közül, umikkel Amerikában
találkoztam,
legérdekesebb a gyorsírógép. A billentyűkön betű helyett
gyorsírási
jelvények vannak és ennek megvan többek közt
az a rendkívüli előnye is, hogy a gyorsírónak
a rendes írásra való áttételnél nincsenek
problémái u saját jeleivel szemben. Mindjárt
lediktáltam egy hosszabb levelet. Eredmény:
azelőtt én tartottam
szüneteket diktálás [közben,
hogy a kisasszony utóiérjen, most a kisasszony
várt rám mtinduntálan.
Gramofonban van egy tökéletesített
készülék, amely
tizenhat lemezt cserél,
úgyszólván
egész estiét betöltő műsort ad. Egy szellemes átváltó segítségével meg lehet ismételni !a sikeres
lemezeket.

A STRÉBEREK PARADICSOMA
Visszafele utaztomban, a Normandie-n jutott az eszemlbe, hogy milyen boldogság lehet
ilyen hajóút egy vérbeli strébernek. Culbertsónnal bridzselhet, Tildennel teniszezhet, Noel
Cowarddal
beszélgethet színdaraibírásról, Gilbert Millerrel
színigazgatásról, Jules Bacheel banküzletekről, Werner Fuettererrel filmről.
Nem tudtam ellenállni a kísértésnek:
beültem egy bridzspartilba, amelyen Culbertsonon és r a j t a m kívül Márffy Mantuano
Judith (Listowell grófnéja) és Mrs. Roy Sarles
Durstine vettek részt. Amikor megalakult a
parti, megkérdeztem Culbertsont:
— Pardon, ön milyen rendszer szerint játszik?
Apropo, a magyar adóhatóságok figyelmébe! Cülbertson panaszkodott, hogy a bridzsnyereségét is megadóztatják.

bridzs-partí a Normandie-n. Cülbertson, a bridzs-pápa, Mrs. Roy Sarles
Incze Sándor és Márffy-Mantuano
Judith. Listowell grófné, aki felolvasó<•
körutat tartott
Amerikában

esztendei hallgatás után ismét darabot írt. Mégpedig Székely
Jánosnak, az ismert filmírónak
társaságában. A darab címe: »Színiiskola«,
műfaja: »életkép három
évfolyamban«.
— Miért hallgatott Egyed
Zoltán
tíz évig?
— Pontosan [egy évtizeddel
ezelőtt
mutatta be a Magyar Színház
az
írónak az »Égő szoknya« című darabját. A premier előtt a szokásos
»szerző a darabjáról« című önvallomásban Egyed a tőle megszokott
temperamentummal
és
szókimondással a következő
nyilatkozatot
tette: »Kritikusi pályám alatt
nem
adtam pardont. En sem kérek
gráciát a kollégáktól!« A kritikusok eleget is tettek Egyed Zoltán kívánságának és irgálmatlamil
levágták a
darabot. A premier után az író bejelentette, hogy hosszú ideig
nem
ír színpadi művet,
mert
exponált
kritikusi helyzetében ezt nem tartja
helyénvalónak. Most aztán
kikíván-

Jhaqa cóak tudja»».
INTIM PISTA, hogy milyen meglepetéseket készít nekünk a június?
— A színházi idény már a vége
felé közeledik,
de annál
nagyobb
lendülettel 'készülnek a Júniusi Hetek előadásaira. Már eddig
sokszáz
jegyet foglaltuk le és ami a legfontosabb, az előjegyzések jelentős
része külföldi rendelésekből áll.
— Mi lesz a nevezetesség?
— A »Fidelio« szabadtéri előadása
mellett a Júniusi Hetek nagy eseménye lesz a margitszigeti
Polo-pályán júniivs 6-án tartandó
szabadtéri hangverseny,
amelyen kétezer
magyarruhás
iskolásgyerek
énekli a
népdalgyűjtemény
gyöngyszemeit.
Nagy társadalmi
szenzációnak
Ígérkezik
a
belügy minisztérium
palotájának udvarán
tartandó szerenád-est, amelyet
a
Filharmóniai
Társaság rendez. A hazai nagyságokon
kívül
két
vendé g karnagy:
Dobrowen
és
Kleiber
szereplése
biztosítja
a
Júniusi Hetek zenei nívóját.
— Beszéljen
egy kicsit a színházakról! Milyen darabok
készülnek'?
— Kezdjük
lassacskán
megismerni a jövő esztendei termést is, miután Edvin
Knopf, a
Metro Budapesten
tartózkodó szcenárium- főnöke már most a következő évi
újdonságok
iránt érdeklődik.
— Meséljen
valami
érdekeset
egyik-másik
darabról.
— Egyed Zoltán tízMoln&r Ferenc velencei tartózkodásának utolsó napján készítette ezt a felvételt a világhírű
íróról dr. Pap Györgyné, a
Színházi Élet olvasója
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kozott belőle az új téma,
amelyen
éjjel-nappál dolgozik. Miután
társszerzőjének
rövidesen
Londonba
kell utaznia, Egyed Zoltán
szabadságot kért az Uj
Magyarságtól,
csakhogy
mielőbb befejezhesse
a
darabot.
— Meséljen a darabról
valamit.
Miről szól?
— A címében benne van a [témája
is. A mai ifjúságról szól, a legújabb
színésznemzedékről.
A
Vígszínház
vette tervbe a bemutatását,
különösen érdekes szereposztásban.
Először találkozik a magyar
színpadon Fedák Sári {aki egy akadémiai
tanárnőt játszjJc) Muráti Lilivel, az
egyik növendék
megszemélyesítőjével. <Somlay Artúrnak van még jelentős szerepe az újdonságban.
— Indig Ottó megérkezett már az
új darabjával?
— Az »Örök szerelem« most készül Firenzében. Furcsa darab lesz
az Indig Ottóé. Bizonyává sokat beszélnek majd róla a budapesti
társaságban. Arról szól, hogy egy pesti
hölgy vidám családi életet
folytat
férje oldalán.
Van egy
udvarlója
is, akivel a közeli házasság
lehetőségét beszélik meg. A második
felvonásban már új férje van
őnagyságának, de nem az udvarló, aki tovább is megmaradt a régi tisztségében. Es a harmadik felvonásban is-

mét vadonatúj férjet
prezentál a
hölgy, míg az udvarló pozíciója továbbra is változatlan marad. A házassági komédiáról már most
azt
kezdik rebesgetni,
hogy
kulcsdarab, de ennek a
híresztelésnek
semmi alapja nincsen.
— Molnár Ferenc új darabját nem
meséli el?
— Nagy vonásokban már elmondtam a »Delila« című darab
tartalmát. Bővebben egyelőre nem óhajt
róla nyilatkozni az illusztris
író,
aki már Bécsbe érkezett és rövidesen Budapesten is megjelenik, hogy
élvezhesse
a pompásnak
Ígérkező
nyarat.
— Apropo,
megkezdődtek már a
Szigeten a »Szép Heléna« próbái?
— Szabolcs Ernő mozgósította
az
egész gárdát. A címszereplő
Hajmássy Ilona, már megtanulta
híres
zeneszámait.
— Igaz, hogy a primadonna mégis
csak elutazik
Hollywoodba?
— Mégpedig ellentétben a pletykákkal, egyesegyedül
vág neki a
hosszú útnak. Felszólítást
kapott a
filmmetropolisból,
hogy legkésőbb
augusztus 15-én szálljon hajóra. így
aztán csak két hónapig játszhatja a
»Szép Helénát«.
— Meséljen valamit a
legújabb
vendégekről.
— Edvin KnopfrM, akiről már be-

Megfcezdödött és miris teljes szépségében pompázik a nyári
pesti nyár első vizilecskéi. Szombathelyi Blanka, Bordy

széltem, még elmondom,
hogy sohasem járt Budapesten, de már az
első huszonnégy órában
beletalálta
magát az itteni viszonyoJcba.
Az
egyik kedves és tehetséges
fiatal
irónk, amikor megtudta,
hogy a
Metro irodalmi tótum-faktuma
Budapestre érkezett,
kimenőt
kért a
feleségétől azzal, hogy vele tölti az
estéjét. Így aztán késő éjjel érkezett
haza és folyékonyan mesélte el, hogyan tárgyalt a hollywoodi
filmemberrel. Véletlen folytán másnap az
író és felesége társaságban
összetalálkoztak a vendéggel. A férj bizalmas mosolygással
üdvözölte
a
csodálkozó
Knopfot, majd
mintha
régi jöbarátok volnának,
megölelte
feleségemnek
és a )fülébe súgta: »A
azt mondtam, hogy az éjszaka önnel
tárgyaltam.«
Az amerikai
vendég
egy pillanat alatt átlátta a helyzetet és hangosan így szólt: »Miután
elváltunk,
sokat gondolkoztam
a
dolgon és azt hiszem, hogy ezzel a
második szcenáriummal lehet valamit csinálni.«
— Ki volt még érdekes vendég?
— Gregor Rabinovitz párizsi filmvállalkozó is hamar
megbarátkozott
a magyar írókkal. Nagyon kedves
epizódnak volt a hőse
Budapesten.
Talán magáik nem is tudják,
hogy
a filmvilágban egy kéziratnak
az
adja meg az értékét, hogy hány

filmgyár vetekszik érte. Az írók és
az ügynökök fel is szokták ezt használni iés álajánlatokkal
igyekszenek emelni az árfolyamot.
Rabinovitz tárgyalt Budapesten a két ismert társszerzői legújabb
művéről.
Mielőtt még a lényegről
beszéltek
volna, komoly hangon így szólt hozzájuk: »Garantálják, hogy ezt a szüzsét már minden hollywoodi
fifonvállalat
visszaadta?«
»Garantáljuk!« — kiáltották kórusban a szerzők. »Bizonyosak önök afelől,
hogy
ez a kézirat már a kutyának
sem
kell?« »Bizonyosak
vagyunk«.
Rabinovitz erre elővette a
töltőtollát
és így szólt: »Akkor rendben
van,
megvásárolom a darab
filmjogát...«
Ës öt perc múlva aláírta a szerződést.
— Igazi amerikai tempó!
Mesélje
el, mi igaz Gyöngy Pál
rejtélyes
eltűnéséből?!
— A tehetséges fiatal
zeneszerző
néhány esztendővel ezelőtt vette feleségül Harsányi lia fiatal színésznőt. A gazdag család —mint az operettekben és az életben szokás —
ellenezte a házasságot. A
fiatalok
ennek ellenére nagyon boldogan éltek. Most aztán Gyöngy
Pál szabályszerű búcsúlevél
hátrahagyásával ismeretlen helyre utazott.
Nem
igaz, \hogy haragban váltak el, ellenkezőleg!
Ebben a levélben
a

Budapest strandélete. Természetes, hogy színésznők voltak a
Bella, Stzepes Lia é s Donáth Ági már napomta strandolnak
(László fotók)

Franz Theodor Csokor, a magyar származású
hires osztrák író a Művész Színházban előadott
darabjának premierjén gratulál Dobos Anniénak, a dráma egyetlen női főszereplőjének

fiatal komponista megható
módon
gondoskodik
a feleségéről,
felsorolja a legközelebbi
teendőket
és
egyáltalán nem úgy búcsúzik, mint
aki örökre óhajt távozni. Az
ifjú
asszony napokig
zokogott, a férje
szüleivel is keresett
összeköttetést
és fűt-fát megmozgatott, hogy megtalálja a zeneszerzőt, akit
őszintén
szeret. Két nap óta fordulat van az
ügyben: a színésznő is eltűnt. Nem
kell megijedni, a beavatottak
úgy
tudják, hogy ismeretlen helyen tartózkodik, de ez az ismeretlen hely —
azonos a, férj ismeretlen
helyével.
— Meséljen
valami
mulatságos
történetet is!
— Ennek a kis históriának
az a
címe: »Színházi világban nem lehet
eléggé csacsenolni!«
A
napokban
felújítottak
egy darabot, a teljes
premier-szereposztásban.
Csupán az
egyik háromszavas
szereplő
hölgy
maradt ki a vígjátékból. A népszerű
író már régen udvarol a kis színésznőnek 'és ezt az alkalmat is felhasználta egy bókra. Másnap
felhívta és vakmerően a
következőket
mondotta: »Láttam ismét a darabot,
mondhatom, hogy maga nélkül fabatkát sem ér!« A kis színésznő erre
csicseregve így szólt: »Nagyon kedves, hogy megemlíti, de egy
kicsit
elkésett. Ma reggel már!
legalább
hatan telefonáltak
és
ugyanezt
mondták!« Kezeiket
csókolom!

Ginger Rogerst Rooseveltnó vezette be az előkelő amerikai társaságba. A képen együtt! láttni őket.
Középen Rooseveltné éppen magyaráz valamit Ginger Rogers nek

I TT A NYÁRI
SLÁGER
»Egy vidám éjszaka«, a Magyar Szíriház újdonsága, kétségtelenül a szezón legmulatságosabb darabja. A második
felvonásban Fejes Teri énekli
az alábbi tréfás dalt,
amely
az előjelek szerint slágere lesz
a pesti nyárnak.
Juliettnek
nincsen
szoknyája,
Na de így még jobb a torImája.
Oly kék a szeme s a haja
[fekete.
Juliettnek
nincsen
nadrágja,
Sem. egy rendes, gazdag nagyibátyja,
De jó a szíve s van egy gye[reke.
ö jó kislány, ő teheti, ő teheti,
Ezért hát öt már egész Párizs
[szereli^
Juliettnek
nincsen
szoknyája
Na de így még jobb a formqf
FEJES
(Âagelo

tó-4. m:
-

TERI
fotók)

Érdekes pesti m e s «
" S t S T V Ä " ®
jóben Vaduay László, rő^enaplő^. Bujapes , P
^ A
tipikus S « «
be ö S f Béla a Hunniában

rsA y e Mmeg^ fogja
H nézni
s rezt

p o s t t embcr
a meset

Az óhegy-utcai polgári
leányiskola
növendékei előadták
Faragó
Mária
énektanárnő vezényletével Kodály Zoltán gyönyörű daljátékát, a »Székelyfonó«.-t. A tornateremben
felállítottak
egy dobogót, kézimunkákkal és virágokkal díszítettek fel mindent. A bordásfalak, a gyűrűhinták és mászó-póznák riadtan figyelték a nagy készülődést.
Cseresnyés Andrea és Illösvay
Katalin tanárnők irányításával szerény
kis eszközökkel leutánozták az operai
kosztümöket, a gyerekek maguk hímezték tarka, magyaros
ruhájukat,
gyö
nyörű műsorokat
rajzoltak és — énekelték a* »Székely fonó«-t. Kétszáz szegény, kültelki gyerek ajkán csendiält
fel Kodály muzsikája. Kipirult arccal,
csillogó szemmel és boldog
mosolly
énekeltek! Micsoda gazdag, tündérmesébe illő ajándék ez számukra. Boldog
gyerekek, akik ekkora élménnyel
készülnek az életre! Az Operába aligha
jutnak el és hogy valamiképen mégis
hozzájussanak
ehhez a
remekműhöz,
maguk adják elő! Gyerekek
most énekelték először a Székelyfonót. A kitűnő
és lelkes Faragó Mária érdekes kísérlete nagyszerűen sikerült. Palló, Basilidesz, Báthy és Rosier szerepét 12—13
éves kislányok énekelték izgatottan és
felelősségteljesen. Eljátszották a Görög
Ilonát, a malmot és a tornyot, akárcsak
az Operában. Az iskolában megjelent
Kodály Zoltán és felesége társaságában
Bajor Gizi is, aki nevetve és könnyes
szemmel figyelte az előadást. Az egyik
kislányra rámutatott :
— Látod ezt. a kis kölyköt, ez néhány
év múlva a legveszedelmesebb
riválisom lesz!
Lelkendezően tapsolt:
— Sírni szeretnék a meghatottságtól,
— mondta Bajor. — Már
régen nem
volt ilyen elragadó élményem !
Bajor Gizi és Kodály a »Székelyfonó« szereplőivel

Az előadás végén odament az egyik
vöröshajú kislányhoz, akin
különösen
sokat mulatott és megkérdezte, hogy
hogy hívják? »Gizellának« — mondta a
gyerek.
Kodály Zoltán elvegyült a gyerekek
közé, hosszasan
beszélgetett
velük.
Olyan őszinte szeretettel néztek rá, ahogyan csak gyerekek tudnak.
Nagy ünnep volt ez az óliegy-uteában, sok öröm és derű fakadt nyomában
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A maga nemében páratlan esemény színhelye lesz június 13-án és
16-án a városligeti Vajdahunyadvár u d v a r a Itt rendezik meg1 ezidén
a máris oiy népszerű »Júniusi Hetek« legjelentősebb eseményét: a
Fidelio szabadtéri előadásait.
Budapest székesfőváros polgármesterének,
valamint a Mezőgazdasági Múzeum igazgatóságának megértése lehetővé teszik, hogy ez előadás művészi rendezői,
ifj.
Oláh
Gusztáv és Nádasdy
Kálmán a maguk
egészében megvalósíthassák
művészi
elgondolásukat. A
22 méter széles és
20 méter mélységű
szabadtéri színpad
hátterét a vár renaissance szárnya
és a boltíves várkapu képezik. A vár
első emeletéről hatalmas
lépes öle járatot építenek fel,
hogy az előadáson
résztvevő nagy statisztéria leghatásosabb uniódon kapcsolódhasson be a
dalmű romantikus cselekményébe.
Beethoven népszerű operája, amely
a szabadság és a hűség magasztos
szimbóluma, egyenesen kikívánkozik a kulisszák világából a szabad
ég alá, hogy így a börtönből kiszabaduló rabok valóban »szabad léghez« jussanak. Uigiyancsak nagyhatású és hasonlóan látványos lesz
Pizarronak, a kegyetlen rendőrfőnöknek szemléje a várudvaron, valamint a kegyelmet hozó kormányzónak és díszes kíséretének ünnepélyes érkezése és a tömeg üdvrivalgása.
Pesti színpadon még nem látott
nagy apparátussal rendezik me® ezt
az előadást, amelynek 300 közreműködője lesz. De nemcsak a színpad
megfelelő beosztásáról történik gondoskodás, hanem a 100 tagú zenekar
Ferencsik János vezetésével is oly
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elhelyezést nyer, amely az akusztika legkényesebb igényeit is ki
fogja elégíteni. Különös 'gondot fordít a vezetőség a nézőtéri tribün
megfelelő megoldására. Tolnay Pálnak, az állami színházak műszaki
főfelügyelőjének tervezete szerint
6Yi m magasságig emelkedik a lépcsőzetesen
épülő
1800 férőhelyű nézőtér, amelyen kizárólag számozott tribünülések
lesznek
és valamennyi hely
mind
akusztikai,
mind látási szempontból zavartalan
élvezetet biztosít.
Az előadást egy
szünet szakítja meg
és a rendezőség a
nézőtér mögött fekvő, gyönyörűen kivilágított park-részen buffet-xől gondoskodik.
A nagyszabású esemény iránt, amely
úgy művészi, mint
társadalmi
szempontból tavaszi idényünk ünnepi záróeseménye lesz, úgy
a fővárosi társaság, mint a külföld
(Foto Kariagor)
részéről is élénk
érdeklődés mutatkozik.
A közreműködők közül
Báthy
A n n a Fidelióját bécsi és Röster
Endre Florestánját salzburgi sikerek is fémjelzik. A többi főszerepet
is Operánk legjelesebb művészei
tolonácsolják: Réthy Eszter, Kálmán
Oszkár, Székely Mihály,
Szügyi
Kálmán.
Az Operaház elővételi pénztára
m á r most, hetekkel az előadások
előtt valóságos ostrom alatt áll,
mert ezúttal a közönségnek az a
része is felkeresi az előadásokat,
akik a múltban nem lehettek tanúi
Operánk e páratlan teljesítményének.
Az előadás intéző-bizottsága permanenciában dolgozik Fellner Alfréd irányítása mellett

A {w'à jecitvái
A Zeneművészeti
Főiskola énekeseinek
vizsgája minden évben érdekes «eseményt jelent, mert
mindig feltűnik közöttük
egy-egy ú j Alpár Gitta,
Németh Mária,
Jeritza
vagy Guglielmetti.
Hétfőn este vizsgáztak
az Operaházban az ú j növendékek és ezúttal sem
okoztak csalódást. Néhány
énekeskarrier
indult el
az idei vizsgán is. Miután még nem
tudjuk,
Jehogy kikből l&sznek
ritzák, bemu%tjukj valamennyiüket.

Marton

Nelli

Ilonka

Faust

Delli

Rózsi

Zsidónő

Mária

Lakmé

Szatmári

IIa

Szulamit

Traviata

H. Tamás

Zimmermann

Marjai

Erzsébet

Trubadur

Bonewa

Dorita

Berlichingeni

Kováts

Jolán

Sába királynője

Götz

Nád Nádelstecher

László

Fischer Pál zenetanár tanítványa, önálló estét ad a Zeneakadémián
(Foto Kacsurek)

A Wiener Staatsoper a héten mutatta be Weber »Oberon«
című operáját. Az előadás mindkét primadonnája magyar:
Bokor Margit

Anday Piroska
(Foto Willinger)

V i d é k i S z í n h á z i Hét
Szeged: Béke ff i László vezetésével a Pódium kabaré a szegedi színházban kezdte meg vidéki turnéját.
Nyíregyháza: Moary Luci játszatta Bársony Rózsi szerepét a »Meseáruház« premierjén. A hét második premierje a »Jöjjön elsején« volt, Turay szerepében Csiky Zsuzsival.
Kaposvár: Dayka Margit 31-jén a »Sok hűhó Emm'iért« főszerepében vendégszerepel.
Szolnok: Zilahy Lajos végignézte a »Szűz és a
gödölyé«-t és előadás végén gratulált a főszereplőknek, Erényi Böskének és Balogh Klárinak.
Debrecen: Faragó ödönt Horváth Árpád a Csokonai Színház művészeti vezetőjének szerződtette.

A Színművészeti

Az »Ifjú Horváth Pál« bécsi
főszereplői: Hans Wengraf és
Hatvany Valéria
(Foto Willingerl

Akadémia növendékeinek vívó-vizsgája, melyen sikert
növendékek, de tanáruk, Fodor István is

arattak

nemcsak

a

Az olaszok
leghíresebb
énekesnője —
magyar!
Kóma, 1937 május.
A római operaszezón, ha most a
végén megállva visszatekintünk rá,
sok egyéb nagy esemény között két
felejthetetlent mutat: Benj amino
GigJi fellépését az Aidában és a
Lohengrinben.
Hogy a nagy tenorista, akinek az
olasz királylátogatássai egybeeső
hatalmas budapesti sikeréről most
érkeztek haza a tudósítások, mit
Benedetti Mária
művelt Rómában ebben a két szerepében, arról részletesen megemlékezett a világsajtó. A magyar hall- gyok, — felelte magyarul legelső
gató számára ennek a két Gigli-esté- kérdésünkre, — magyar földön nőtnek volt egy külön öröme: a Maria tem fel és büszkén viselem magyar
S ugyanilyen
Benedetti szereplése. Ez a fiatal éne- állampolgárságomat.
kesnő volt a Oigli partnere minda- boldogan vallom, hogy apám is,
két darabban. Es ha a római sze- anyám is olasz vérből erednek.
Ha ilyen lelkesen magyarnak
zóni a férfi énekesek közül, kétségkívül aGiglié volt, az énekesnők kö- mondja is magát, típusa csakugyan
zül bizonyára Maria Benedetti (mond- letagadhatatlanul olasz. Feltűnően
hatja ezt a maga nagy szezonjának. magas, junói termet, remek figura.
Haja olaszosan ragyogó-fekeMaria Benedetti magyar nő.
te, szeme félreismerhetetlenül
Magyar földön letelepedett olasz
olasz szem. Nemcsak hangjászülőktől származik, akik felvetval és színészi képességeivel,
ték a magyar állampolgárságot.
hanem szépségével is jogosan
Vidéki kisvárosban laktak, a
viseli az első helyet.
leányka magyar iskolákat
zett és úgy beszél ma— Mit tart eddigi pályája lesmagyohb sikegyarul, mint odahaza
rének?
akárki. Mivel bámulatos hanganyagát ha— Kétségkívül a Gigli
mar felfedezték, előbb
ítéletét. Mikor abban a
Budapesten tanult éneboldogságban részesülkelni, de még mielőtt
tem, hogy a római kia magyar operaszínrályi opera színpadán
padon
megjelenthetett
a partnere lettem, Gigli
szórói-szóra ezt jelenvoLna, már Milanóba
került s miután itt
ki az ujságíróktovább képezte
magát,
s ez a mondat
a bolognai nagy éneklapban meg
versenyen megnyerte í
is jeleni: »Maria Beneszopránhangok legelső
detti
énekesnőnek
is,
színésznőnek
is egydíját.
Mindjárt
le
aránt
csodálatraméltó
szerződtették a róma:
és az övé a legszebb
operához. Más fiatal
mezzos zoprán-énekhang,
énekesnő évekig küszamelyet az utóbbi évekködik, amíg apró szeben az egész világon
repeken keresztül vahallottam
lami érdemesebb feladathoz jut, neki a jó
Ez a szép, fiatal lesors azonnal ölébe önány azon az úton van,
tötte a legelső szerephogy a világ legnakört.
gyobb
énekesnőjének
Felkerestük római laszámítson. S hogy makásán az egyetlen csagyar, azt a Metropolipásra -híressé lett énetan színpadán sem fogkesnőt.
mint Aida
letagadni.
— Igen, magyar va- Benetiettí Mária, (Foto Reale)
<*«- h->

A fiatal hölgy, akinek i g jó színházi összeköttetései vannak
írta: FARKAS IMRE

Sok műkedvelő előadásra kapok meghívót. Mindig megtiszteltetésnek veszem és mindig siajnálom, ha nem tudok ezeknek a kedves meghívásoknak
eleget tenni. Néha azért kiválasztok
egyet-egyet, amelyikről azt vélem, hogy
valami különöset, kedveset tartogat a
számomra. Amikor az »Angol-magyar
elemiiskola« tízéves jubileumi ünnepélyének a meghívóját elolvastam, mindjárt azt mondtam magamban:
—- No, ide elmegyünk!
El is mentem. Nem bántam meg.
*
A kedves, színes, mosolygós ünnepély
prológusát Szenes Anikó írta,
Szenes
Béla lányia. Felléptek az iskola régi
növendékei, köztük Nijinszky
Tamara.
Egyáltalán — nagyon érdekesek a szereplő művészek szülei. Az első mesejátékban például, amelynek a magyar
neve »Kis hercegnő«, s amelyet végig
kifogástalan angolsággal játszanak a
magyar gyerekek, fölcsendül egy régi
magyar szám is. »Londonban, hej, van

Jelenés előtt egy

pillantás a tükörbe

sok számos utaa — és minden utcán
sok sarok!« A színlapon »Prince Bob«
all, előadja: a szerző fia, pusztaferencszállási ifj. Huszka Jenőké. A kis darab
egyébként csupa szép angol gyermekdalból van összeállítva, finoman, csipkeszerüen.
Azután: újabb mesejáték. Az örök
tündérmese, a drága, a csipkeszerű, az
aranyos-ezüstös fényekben játszó ör<jk
tündérmese: Hamupipőke.
Angol neve
Cinderella. Jelen esetben a Cinderella:
Lux Marietta.
És végül: »János vitéz«.. »Én a pásztó?
rok királya legeltetem
nyájam...!«
Eszembe jut drága jó Kacsóh Pongrác.
A »János vitéz« pár csodadallama először egy gyerek műkedvelő előadás keretében csendültek föl. Most visszajöttek, tavaszkor, bimbónyitáskor, egy kis
kirándulásra, Budára, az Iskola-utcai
angol iskolába! Minduntalan
visszavisszatérnek ezek a melódiák, ahogy
mindig ellátogat hozzánk a rózsabimbós
május.
Egy angol mesejátékban föltűnt egy
Shirley
csillogó feketeszemű lányka,
Temple szerepében. Roboz Zsuzsi II. o.
Édestatyja Roboz Imre, a Vígszínház
igazgatója. A fiatal hölgynek elég jó
színházi összeköttetései vannak.
I n t e r j ú következik:
— Mondja, Zsuzsika, meg van elégedve a szerepével?
Nem válaszol azonnal, mert előbb
összekeresgéli iá három babáját. (A kedvencet, a kékszemű szőkét. Évának hívják.)
— A szerepein elég kedves.
— Nem fél?
— Mitől? Tudom a szerepemet.
Messziről hallatszik a hívó szó: Zsuzsika! Sarkon fordul.
— H í v n a k . . . az én jelenetem következik.
— Legalább egy autogrammot.
— Kérem.
Leírta <a nevét. Még felkiáltó jelet is
tett utána:
— Roboz Zsuzsánna!
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Elég meleg már a viz?
Maureen

O'SuHivan

IMRE
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Seholsincs annyi tehetséges szíl nész, mint Magyarországon —
I mondják.
1 — Ez igaz — felelik erre a filmA rendezők — nincs könnyebb
) • dolog, mint kiszerepezni valai t melyik film férflfőszerepét, de
a színésznőkkel b a j van.
h0k Nincs elég női sztárunk. PonLJk tosan: nincs női sztárunk itt3
hon.
^ ^ Azt a párat, aki van, előre
H M lekötötték majdnem egész
^ ^ évre.
^
Példánl: július 5-én kerül
B p A sorra Heltai Jenő »111-es«
^ ^ ^ című regényének filmvál1
változata. Három férfifőB k szerepét már régen kiosztották : Törzs, Jávor,
^X Rajnai. A nőket keresik.
^ ^ ^ Augusztusban jön a
• d
Zilahy Lajos film: a
L A »Két fogoly«. A két
címszereplő
régen
'J^^ÊW^K megvan: Jávor, Èaj• •
nai. A nőket keresik.
J L ^ Olvasóink is segítse^
nek keresni.

^ ^ Q

r

k

Oétoo

Jídtai

fetta

^ y
Székely István fii>. S | 9 M met készít Heltai
I r a A Jenő »111-es« cíJ H K 4 m f i regényéből,
A J j ^ ^ Q A forgatókönyH M vet, Mihály István társaságáu l ban,
szemém j / k lyesen í r j a az
elnök úr.

HOLLYWOOD

Mit fmçaUiaâ
A Hunnia régi műtermeiben :
Indig Ottó »Segítség örököltem«
című vígjátékát»
Az ú j Hunnia műteremben :
Vaszary János »Édes a bosszú«- J
ját.
i
A Filmirodában Bónyi Ador- È
ján »Viki«-jét.
m
Vidéken a »Torockói meny- J q
asszony« külső felvételei ké- Ê^a
szülnek.

Sœéâeùj, Js&taán
megvette a &aját
filmjét
Most rendezi a Hunniában Székely István Indig Ottó »Segítség örököltem« című vígjátékát. A filmet Székely i
István megvette Ame- J
r i k á r a . Miután ősszel M
Hollywooda megy fe- é t
leségével, Ágay Í x é n - P
nel, személyesen fog- J V
ja az üzletet lebo- J m
nyolítani.
A magyar filmgyártásban eddig A m
csak egy példa
volt hasonló esetre. Fejős Pál M t f S
megvette Ame- m J ' ^ i
rika számára a ^ j L J
»Tavaszi
zá- ^ ^ » » M
por«-t, amely Ê m
M
nagy
sikert
m
aratott kül- ^ j g ^ J f l «
földön.
^ m

BEVONULTAKK
NYERTESEI

kapják a szerződésEgy nappal az Uráfölvett gázsit,
niábantartott elődönakik csak statisztálni
tő után megjelent egy
fognak. A többiek legHunnia boy a Színházi
alább a
kétszeresére
Élet Vaszary-pályázatászámíthatnak.
nak
kiválasztottjainál.
Azért választották a staBehívót hozott a filmgyártisztákat is a pályázók
ba. Harmincegy lány jött
közül, mert maguk kérték.
ki aranyat keresni a filmMindenáron be aíkartak
gyárba. Amíg ott vártak
azi ú j műtermek udvarán, Vaszary János és Bibén Ist- jutni a Hunniába.
ván
kiosztja
a
szerepeket.
A
— Kérem, vegyenek fel
a zsűri tagjai gyakran elKállay Edith, Surányi
— mondta az egyik lány
sétáltak közöttük: lámpa- lányok:
Erzsi, Szigeti Timea és Köigen indulatosan a zsűriláz nélkül akarták őket
kény Izabella
nek— legközelebb már mamegfigyelni. Benn a műguk fognak kérni engem!
teremben, a reflektorok
k|özött, úgy reszkettek, mint a kis inA zsűri, puszta kíváncsiságból, feltézeti lányok a vizsga előtt. Ami rendvette.
ben is volt, mert húszan kö&üiüík intéEgy karrier már a felvételek előtt
zeti leányokat fognak játszani. Erdélyi
elindult: Szigeti Tímeáé. Nagyon széMicivel és Komár Júliával.
pen énekel és táncol. Négy évig tanult
Amikor Eiben István végzett Erdélyi Berlinben. Most tizenhat éves. Trebitsch
Mioi és Nagykovácsy Ilona próbafelvé- producer opciós szerződést köt vele köteleivel, kiszólt, hogy jöhetnek a lá- vetkező
filmjeire.
nyok. Meglepő kép volt. Egy lány se
Végül, itt a pályázat végeredménye.
indult az áhított műterem felé. Mind
gyorsan, szinte varázsütésre, előkapta A húsz intézeti lány:
Szigeti Timea, BiróEva, Kállay Edith,
kozmetikumait.
Surányi Erzsi, Temesi Bora, Lányi MaEiben István, az élő felvevőgép, rögrika, Kökény I., Almássi Judit, Hi-ubony
tön ítéletet
mondott
mindenkiről.
Mária, Wilhelm Teri, Agai Edit, Soóki
Vaszary János különböző
csoportokra
Sára, Erdiős Vera. Vadász Vera, Telosztotta a lányokat.
bisz Éva, Simon Györgyi, Foglyos Má— Ez majd a bárban szerepel! Az az
intézetben; — mondta, ö már látja ma- ria, Vecsei Rita, Brezák Ica—Kele Irén,
Somló
Franciska, Ferenczi Márta, Varga előtt a filmet.
Az egyik lány Szolnokról jött fel ga Györgyné, Bretz Angela a film
bárjeleneteiben fognak szerepelni. Kószerendsé't próbálni. JSikerrei. A neve
nya Klára, Szilányi Szabó Eszter, SzőlFoglyos Mária, Szolnokon, a Vas-utca
1. alatt lakik. Boy helyett sürgönnyel lősi Rózsi, Gera Kató különböző jelefogják behívni. Nem hitte el, amíg Tre- neteknél fognak statisztálni.
bitsch producer alá nem írta szerzőEz,
egyelőre,
Vaszary-pályázatunk
mérlege.
dését.
Reméljük, hogjr_a film, az »Édes a
A kiválasztottak — összesen huszonnyolcan — úgynevezett alapszerződést bosszú« premierjé^után a pályázatnak
kaptak. Mind egyformán; de csak azok még folytatása következik.

it

A nyertesek aláírják a szerződési blankattáA. Az asztalnál: Törzs
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a

^Siklós,

Lánczi István dr.,

f^anrairhr .T-n« Ao, Prin ImrB

Peter Lorre karrierje—képekben
Budapesten született, Bécsben tanult,
Berlinben indult cl és Hollywoodiban
fui ott be a legnagyobbak közé Peter
Lorre, o, régi Haris Albers-filmek és az
ú j amerikai filmdrámák híres magyar
színésze. Minden szerepe eseménynek
számít. Ezerarcú színész. Nem volt még
két filmje, amelyben hasonlított volna
önmagára...
Amerikai karrierjét a
»Bűn és bűnhődés« Haszkolnyikovjának
köszönheti. U j sikere: repülő grand
guignol. Oíme: »I). O. X. Nincs kegyelem« A változatosság kedvéért most kiírni detektívet, játszik, bizonyos Mister
Motot. Mr. Moto alakjában öt ihat filmből álló sorozatot fog Peler Lorre minden évben eljátszani. Végre tehát lesz
majd egy pár képe, amelyben első látásra felismerik a nézők . . .

. . . a z »F. P. 1. nem válaszol« cimíi f i l m b e n . . .

. . . a »D. 0. X. Nincs kegyelem« főszerepében
(Foto Fox)

Peter Lorre első bécsi színpadi sikerében, a
»Scherz Satire, Ironie«-ben
(Foto Schulz)

...a

»Rauschgift

cimü

Albers

filmben

. . . és mint a kínai Mister Moto
(Foto 2ílth. Ccntury-Fox*

(Jüi »Cfaatufemß&c« ameûâai

ôMexe

Amerikában csillagokkal osztályozzák a filmeket.
A legkisebb »sarzsi«: egy csillag, a legmagasabb rangot négy csillag jelzi.
Az »AranyéinDer«, Gaál Béla Jólcai-filmje, három
és fél csillagot kapott. Ez azt jelenti, hogy csak egy
bajszál választja el, az amerikai napilapok kritikusai
szerint, a legnagyobb hollywoodi filmektől.
Itt fekszenek előttünk az amerikai lapok, amelyek
hasábokat írnak az, elragadtatás hangján az »Aranyemberiről. Általában meglepően jól írják a magyar
neveket is, csak éppen, a New-York Herald Tribune
írja így a film címét: »Aranyem Ber«.
A Daily i\ews szerint: »A. »Man of Gold« (Aranyember) az olyan művészi produkciók közé tartozik,
amelynél a hallgatóság elragadtatott tapsait mélységes, megilletődött csend előzi meg. A kritikusnak azonban« — í r j a a lap — ,»nem szabad hallgatnia, mert
ezzel igazságtalanságot követne el a színházbajáró
közönséggel szemben. Timár sorsa — e film igazán
emberi és élettől duzzadó hátterében — olyan finoman
és élethűen van megrajzolva, hogy a néző lélekzetfojt va kíséri a hős vergődését, a szerelem és a becsület két ellentétes pólusa között.« »Kiss Ferenc nem
hollywoodi férfiszépség. Neki rendkívüli színjátszó
képességé az erős oldala. Viszont valószínű, hogy
egész Magyarországot fel kellett kutatni három olyan
szép nő, mint Mezey Mária, Egry Mária és Kormos
Márta után«. »A film Jókai Mór híres regényéből
készült: Gaál Béláé az érdem, hogy belőle az 1936—
37-es szezon elsődíjnyertes filmjét produkálta«.
A New-York American nagy cikkben hívja fel
olvasói figyelmét a filmre. »Sók olyan filmet mulasztanak el azok, akik csak az amerikai filmeket szeretik, amelyek sk>k tekintetben az amerikai filmeket is
felülmúlják« — í r j a a kritikus, aki szerint az »Aranyember« is ilyen. Majd később: »Érthetetlen, honnan
veszik a magyarok női főszereplőiket. A szőke Egry
Mária és a barna Kormos Márta után következtetve
Magyarország a szép nők hazája lehet«.
Végül álljon itt a New-York Herald Tribune kritikájának egyik mondata: »Elsőrendűen fotografált (az
operatőr: Eiben István) és tökéletesen meggyőző filmtörténet«.
Ezért aratott sikert Amerikában is.

P l LM
CCCTÄIL
MYRNA LOY ÉS
POWELL - MOLNÁR
FERENC FILMJÉBEN
Megkezdték Hollywoodban az ú j Molnár Ferencfílm, a »Great Love« előkészületeit.
»Great Love« magyarul:
A nagy
szerelem.
Darvas Lili szerepét
Myrna
Loy
fogja
játszani a
filmben. Partnere:
William Powell.
A
rendező
Eichard
Thorp ; a többi szereplők:
Robert Young,
Florence
Rice,
Barnett Parker és
Cora Witherspoon.
Mind
kitűnő színpadi színészek
— mert minden Molnárszerep nagy színészi feladatot jelent.
BÁNKY VILMA
VISSZATÉR A FILMRE
Néhány hónappal ezelőtt utazott el Budapestről férjével Bánky Vilma.
Elmondta
a
Színházi
Életnek, hogy f é r j e filmrendező lesz, neki azonban esze ágában sincs
visszatérni a filmre.
Mire azonban Párizsba
ért, megváltoztatta
elhaTrenker
tározását. Louis
szerződést Íratott alá vele, amelynek
értelmében
eljátssza Trenker mellett
a »L'Appel du Feu« (A
tűz parancsa) című film
női főszerepét.
A klülső felvételek
Tirolban készülnek.
A „JÁNOS"
SZEREPOSZTÁSA
Megírtuk,
hogy
Bús
Fekete László filmet
írt
Hollywoodban »János« című darabjából, amely az
idén ment a Vígszínházban. Már
kész a
film
szereposztása. Muráti Lili
és Ráday Imre szerepét
Loretta Young és Warner
Baxter fogják játszani.

Ax »Aranyember« kritikái

a

Newyork Herald
• Kowshnn

Tribuneben

CSORTOS GYULA
SZEREPÉT
fogja Harry Baur játszani
az Alfred Neumann darab,
az »Oroszország«
francia
filmváltozatában. A hollywoodi változatban — amely
a magyarszínházbeli előadás pontos másolata volt
— Emil Janningsé volt a
szerep.

Oav 0 Gould, a híres hollywoodi táncdirektor érdekes ötletet valósított meg:
összeállított e g y amerikai láb-kartotókot. Megtalálható benne minden szép és
tökéletes formájú láb, amelyik táncolni tud. A négy legszebb: Virginia
Blaire, Peggy Neary, Crystol Keate és Doris Todding» kisasszonyok tulajdona
(Foto M. G. M.)

MÉG EGY TOLSZTOJ
film. készül Párizsban:
Sergius
atya.

a

JULÍEN GREEN
nagy regénye, a »Leviathan« (a Proust-cikliis és
Joyce »Ulysses«-e
mellett
a század legtöbbet vitatott
könyve) f i l m r e kerül. Párizsban, mert m á s u t t nem

mernének
ilyen
kényes
feladatra vállalkozni.
VICTORIA KIRÁLYNŐ
a l a k j á t eddig nem volt
szabad Angliában filmre
vagy színpadra vinni. Most
megengedték.
Egyszerre
három
Victoria-film készül. Az egyikben
Anne
Nea&le és Adolph
Wohlbrück a főszereplők.

A VETITÖKAMRA
TUDOMÁNYÁRÓL
í r t érdekes, minden filmszakembert érdeklő k ö n y vet Székely
Sándor
gépészmérnök, az ismert budapesti filmszakember. A
könyv részletesen
beszámol
mindarról,
amit a
modern
vetítőkamráról
tudni kell.
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Gémes Irén hárfamüvésznö június 1-en szerepel a rádióban. Három oklevele is van: zeneszerzési, zongoratanári és hárfamüvészi. Másfél évig Párizsban koncertezett

Thury Gizella, az »Internationale Wettbewerb
1936« egyik győztese, egyébként a m. kir.
Opera ösztöndíjas tagja, vasárnap este hat
órakor énekel a rádióban. A művésznőt a jövő
évre a berni Stadt Theaterhez szerződtették

Timkó Margit ötvenedszer szerepel a rádióban |
magyar dalokkal. Dr. Hersich Sándor törvényszéki bíró felesége. Kamarazenét tanít és|
Mozart-specialista

Bonkowszky Ágnes, eredeti nevén
Fatma Djemilé de Bonkowska, Abdul Hamid első kamarásának leánya.
Ö
u aaz első újtörök énekesnő, aki
európai
színpadokon szerepe]
c

I
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K. Füzesséry Mária május 31-én zongorázik a rádióban. Van egy ötéves fiacskája, aki már a külföldi
rádióból megismeri és megnevezi a zeneirodalom leg-

rf hèl hin ft eta

— Parancsol taxitf
A HARAGBáttaszéky Lajos, e rovat legédesebb történeteinek hőse, tudvalévőleg gyakran veszi igénybe barátainak szívességét. Egyik állandó adófizetője például Farkas Imre is,
akinek minden egyes Báttával való
találkozás egy pengőjébe kerül.
Történt egy héttel ezelőtt, hogy
Bátta, aki egyébként érzékeny és
büszke lélek, nagy haragba esett
egy másik régi adófizetőjével, Kör-

mendi Lajos doktorral. Amikor ezt
Farkas Imre megtudta, odament
Körmendihez és így szólt:
— Kérlek szépen, van egy üzleti
ajánlatom.
— Parancsolj, Mókucikám!
— Átveszem tőled a haragot tíz
pengőért.
Körmendi dr. belement az üzletbe, megkapta a tíz pengőt és azóta Farkas Imre t a r t j a a haragot
Báttával.
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VÁRATLAN ÖRÖM

V f a v e l m f u à t J i
MAI GYEREKEK.
TANÍTÓ: Péterke, hol áll ez
a mondat: »Szemet szemért,
fogat fogért?«
P É T E R K E : Nem tudom, tanító ár kérem, de biztosan valami boxmeccsel lehet kapcsolatban.
Beküldte: Ágoston Pál
Budapest.

A TELHETETLEN
EMBER.
— Tégy fel tíz pengőt
Aspasiára, biztosan nyerni fog.
• — Honnan tudod?
— Beszéltem reggel a
trénerével és beszéltem a
zsokéval. Mind a ketten
megesküdtek, hogy
első
lesz.
— Nekem ez nem elég.
— Hát mit akarsz még?
— Esküdjön meg a ló!
Beküldte: Qergely
Kőbánya.

Imre

SZERELEM!

—- Papa, marna,
lyertem őket!

idenézzetek!

Tombolán

(College

Humor)

RADIó

— Mondd, Aladár, akkor is szeretni fogsz, ha
már szürke lesz a hajam ?
— Természetesen! Hát
nem szerettelek eddig is
mindenféle hajszín mellett?
Beküldte: Erős Bella,
Budaipest.

IDEALIS HAZASSAG
— Én a házasságot
úgy
képzelem, hogy az biztonságot és védelmet jelent
számomra.
— Rendben van, kisaszszony. Én ugyanis
biztosítási ügynök
vagyok,
a
papám pedig
rendőr.
Beküldte: Péter
Buda-pasi.

Ernő,

VIZSGA UTAN

— Az Isten szerelméért, Ella, keress valami
más állomást! Tudod, hogy nem szeretem a koloratúra énekesnőket...
(Iljemmet)
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Móricka így szól a papájának:
— Ügy-e, azt ígérted,
hogy tíz pengőt kapok,
ha szerencsésen átjutok a
vizsgán?
— Igen.
— Nos hát, papa, örömhírt közlök veled. Megtarthatod a tíz pengőt!
•Beküldte: Kovács Miklós,
Rá-kosesaiba.

MURI
A FILMIRODÁBAN

A REMÉNYTELJES KEZDŐ

Az egyik pesti filmvezér irodájában történt. A
vezér, aki nem túlságosan népszerű ember, nagy
patáliát csap:
— Borzasztó! — mondja.
— ÍTgylátszik, mindent
magamnak
kell csinálnom. Körül vagyok véve
fizetett ellenségekkel.
Mire csöndesen megszólal az egyik hivatalnok:
— Még hozzá rosszul fizetett ellenségekkel...

A RÓKA ÉS A HOLLÓ

— Pardon, szabad odanéznem?
tanulni szeretnék, mert ma lettem

Tudniillik
szalma...

(College Huraor^

LÁTOGATÁS A VILLABAN
modern

változatban.,.
(Marianne)

A GAGG
KÖRFORGALMA
A »gagg« — magyarul
ötlet, amely egyben játékra ad alkalmat — a
legnagyobb kincse a filmírónak. Hogy egy jó gagg
milyen körforgalmat tud
csinálni, arra jellemző a
következő kis történet.
Vári Pál, az egyik pesti
filmíró egy gagg-et mesél
el Mihály Istvánnak.
— Ne haragudjon, —
mondja Mihály — de ezt
a gagg-et
szóról szóra
láttam tegnap a Vadnai
ú j filmjében.
Mire Vári fölháborodva
•gy szól:
— Hát nem rémes? Tegnapelőtt mesélte el nekem
Nóti Károly, mint sajátját! *

— Az uram kilovagolt, de minden pillanatban várom. A ló már itthon van.
Sí

HÖLGYEK EGYMÁS KÖZÖTT

A juh: Mondja kedves Zebráné, hogyan
fürdőtrikóban szaladgálni?
A TEHETSÉGES SZOMSZÉD

— Rémes, már a tizedik téves kapcsolás öt
perc alatt!
(College Humor)

lehet

télen-nyáron

örökké
(Candid©)

TEXASI HOTEL

— A revolver ott van
a hálószekrényen. Egy
lövés
a londinernék,
kettő a szobalánynak,
három a pinoécaek...

MEGLEPŐ FELFEDEZÉS

NYELVTAN

Zágon István tanítgatja
a kisfiát:
— H a azt mondom: »a
ló húzta a kocsit« — milyen időben van ez?
— Mult időben.
— És h a azt mondom:
»apádnak pénze van« —
milyen időben van ezí
— Ügy elseje körül —
feleli az i f j ú humorista.

ÜZLET
— Tegnap végre megtudtam, hol tölti a férjem
az estéit!
— Nos?
— Véletlenül félbeszakadt a bridzspartí és korán mentem haza. És k i t találok otthon? A férjemet!

(Col:ege Humor)

KÍSÉRTETEK A RÉGI KASTÉLYBAN
— Az ön felhőkarcolójának
kétszázhetven
ablakát nem
tudjuk évente olcsóbban tisztítani, mint nyolcszáz dollár...
— Adjon valami engedményt.
— Rendbea van. Ráadásul
minden esztendőben megpucoljuk a s z e m ü v e g é t . . .
(Ric et Rae)

A

Sarkadi ALadárnal történt ripacs korában. Egy
kis városban a Hamlet
első sírásójának szerepót
osztották ki r á . Sarkadi
megállapodott a helybeli
temetkezési vállalkozóval,
hogy reklámot csinál neki.
A szerep szerint leszállt
a sírgödörbe, fölvett egy
koponyát, kívül-belül jól
megnézte és így szólt:
— Ezen is meglátszik,
hogy nem a Kiss és Társa
temette!

— Itt a kapukulcs, Arkibaldt
hogy pont háromkor itthon légy!

Figyelmeztetlek,
(Lustige Blattei-)
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S Z f e R K E S Z T I S E

A

ZSERBÓ-BÓ-BAN

— Mit tudtok ti angyalom
arról,
hogy alig kezdődött a május, máris
vége van.
— Általában így szokott ez lenni
minden hónappal, ha nem tudnád,
de azért a májusért különösen kár,
főképp az idei májusért. Ez volt
ugyanis az első május
a háború
befejezése óta, amely végre visszahozta a békebeli májusok igazi édes
hangulatát,
fényben,
Csillogásban
pedig egyenesen túltett rajtuk, ami
természetesen a »király-<napok«-nak
köszönhető.
— Hagyjuk az ismert
részleteket és halljunk néhány érdekes apróságot.
— Rendkívüli örömet okozott
a
különböző ünnepségek sorában
az,
hogy gróf Károlyiné Horthy Pauhtte
frissen és virulón minduntalan feltűnt a díszpáholyokbapi.
Szeretettel
és örömmel vette körül mindenki.
— Minek volt a legnagyobb sikere
a király-napok
során?

N D &0 DY

BÉLA

— Kétségkívül
a
szürkéknek,
amelyeiket a felséges
vendég
úgy
megszeretett,
hogy elutazása
előtt
kijelentette: velük szeretne kikocsikázni a pályaudvarra.
Így
aztán
nem gépkocsik röpítették a vendégeket le a Várból, ahogy eredetileg
tervezték, hanem újra a
csótáros
ötösök és négyesek s a táncoslábú
paripákban
mégegyszer
gyönyörködhetett Budapest, amely
amúgyis
el volt ragadtatva a felvonulás úri,
finom és magyar
eleganciájától.
— Hogy bírták erővel és idővel
a vendégek a gazdag
programot.
— Röpke pihenések
szakították
meg minduntalan a műsort
s az
esték tulajdonképpen mvndig\ korán
végződtek
számukra.
Nem
úgy
azonban a hivatalos
esti
programok és alkalmak meghívottai
számára, akik a hivatalos
fennmaradást mindig
megtoldották
később
egy kis fesztelen
magánlumpolással. A nagy bál után például Hertelendy Andoréknál verődött
össze
nagyobb társaság, miután az urak
díszmagyarjait
mégsem lehetett a
pesti éjszakában meghordozni s a
Hertelendy-estély
azzal
végződött,
hogy csapra ütöttek
egy
hordó
sört s bizony már hajnal
mosolygott a gellérthegyi kertekben,
mire
a pót-szoaré véget ért.
Ugyanekkor
&gy másik mágnéskülönítmény
—
csupa fiatal asszony és Szépséges
komtesz — addig szekírozták
gavallérjaikat, míg azok — hipp-hopp —
szélsebesen hazaautóztak s a kócsagos kucsmákat,
prémes
mentéket
gyorsan felcserélték frakkal, szmóhajnalig
kinggal s aztán ugyancsak
állt a bál az egyik
mulatóhelyen.
— A jókedvű Teleki Kata grófnőt
is ott láttuk s erről jut
eszünkbe,
mi ván Zebegérmyel?
— Kétszáz külföldi és pesti
vendég kopogtatott
pünkösdkor a híres nevezetes virágváros
házacskáinak kapuján, de azok bizony — sajnos zárva maradtak.
A magyaros
pompával és angol kényelemmel berendezett kis kastélyok ezidén nem
nyílnak
meg,
hacsak
megfelelő
bérlő nem akad, aki bizonyos, hogy
meggazdagodnék ebben a nagyszerű
dálnoki Lázár Dalma és dr. Lakner Géza
házasságot kötöttek
(Rozgonyi felvétel)

Kraszner János

és feleségre, Szabó Márta
(Angelo foto)

idegenforgalmi
pozícióban.
Kár
lenne
a
szépséges
Zebegényért,
amelynek nagy a híre már külföldön, — no de folytassuk és fejezzük
be a király-napok krónikáját. Szóval garden-party,
díszelőadás
az
Operában, estély az olasz
követségen a pénteki napon s utána a Park
Klub termeiben
gyűlt
össze az
arisztokrácia s a külföldi
előkelőségek csapata, akik aztán
kisebbnagyobb
különítményekben
még
egy kis magán-portyázásra
indultak, ki erre, ki arra,
természetesen
megint csak hajnalig.
— Halljuk,
hogy Erdődy Rudolf
gróf két kilót fogyott az elmúlt napok fáradalmaitól és mi az, hogy
Hunyady Ferenc grófot nem láttuk
sehol, illetőleg, hogy már olyan régen nem láttuk Semer ret
— A gráf visszavonult
és — milyen szokatlan jelentés
a mágnásfrontról! — egy regényen
dolgozott,
amely már teljesen ítész, sőt komoly szenzációja
lesz a júniusi
könyvnapoknak,
amennyiben
erre
az időpontra tervezi
megjelentetését
az előkelő író kiadója. A mű: történelmi
regény,
a
rokonszenves
mágnás a tizenhatodik
században
Ervin Walter Fassel és felesége, Gerő Márta
(Angelo foto)

pergeti
le az érdekes
históriát,
amelynek hőse egy Nádasdy gróf.
— Egyéb grófi
érdekességek?
— Batthyány
Gyula gróf
adott
villásreggelit az elmúlt héten, amelyen Beauverger
báróné,
Szápáry
Erzsébet grófnő, gróf Pálffyné Apponyi
Júlia
grófnő,
Bethlen
Andrásné grófné, Zichy István gróf
és Rosambeaux báró jelentek meg.
A vacsorák során rendkívül
látogatott volt a Fészek Klub bankettje Szendy Károly
polgármester
tiszteletére, több összejövetelt
rendeztek F, Llewellyn Jones v. brit
képviselő ittidözése alkalmából, no
és a májusi forgatag
fontos eseménye volt az Ullmann György báróé k estély e, nemkülönben
a hagyományos
Fellner-estély,
amely
május utolsó szombatján fog lezajlani.
— Mi újság a betegek
frontján?
— Gróf Széchényi Károly vakbélműtéten esett át, de állapota máris
örvendetesen
javult és ugyancsak
vakbél-operáció után már
elhagyta
a betegágyat Rendes Ervinné, akinek szanatóriumi szobáját vir ág erdővé varázsolta az ismerősök szeretetteljes
gyögédsége.
— Hymen vidékéről
semmit?
— Révay
Kálmán,
a
jász-kun
huszárezred
hadnagya
eljegyezte

Fiona

Duthy

Ellen Martin

A budapesti
Clive
Fiona
ham,
Ellen

KC

angol követség

capatani Lászlóffy AgneSt. A vőlegény édesapja
a neves
ügyvéd,
Budapest
legismertebb
válópörspecialistája, viszont
az
bizonyos,
hogy a most eljegyződött
fiataloknak soha nem lesz semmiféle keresnivalójuk az ő irodájának
még a
tájékán sem.
— Szívből gratulálunk!
Esküvőt
— Dr. Szabó István
Bécsben élő
főszerkesztő és kiadó Márta lányát
vasárnap délelőtt vezette
oltár elé
Kraszner János Budapesten. A díszes esküvőn a bécsi magyar kolónia is szép számmal volt jelen.
— Hogy állunk a magán-estélyekkelf
— A sok hivatalos
program nem
engedte szóhoz jutni az estély-rendezőket, de mihelyt csendesedett
a
mozgalom,
azonnal erőre
kaptak.
Így már május 22-re három összejövetel is jutott, amennyiben ezen a
napon adtak estélyt
i f j . Kienast
Ferenc és felesége, azonkívül Klees
Ferenc és felesége Mimi
leányuk
tiszteletére
rendeztek
vacsorát
s
ugyanerre a napra esett a Sántha
Istvánnál rendezett
összejövetel is.
Május 26-án viszont
Severlay Zoltán és felesége adtak eStélyt s a
MAC csütörtöki
táncos
vacsorája
is rendkívül látogatott
volt.
— Pletyka?
— Nem szabad elmondani,
mert
akkor egy nemrég
megalapozott
barátság
felrobbanna
két
szépasszony között. Adieu!

koronázási uzsonnája a 12 évesnél fiatalabb
állampolgárok
részvételével

pesti angol

Barcsa?, Elisabeth Bentfeld, Vilian B riss on, Etel Cordwell, Hilda Cordwell, John, Cordwell,
Duthy, Guy Ellerington, Daniel Ellerington, Patricia Ewans, Margit Ewans, Duglas GraRio Hohler, Peter Holmes, Alan Honour, Mark Hubbard, Georg Hulme, Edward Johnson,
Martin, Donald Menzies, Eilen Menzies, Erica Rose,, Frank Shires, David Wells és Elisabeth
Wells
(László fotók)

Kint vagyunk a vízből
írta: PATAKY KÁROLY
A trópusi eső Niagara-zuhatagként
elöntötte az Üllői úti sporttejepet. Percenkint cikázott az égboltozaton
a villám és a pálya szélén elhelyezkedett katonazenekar muzsikáját
elnyomta a mennydörgés. Zuhogott az eső, a katonazenekar játszott, a közönség pedig gyülekezett a pályán. 18.000-en nézték
végig az osztrák-magyar futballmérkőzést, ami a viharos esősmérkőzések történetében talán világrekordot jelent. A londoni ködben
már játszottak olyan derby mérkőzést, amelyen 100.000 néző egyetlen
jelenetet sem láthatott a meccsien,
de ilyen ítéletidőben 18.000 főnyi közönség kivonulása a futball iránti
rajongásnak az apoteozisa. A futball morfium az idegekre, a futball
valami kellemes zsibbadást jelent a
közönség számára, megnyugvást és
idegességet, szépséget, gyönyört és
bosszúságot.
A végén mindenki
örült a 2 :2 arányú döntetlennek s
egy ismert vállalkozó, aki teilen hétfőre tűztek ki árverést, mit törődött
most bajával, meg volt elégedve a
döntetlennel s örömmel mondta:
»Kint vagyunk a vízből.« A csapat
igen, de ő?

Esernyőtábor

Söprik a vizet de _

hiába

*
Tény, hogy vereség nélkül, a szó
legszorosabb érteimében megúsztuk
a meccset. Sárosiék és iSindelarék
feltalálták a vízi futballt. Bemutatták a közönségnek: íme, mi ezt is
tudjuk. Persze nekünk azért ment
jól az első félidőiben, mert — vízipóló nemzet vagyunk. Sas úgy tört
a góllövésre s úgy finiseit, mint
Csik Ferenc az olimpiászon. Tócsába be, tócsából ki, szinte átkelt
az »Óperenciás tengeren«, hogy aztán belője a labdát az osztrák (kapuba. Sárosi György dr. Vértesi
József-íszerű labdakezelést tanúsított a víziben, néhány akció pedig
Német Jamesra, a vízipóló gólrekorderre emlékeztetett. Hámoriról

Nagy Marcel és Mester György vezérletéve]
dolgoznak a munkások, közben zuhog az esö
(Pálházy fotók)
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kiderült, hogy nem tud úszni, Toidi
viszont a vízibírkózás után Columbus-szerű lelkesedéssel kiáltott fel,
amikor végre szárazföldre
jutott.
*
Sokat spricceltek a meccsen, ezt
Cseh Matyi nem bírta, a végén
fröccsbe fulladt minden filcei ója.
Sárosin meglátszott, hogy annakidején, mint az Eötvös reáliskola
kitűnő pövendéke válogatott vízipóló játékos volt. Diákvízipóló
kapus. Meg is jegyezte, amikor a szövetségi kapitány centerből job'böszszakötobe ihelyezte, hogy ő hajlandó
imdnden poszton játszani, még kapust is.
*
Mi már sokat győztünk a vízben.
A legszebb ilyen győzelemnél jelen
voltam. 1913-ban Bécsiben a WAC
práteri sporttelepén mérkőzött a
magyar és az osztrák csapat. Sütött
a nap, az osztrákok 1 :0-ra vezettek.
Hirtelen ibeborult, Biró Gyuszi kiegyenlített. A másik pillanatban irtózatos vihar vonult végig a pályán.

Kelemen Kornél és Garam Jenő nézik
a meccset

A tócsában Pataki Mihály, Schlosser és Borbás remekelt. 4 : l-re
győztünk. Már akkor kitűnt, hogy
értünk a vízi futballhoz.
Most is győzhettünk volna. Néhány játékosunk azonban indiszponált volt. Egyesek nem bírják a vizet, mások viszont olyan ábrándosak, mintha a Tejúton járnának.
Aki kiimient a meccsre, az örült,
hogy láthatta, akik nem jöttek el,
sajnálhatják. Sok-sok változata volt
itt a drámának, a harcnak, a vígjátéknak, a humornak. Szerepelt ebben a műsorban Zoro és Huru, Stan
és Pan, Chaplin, itt voltak a Marxfivérek s mindannyian előadtak egy
kis humort a tócsavízben. Nekifutás
után elakadt a labda a vizbe.ii,
egyik-másik játékos közben megfürdött, s olyan eset is előfordult,
éppen Sindelarral, hogy labda helyett őmaga a hátán csúszott be a
kapuba

*

Sindelar különben sokat köszönhet
Korányinak. Megmentette az életét!
Az egyik akciónál vízbe került,
majdnem belefulladt. Korányi kapaszkodott érte és kihúzta.
Szabót, a magyar kapust a hírek
szeriint 'benevezik a tornászbajnokságra, Első lehet a terpeszállásban.
Platzer, az osztrák kapus viszont
Langenus a belga biró, Sárosl a magyar,
Nauscb az osztrák kapitány
(Pálházy foto)

Platzer fogja Sárosi lövését

szemléltető módon, egyetemi tanári
stílusban ismertette, hogyan kell öszszetett lábbal fogni a labdát és kiütésekkel hárítani el a gólt.
*
Sesta, az osztrák hátvéd kitett magiáért. Harcolt szárazion és vizén,
sőt néha a levegőben is. Ez az
utóbbi úgy következett be, hogy
többször felugrott Cseh vagy Sárosi hátára s Langenus,
a bíró,
mint valami ügyes
légiforgalmi
rendőr ezt meg is engedte. A sáros
Sesta a végén rendkívül hasonlított
Kiss Ferenchez, aki tmint Othello,
éppen Toldi-Desdemona (megölésére
készült, csakhogy Desdemona — ártatlan
volt...

*
Langenus játékvezető ú r jobb
volt, mint Zoro. Sokan szidták. Azt

mondták,
hogy
két
11-est nem adott meg a
javunkra. Ezek szerint
a bécsiek Sárosit, amikor nála volt a labda s
gólhelyzetbe
került,
kétszer
elbuktatták,
ezért " kellett
volna
11-est adni. Ellenvéleményünk van. Nines
igazuk azoknak, akik
Langenust szidj ák.imsert
a hórihorgas belga bíró
kitűnő — vízipóló bíró
volt. A szabály világosan előírja, hogy ha a
játékosnál van a labda,
meg lehet támadni, a
víz alá szabad nyomni.
Nem tehet arról, hogy
kevés volt a víz.
A meccs végefelé a futballkapitáiny megváltoztatta a csatársor
összeállítását. Sárosi lett a center és
Cseh a jobbösszekötő. Jobban is
ment a játék, de már az elején így
kellett volna kezdeni. Ezért a szövetségi kapitány intézkedése — eső
után köpönyeg volt.

*
Színes kritikánkkal, néhány igazságos megjegyzésünkkel csak a
sport érdekeit szolgáljuk. De, ha
összegezzük a látottakat, meg kell
állapítani, högy bizony
mindenki
jót akart, küzdött, de nem ment
mindenkinek úgy, ahogy szerette
volna Nem kaptunk ki az osztrákoktól. A 2 : 2 arányú eredménnyel
mi is — kint vagyunk
a vízből.
ősszel majd megmutatjuk futb alitudásunkat szárazon.

íme: Szabó a labdával. Szemben: Sindelár és Korányi

SZITNYAI
ZOLTÁN

Géza és Dusán
írta: ERDŐS RENÉE
Kényes
feladatot
bízott rám a
szerkesztő,
mikor azt kívánta tőlem, hogy én írjak bírálatot
Hunyady Sándor új könyvéről. Előre
bevallom: elfogult vagyok az íróval szemben. Nagyon szeretem az
írásait s a kritika feladata nem az,
hogy elejétől végig dicsérjen
egy
könyvet. En pedig csak ezt tudnám tenni.
Ezt a könyvét folytatásokban olvastasm és ha volnék
tizénnyolcéves kisasszony, valahol távoli vidéken, Istentől elfeledett kis zugban,
akkor sem várhattam
volna égőbb
türelmetlenséggel
a napi
folytatásokat, mintahogy így vártam.
En Hunyady Sándorban annak a
géniusznak a kiteljesedését
érzem,
mely egykor elindult az időben és
nem jutott el a legfőbb
kifejezésig,
el-eltévelyedett céljától, csak sziporkákat vetett ki magából, aztán idő
előtt kihunyt, elaludt. A nagy tüzet
Hunyady Sándor hozta, a művészet
teljességét,
gazdag
fényében
és
fénylő
gazdagságában.
Szeretem,
hogy olyan par excellence regényíró,
a mese bőségével, nem süllyed le
meddő analízisekbe, amik az olvasót
halálra fárasztják, mialatt a cselekmény nyugszik és sorvad. Szeretem a nyelvét, aminek íze és il
lata van, mint a mogyorónak
kakukfűnek. Szeretem az olyan
írót, akinek egy-egy mondatát úgy olvasom el mégegyszer
és
mégegyszer,
hogy zenéje a fülemben
maradjon és bája újra
elbájoljon.
Ennek
nyelvnek zamata és
bája van, színe és
szeszélye,
is

tetne,
ha semmit
sem
akarna
mondani vele. De hála Istennek bőséges sok mondanivalója van ermek
az írónak, bár, és éppen ezért, a?
ember azt kívánná, ne írna olyan
sokat, mint amennyit ír.
Nálunk az a szokás, hogy az írót,
aki a közönség kedvence: agyoníratják, ahelyett, hogy kímélnék és takarékoskodnának vele. Ennek a mélyén persze súlyos gazdasági okok
rejtőznek, úgy író, mint kiadó részéről. Jó volna, ha Hunyady Sándor nem pazarolná
el
magát,
napiés
hetilapok
hasábjain,
legföllebb, ha nagyon sok ráérő
ideje van. Nem ismerem őt, nem tudom van-e módja ehhez az önmegtartóztatáshoz és va^i-e annyi ellentálló ereje, hogy kitérjen
szerkesztők és kiadók szirénhangjai elől. Az
ember azt kívánná, hogy hetven éves
korában — mint Herczeig Ferenc —
ott trónolna az abszolút
alkotás
olympusi magaslatán. Erre született
és minden adottsáaa megvan hozzá.
Igaz, hogy ehhez az is szükséges,
hogy az ember minden este, legkésőbb tíz órakor lefeküdjön és nem
tudom, az író hajlandó-e err el
meggondolja, hogy halhatatHa
lanságához csak ez az egészen
kicsiny áldozat szükséges, talán még rászánja magát. En
mindenesetre szívből kívánom, hogy tegye meg. A
jövő monumentális magyar regényének
feladatát az ő vállain érzem és nem szeretném, ha jóslatomban"
megszégye-

Hunyady Sándor
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Találkozás
és
búcsú
(Kétségtelen, bogy az új magyar írók között a legnagyobb karriert Körmendi Ferenc
érte el, akinek már legelső könyvére, a Budapesti kaland-ra felfigyelt az egész világ. Minden müvnlt nemzet
nyelvére
lefordították
könyvét, azóta is Körmendi Ferenc érdeklődéssel várt regényei az irodalmi élet legjelentősebb eseményét, szinte ünnepnapját jelentik.
Új könyvét, amelynek cime »Találkozás és
búcsú« talán még fokozottabb
érdeklődéssel
várja a közönség, hiszen ennek az egyre jobban elmélyülő, egyre érdekesebb és értékesebb
irónak új regénye saját megítélése szerint is
valósággal »chef d'oeuvre«-je.
Megkérdeztük
Körmendi Ferencet, hogy vélekedik új könyvéről. Az író, aki înoet tárt vissza Olaszországból. ahol az írói akadémia tiszteleti tagjává
választotta, ezeket mondja:)

— A Találkozás és búcsú
szerintem
nem is regény. Legszívesebben azt a
műfajmeghatározást vettem volna, hogy
Urai közjáték. Ennek érzem a könyvet
és mint ilyet, természetesen rendkívül
közel érzem magamhoz. Annyira intenzív bennem ez a lírikus érzés, hogy a
könyvet kénytelen voltam első személyben írni. Egy magyar író mondja el
benne élményeit...
ne,m, nem is élményeit ... inkább
kalandját
egy olasz
szigeten. Az író, persze, nem magam
vagyok, — de talán lehettem volna én
magam is és annyira átéltem magamban
minden apró részletéi a történetnek,
hogy néha már magami sem tudom biztosan: megtörtént-e valóban, vagy csak
megálmodtam.. - Maga az elbeszélő áll
a regény középpontjában s mellette két
nő> egy olasz asszony, akit a férfi szeret és egy amerikai születésű orosz
leány, aki a férfit s z e r e t i . . . Találkoznak hárman, valami elháríthatatlan,
végzetszerű erő hajszolja őket egymás
felé, szinte csak azért, hogy amikor
mindegyiknek külön-külön megmutatta,
hogy milyen szép lehetne az élet — elszakítsa őket e g y m á s t ó l . . . A férfi csak
kirándulásra megy a világhírű kis olasz
szigetre, ahol a holt idényben egy harmadrangú kis penzióban
kerül össze
élete igazi asszonyával, a penzió öreg
tulajdonosának ragyogó, fiatal feleségével.

Körmendi

Ferenc

A két ember ösztönösen megérzi, hogy
egymásnak teremtette őket az élet, hogy
nem véletlenül kerültek össze, de azt is
tudják — hogy nem lehetnek egymáséi.
Az asszonyt fogva t a r t j a öreg férje,
akitől nem tud, nem is akar szabadulni,
mert elszakíthatatlan kötelék fűzi hozzá.
Férje embert ölt ő miatta. Nem szereti
az urát, de nem tud és nem is a k a r elszakadni tőle.
A halálnál nincs erősebb kötelék, vallja
az asszony és ezzel fájdalmasan lemond
arról az emberről, akiről tudja, hogy
azért született, azért él, hogy vele találkozzék. És megjelenik a szigeten egy
másik nő, aki országokon át követi az
írót, akit szeret annyira, hogy egy rövid pillanatra magát az írót is megszédíti, magával az íróval is elhiteti,
hogy talán ő az igazi. De a sors nem
ilyen irgalmas. Az író ráeszmél, hogy
a szerelmes lány csak futó kaland. Az
igazi, az egyetlen asszony az marad,
aki örökre elérhetetlen . . .
' Ês a három megtört ember háromfelé
megy tovább a maga ú t j d n a világba, a
szigeten pedig tovább élnek a világ elől
menekülő ütődött, megtépázott emberek. A kirándulásnak ez a vége. A regénynek is. De hogy igazán vége van-e
a regénynek ebben a melankolikus befejezésben, azt nem lehet ilyen könnyen
állítani, hiszen csak egy történet fejeződik be, de nem lehet befejezni az életet, amelyet példáznak a regény szereplői.
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írta: KODOLÁNYI JÁNOS
Amikor befejeztem »A vas fiai« című
nagy regényemet, mely a t a t á r j á r á s véres korszakával foglalkozik, nagy kő
esett le a szívemről. De már egy-két
heti pihenés után rájöttem, hogy korántsem mondtam el mindent a X I I I .
század magyar világáról! Az első napok
megkönnyebült békéje csakhamar el
foszlott, úgy láttam, a kép, amelyet
rajzoltam, egyoldalú. Tömegek
vonultak fel »A vas fiai«-ban
fegyverek csörögtek, halók hö
rögtek, mint a költő mondja,
a szinte teljes pusztulásba sodort ország víziója támadt
fel, azonban hiányzott a magányos lélek, a kolostorok falai között, elvonultan pislákoló egyéni lelkek élete. Hogy
reagált a mongolok rettenetes
ostorcsapásaira a megtisztulni
vágyó, a hit és csalódás sziklái
között hányódó lelkiismeret? Ez
volt a kérdés, ez volt, ami hiányzott a korkép teljességéből, önként adódott a feladat: megírni
IV. Béla király leányának,
Margitnak
az életét. S vele együtt a margitszigeti apácakolostor életét is. Ahogy
multak a hónapok,, egyre
nagyobb
súllyal nehezedett rám ez a. feladat. Végül nem volt többé nyugtom:
írnom kellett. Hogy pedig a kolostori
magány minden élményét átéljem, kaptam magam, elutaztam — Padasj okiba.
Padasjoki egy kis falu Középfinnországban, Lahtitól vagy száz kilométerre
északra, a hatalmas Paaijenna-tóvidék
partján, végtelen fenyő- és nyírerdők

mélyén. De még ettől a falutól is öt kilométernyire bújik meg a magányos paraszttanya pirosrafestett faháza a tóval
szemben,
erdőkkel
körülölelve, ahol
megállapodtam. Házigazdám egy finn
paraszt volt. Kis szobám ablaka a hóval
borított erdőségre és a tóra nézett. Hatalmas kályhában ropogott a hasáb,
este északifény narancsvörös fénye lengett a csillagos égbolton
köröskörül, végtelen távolságban síri csend lebegett az
erdők fölött. Harminc-harrnincöt fokos hideg ! És a r a gyogó napsugárban úgy porzott a finom hó az elvétve
elsuhanó szánok, vagy sítalpon száguldó parasztok nyof mában, mint nálunk nyáron
szárazságban az alföldi por.
Itt ütöttem fel sátorfámat, itt
merültem bele a kódexbe, itt mélyedtem el a margitszigeti kolostor hófehér leányának, árpádházi
Margitnak az életébe. I t t láttam
meg, milyen hősi lélek lakott
az ő finom, törékeny testében. Azután
hazajöttem s itthon fejeztem be a regényt. Mikor az utolsó szót leírtam,
sírvafakadtam. Legtisztább magányomban társam volt Margit, úgy éreztem,
most halt meg, a szemem láttára.
»A vas fiai« a tömegek regénye. » Boldog Margit« a magányé. »A vas fiai« a
harcé és a véré, »Boldog Margit« a szelíd békéé és az égi szerelemé. Benne van
a Padasjoki-i tájak csendje és isteni
magánya. Olyan távol van a mai kortól,
amilyen távol Padasjoki B u d a p e s t t ő l . . .

N
ITHY FRG
I YES: Tanár ír kérem., 1 regény, 3 rész, 100.000 példány

Nevető
bölcsnek
nevezi
Karinthy
Frigyest a kortárs és így nevezi őt az
irodalomtörténeti értékelés is, amely
már életében megállapítja egyedülálló
helyét a magyar literatúrában. A Tanár
úr kérem . . . című kötete, amelyet most
a könyvnap alkalmából ki tudja, hányadik kiadásban ú j r a megjelentet az
Athenaeum, talán minden könyve között
a legnagyobb sikerre tekinthet vissza,
mert ezek a csúfolódóan éles megfigyelések külön-külön és együttvéve az
élet tükörképét nyujitják. S hozzá abba
az életkorba viszik az olvasót vissza,
melynek borújára és derűjére a legszívesebben emlékszik: az iskolásévek korába.
»A nevető bölcs« oeuvre,jének minden sora
méltatja Karinthy
munkásságát s ha
a' Tanár úr kérem ebben a végtelenül széles orchesterben is egyik
legszebben hangzó szólam, akikor
bizonyos, hogy az
ú j kiadású kötetet éppen olyan
szeretetteljes megbecsüléssel fogadja az
olvasókö« • zönség, mint
az
Karinthy Frigyes

eddigi

kadásokat.

A modern magyar irodalom egyik legnagyobb méretű és legmélyebb koncepciójú regényalkotása Földi' Mihály trilógiája, amelynek összekötő címe: Isten
országa felé. A három kötet ezúttal egységesen jelenik meg és tartalmazza
A pokól angyala, A meztelen ember és
A lázadó szűz című regényeket. A regény
cselekménye korunkban játszódik le, körülbelül a század első éveitől napjainkig. Hősei szép és rút, jó' és rossz emberek, történelmi alakok és névtelen hősök
és azok az irracionális erők, amelyeknek
rejtélyes irányítóerejét hívő és hitetlen
egyaránt érzi. Ez a monumentális regény két nagy feladat megoldására tört:
egyrészt lebilincselően érdekes és a szó
legjobb értelmében
vett izgalmas olvasni ány, m ásrészt
korunk történelmét
a lélek síkjára vetíti s összefoglaló
világnézetet, irányt
mutat a gondolkodóknak. Földi Mi-;
hálynak ez a hatalmas műve először most jelenik
meg teljes egyöntetű egykötetű
kiadásban az Atbenaeumnál.

Földi Mihály

í r t a : HEVESI SÁNDOR
Kádió-beszámolóimban gyakran tettem
tet, mégis azt kell mondanunk, hogy a
szóvá, hogy az egyre növekvő laikus
szerzőt helyes, sőt biztos érzék vezette,
hallgatóságnak, amely lépten-nyomon taolyannyira, hogy a szükséges és kívánalálkozik a komoly és klasszikus zenével,
tos arányokat sem bontotta meg egyes
sőt örömét is találja benne, okvetlenül
részleteknek túlzott kihangsúlyozásával.
szüksége van zenei kalauzra, mégpedig
— hanem szorosan ragaszkodott előírt
csakis olyanra, amely szakszerű túlterfeladatához, hogy a laikus közönséget
helés, elmélet súlyok nélkül, könnyedén
tájékoztassa a klasszikus zene formaés simán vezeti be a mélyebb zene vilás a kifejezési eszközöknek,
világáról
gába azokat, akiknek nincs 1elég előkéhangszereknek és zenekaroknak mibenszületük ahhoz, hogy — teljes egészében
létéről. Nagy előnye a könyvnek, hogy
és összes részleteiben felfogják
a fontos és jelentős fogalmakat
azt a gyönyörűséget, amelyhez
csakugyan tisztázzia a laikus
megvan a kellő érzékük.
•közönség használatára, hogy
Az ilyen kalauz csak kétféle
sok homályt és félreértést ellehet: vagy általános, a zene
oszlat s ilyformán csakugyan
fejlődését és különböző műfabevezető a szónak helyes és
jait felölelő munka, vagy spepraktikus értelmében.
ciális könyv, amely egyes zeneA könyv a maga tájékoztató
szerzők halhatatlan alkotásaiBaoh
és felvilágosító munkáját kitűhoz biztosítja a sima és könynően végzi el, nehéz feladatát
nyű bejárást. Falk Géza könykönnyen oldja meg, olyan vive, amelyet *Vezető a zene világos és — színessége mellett
lágában<L cím alatt adott ki a
is
egyszerű stílusban, amely
Dornte-cég, az első fajtához tarmagában véve biztosítja siketozik. A nagyközönség, amely
rét a nagyközönségnél. De mint
soha elméleti kitanításban nem
már előzetesen említettem, a
részesült, könnyű szerrel és rönagyközönség zenei kioktatávid határidőn béliül megtanulsának csalk egyik részét válhatja belőle, mi a szonáta,
Mozart
lalta a könyv, — a másik
szvit, szimfónia, kantate, passió
része — pedig ez sem kevésbé
stb. mi a iballetzene, (mi a. Mofontos, még mindig hátravan.
zart- és Wagner-opera döntő
Operaismertetőink
még csak
különbsége, ami egytől-egyig
vannak, egyes oratóriumokból.
fontos kérdéssé válik abban a
Lichtenberg Emil karnagy tett
pillanatban, amikor komoly zeközzé igen értékes ismertetésenét akar hallgatni az a közönket, de például még mindig
ség, amelynek csak homályos,
hiányzik nálunk a legfontosőt, ami
ennél
hátrányosabb: Beethoven, kilenc szimsabb. zavaros fogalmai vannak
Besthovsn
fóniájának népszerű és könye különböző történelmi hatások
nyed elemzése abban a formáfolytán kifejlődött önálló zenei
ban, ahogy Falk Géza ebben a
műfajokról.
kalauzában a zenei műfajokra
Alig tíz nyomtatott íven iganézve a kérdést igazán szerenzán nem könnyű feladat akár
csésen megoldotta. A rádió- és
csak vázlatosan, die világosan
hangverseny-műsort
tekintve
kifejteni ezeket a kérdéseket s
ki kell jelentenünk, hogy a
belevinni a közönséget egy
Beethoven-szimfóniák
ma
a
egészen sajátos művészet forLiszt
legsűrűbben adott zenei kommavilágába, amelynek ismerete
pozíciók, a közönség léptennélkül mégsem tud tájékozódni
nyomon találkozik velük s a
és eligazodni abban a csodámikrofon előtt bemondott, szolatos rengetegben, amely a sokkásos conférence-ok igen elégszázados európai zenének tertelen módon szolgálják a népmészetes kiterjedése.
szerűsítésnek és a felvilágosíFalk Géza könnyű kézzel és
tásnak éoyvoly nagyszerű, mint
könnyű tollal oldotta meg a
üdvös célját.
feladatot. Bár igten tekintélyes
Verdi
anyagot sűrít össze aránylag
Nem volna-e lehetséges, hogy
szűk területen, egy pillanatra
Falk Gézának a zene világában
sem tévesizti szem elől, hogy
való kalauza után a kiadócég
kiknek a számára készül a
az egyes zenei zsenik világában
könyve, s ha nem terjeszkedik
eligazító kalauzzal folytatná azt
is ki olyan részletekre, amelya kultúrmunkát, amelyet most
nek bizonyára akadnának éroly eredményesen indított meg
deklődő olvasói, vagy amelyeka amelynek további sikerében
nek mellőzése "bizonyos szakemsem lehet .kételkednünk.
berekben fölkelti a hiányérzeDebussy
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a „JUikteB talaj sxwzajévtl
Hogy keletkezett a Lüktető talaj?
— Miss Cavel tragédiája tovább élt a
lelkemben. Az önfeláldozó, hősies angol
betegápolónőt kémkedés gyanúja miatt
kivégezték Brüsszelben. »A hazaszeretet
egyedül nem elég, uraim, én önöknek
tiszta szívből megbocsátok.« Mondotta az
utolsó pillanatban, mielőtt a sortűz kioltotta életét. Miss Cavel alakja után
mintáztam regényem hősnőjét. A jelenkor nagy történeti regényét akartam
megírni; benne a legnagyobb fontosságú
két eseményt: a világháború és a forradalmak előkészítését. A modern »Háború és Béké«-t akartam megírni ebben
az egész Európában játszódó, minden
társadalmi osztályt szerepeltető regényben.
Aktuálisnak tartja-e most ls a Lüktető
talajt?
— A legmesszebbmenő mértékben aktuális. A békét tudniillik nem lehet szólamokkal szolgálni. A könyv magyar
orvoskutató férfi főhőse Angliában látja
a világ és Európa békéjének biztosi tér
kát. Az ókori Pax Romana méltó pend a n t j a a modern Pax Britannica. Régi
római mondás: »Aki a békét a k a r j a , az
készítse elő a háborút« A háborús előkészület angol értelmezése tényleg a
béke záloga. Minél erősebbek a nemzetek, annál kevésbé merik egymást megtámadni.
Miben hangzik ki a könyv alapeszméje?
— A Krisztus és Antikrisztus harcában. Gyűlölet, háború, forradalmak, azaz
az Antikrisztus tombolása után, a nemzetek testvéri szeretetben, szorosabb,
vagy lazább szövetségben fognak együtt
élni. A nemzetek nem olvadhatnak bele
egy hipotétikus, nemlétező emberiségbe,
hanem a nemzeteknek kell humánummal
telítődniök. így valósulhat meg a regényemben kifejezeitt alapgondolat: »Az
emberiség az apánk, a haza az anyánk.«
A hazát és az emberiséget egymással
szembeállítani: antikrisztusi gondolat.
örül, hogy újra kiadják a Lüktető
talajt?
— Nagyon ö r ü l ö k ^ A Lhktető talajit
legreprezentatívabb könyvemnek érzem.
Amikor megjelent: az egész magyar
kritika dicsérő szeretettel írt róla. Még
a Faluszövetség hivatalos lapja is hoszszan foglalkozott vele, amire különösen
büszke vagyok. A könyv már évek óta
teljesen kifogyott. Állandóan ostromoltak telefonon és levélben, hogy hogyan
lehetne megszerezni a regényt, mert az
antikváriusok nem tudtak egyetlen példányt sem felhajtani. Akinek megvan
a Lüktető talaj, az neon a d j a el — válaszolták a könyvkereskedők az érdeklődésre. Boldog vagyok, hogy mindazok,
akik eddig nem olvashatták, most olcsó,
propagandaáron megszerezhetik a Lüktető talajt. A .kétkötetes könyv bolti
ára megjelenésekor tizennégy pengő volt,
most négy pengőért kapható.

M t Béla
önéletrajza
Zsolt Béla

A Pantheon »Villámcsapás«
címen kiBiadta Schwartz Elemér önéletrajzát.
zonyára nem ér senkit
villámcsapásként
az a hír, hogy e szürke, hétköznapi név
mögött Zsolt Béla
rejtőzik.
— Nem akarok memoárokat írni — feleli Zsolt Béla kérdésemre, — mert memoárokat az ember lezárt pálya, vagy
egy pálya lezárt szakasza után ír. Tehát ezt a módot választottam: a »Villámcsapás« napló, rekonstruált, töredékes napló. Nem is számítottam arra,
hogy egységes cselekmónyü regénynek
fog hatni. Azonban, mire vége lett, különös módon nemcsak az én életem, hanem a háborúelőtti, polgári fiatalok
egyik kategóriájának élete bontakozik
ki benne. Állítólag mégis minden benne
s
van, ami nem is volt célom.
A jó känyv, úgy látszik, az író akarata ellenére is fejlődik.
— Stemdhalra gondoltam — folytatja
az író, — aki Henry Brulard
néven
szintén írt egy önéletrajzot. A feladat
így átfogóbb és íróibb, mert nem kell
a n n y i m ragaszkodni a tényekhez. A
könyv tehát nemcsak a magam ügye.
Főszereplői tizenhatévesek voltak, a világháború előtt; polgárok voltak és intelléktüelleknek készültek.
— A könyv körül biztosan sok érzékenység csap majd össze. Elsősorban
családi, amivel számolni kell. Minden
valamirevaló író, ha őszinte, elárulja és
leleplezi az osztályt, amelyhez tartozik,
tehát azoknak nem fog tetszeni, akikhez
tartozom.
— Más, ha az ember mint publicista
harcol ügyekért és eszmékért; a könyv
is mellettük íródik, de ott nem engedhetem meg magamnak, hogy mérsékeljem,
szelektáljam indulataimat. Nem kíméltem a családomat, nem kíméltem a f a j támat és az osztályomat, amelyhez tartozom. Mint újságíró, védtem, mint író,
bírálom és gyógyítom őket.
— Nagyon szeretem ezt a könyvet, bár
tulajdonképpen intermezzónak készült,
könnyedén és passzióval, pretenziók nélkül, más, nagyobb művek között. Nem
az írót akartam ezzel reprezentálni, hanem önmagammal akartam számolni és
önmagamban akartam rendet teremteni.
Hogy ez mennyire izenalmas másoknak,
azt nem is tudom. Ügy írtam, mintlha
nem lenne olvasó, úgy, mint aki otthon,
egyedül, korlátozó kömlmények, természetszerű határok nélklül hangosan beszél a szobában; de talán éfppen ezért
lesz érdekes. Az 1898 és 1914 közötti kor
balla dikus, töredékes, de elég hűséges,
inkább lelki és szellemi rajza, tájképekkel és h á t t é r f e s t é s s e l . . .
Ennél többet sem. regénytől, sem önéletrajztól nem kérünk.
(pán)

A költő és a császár
FÖLDES JOLÁN:
Földes Jolán

Páter nem veszti el a fejit

A Halászó mac »ka uocájának világh í r ű írónője ezúttal ifjúsági regényt írt.
A világdíjas írónő, akineik munkálkodására egyformán figyelt fel a művelt
nyugat minden nemzete, átütő sikere
után nem azzal ült le íróasztalához, hogy
rádupláz hihetetlenül nagy sikerére, hanem azzal az elhatározottsággal, hogy a
serdülő i f j ú s á g számára olyan könyvet
ír, amiben ma a legnagyobb hiány mutatkozik, mert & legtöbb író éppen azt
a réteget
hanyagolja
el, amelynek
legnagyobb szüksége van: a szórakoztató
formában történő nevelésre.
Nem könnyű m ű f a j t választott Földes
Jolán, amikor az ifjúsági regény megírásához fogott, hiszen, a mai i f j ú s á g
szivéhez és ízlésélhez utat találni egyet
jelent azzal a munkával, mint ami az
ismeretlen dzsungelben az útépítés. U j
könyvében egy budapesti tizenötéves fiú.
történetét meséli el. Ez a fiú m á r nem
a békeidők melegágyában nevelt gyermek, hanem férfiként állja meg helyét
a legválságosabb helyzetben is. Földes
Jolán i f j ú s á g i regényéneik fiatal hőse
Olaszországba kerül nagybátyja társaságiáhan és ez az út az izgalmak és kalandok végtelen sodrát jelenti, olyan kalandokat és olyan izgalmakat, amelyekből a nagybácsi multidőik.ben szerzett
tapasztalatai és életszemlélete révén nem
lehet kijutni. Ezeket az izgalmas kalandokat esak a mai kor levegőjében született és nevelkedett Péter értékeli és
érti át azonnal, s természetes tehát, hogy
Péter lesz mentora, szinte nevelője és
gyáanolitója annak a nagybácsinak, aki
gardírozza az öccsét.
Az érdekesnél érdekesebb kalandok,
mellett a kiváló és joggal népszerű irónő
minden művészetét csillogtatta, amikor
regénye hősét végigvezeti Itálián és elviszi Afrika homoksivatagaiba is. »Péter nem veszti el a fejét« című regényének Pétere valóban a mai élet talaján
áll, esze és szive helyén van az élet
minden relációjában, úgyhogy ez a
könyv nemcsak az i f j ú s á g számára jelent szórakozást, hanem joggal érdekelheti a felnőtteket is.

A költő: Horatius, a császár:
Augustus. Regényük egyszerre jelenik meg most magyar és olasz nyelven. írója: Révay József.
A iköltő és a császár regénye közel kétezer évvel ezelőtt zajlott le; a
császár egy birodalmat, a költő egy
irodalmat alapított.
Korrajz-regényt írni nemcsak írói
és tudósi feladat; több ennél, varázslat. Feltámasztani egy kort —
eibben az esetben a történelem egyik
legérdekesebb konát — és újra lejátszani az olvasó előtt, színesen,
élethűen és elevenen, mint egy filmet.
Révay József a római császárság
születését írta meg »A költő és a
császár« című könyvében. A könyv
papírlapjai-bál hús és vér lesz: végigéljük Antonius és Cleopatra különös és veszedelmes, politikai érdekek szövevényében kibontakozó szerelmét, az actiumi csatát, amely a
történelem egyik legdöntőbb tengeri
ütközete volt. Néhány fejezet alatt
kitűnik, ihogy a sorsot Augustus
császár irányítja a háttérben, a
tnnaga nagy akarata szerint Vérbefojtja a Murena összeesküvést és
rendet teremt a hanyatló birodalomban. A Pax Romana alkotója
mellett két költő áll: Horatius és
Vergilius, akiknek óriási szerep jut
a birodalom fölépítésében. Augustus
egyik kezében fegyvert tartott, a
másik kezében tollat; és e toll hadvezére Horatius volt.
Az ókori Róma minden típusa
felvonul a könyvben, a rabszolgáktól és parasztoktól, a gladiátorokon,
adótiszteken, katonákon át a szenátorokig és magáig a császárig. Révay József tökéletes cicerone: elvezet a szenátusiba, a siportcsarnokokba, a kocsmákba, a nyüzsgő
életet élő piacra, a legtitkosabb termekbe és a legnyilvánosabb életet
élő terekre, könyvtárakba, a diadalimienetekbe és a lakomák dús asztalaihoz; a régi Róma minden élő és
egzotikus, hétköznapi és kiváltságos
színterét megmutatja. Nevetségesen
hangzik, de nehéz elhinni Révay
Józsefnek, hogy nem volt ott minden eseménynél, amit leírt. Az olvasók érzik a könyv olvasása közben, hogy jelen vannak. Ezért elragadó a könyv.

AZ ÖRÖKKÉ AKTUÁLIS
SHAKESPEARE
Közel tizenkét emberöltő öröme, bánata, gyönyörei és szomorúsága, világrengései, divatfordulásai, politika és
társadalmi kataklizmái választanak el
bennünket, 1337 büszke, modern emberét
az »avoni hiattyú«-tól, de mondhatja-e
valaki, hogy ez alatt a 400 esztendő
alatt Shakespeare szelleme, a brit szelleanóriás jelentősége, vagy befolyása
gondolkodásunkra megkevesbedett volnaî
A mai kor embere hiába közeledik
gondolkodásában, felfogásában, életformájában a robotember géptípusához,
hiába tölti el a fiatalság gondolatvilágát szinte kizárólagos módon a sport
imádata,
tagadhatatlanul,
beismerve,
vagy megtagadva, de élő valóságként
formálja még ma is eigyéniségünket,
szerez minden nézőnek és olvasónak isteni gyönyört Shakespeare halhatatlan
oeuvre-je.
A magyar Shakespeare-kultusz sok évtizedre tekinthet vissza, de aránylag kevés olyan könyv jelent meg, amely a
magyar intelligenciát közel hozta volna
ehhez a félisteni egyéniséghez.
Pedig Shakespeare-t magyarázni majdnem olyan fontos, mint a Bibliát kommentárokkal kísérni, mert Shakespeare
műveiben benne van az Ember, benne
van, ami az emberben isteni, de benne
van az emberben rejtőzködő örök állat
és — e kettőnek eredője az a rengeteg
ember, akiket Shakespeare műveiben
elibénk állít, mintha csak az élet nagy
bábjátékát mutatná be, ahol egy fölényesen szuverén kéz dróton r á n g a t j a
ide-oda az élő bábukat, akik a néző
előtt furcsa Chaplin-szerű mozdulatokkal j á r j á k az élet hol lakodalmi táncát,
hol »danse macabre«-ját.
Nagy jótéteményt müveit Sebestyén
Károly a közelmúltban megjelent Shakespeare Élete, Kora és Művei
című
munkájának megírásával a magyar olvasóközönséggel, mert ebben a munkájában, amely első kiadásában hetek
alatt fogyott el, a magyar közönségnek
olyan könyvet adott a kezébe, amelynek
segítségével megérti mindenki a shakespearei remekművek tragikumát, közelebb férkőzik
ahhoz az univerzális egyéniséghez,
aki
ugyanazzal a
kézzel írta halhatatlan tragédiáit, mint amelyikkel
isteni
gyönyörűséget
árasztó vígjátékait.
A m a g y a r könyvn a p egyik ajándéka Sebestgén Károly
nagyszerű
munkájának propagandakiadása,
amelynek
ára
könyvnapok
alatt
egész vászonkötésben
c s a k 4.80 p e n g ő .
( Rózsavölgyi-kiadás.)

A sokáig égő
máglya
Múlt év őszén piroslott fel először a
magyar könyvszerető közönség szeme
előtt Raffy Ádám, a fiatal író A máglya
című könyve.
Azóta ez a szerényméretű, szinte fáklya számba menő Máglya lángja .negterebélyesedett és immár harmadik kiadásban — mint a magyar irodalom
egyik nagy értéke — világít a magyar
szellem Olympusán.
Hogy miről szól y>A máglyául Egy szegény szerzetesről, aki azonban nem kevesebbet akart, mint a gondolat szabadságát. Négyszáz évvel ezelőtt üzent harcot a tizenhatodik század hatalmasainak: természetes, hogy a máglyán fejezte be életét. De ez az életa telve van
ragyogó felemelkedésekkel, irtózatos bukásokkal. A szegény szerzetes, hol az
egész világ előtt ismert tanítómester,
hol a poklok mélyére kergetett eretnek.
Giordano Bruno a hőse Raffy Ádám
pompás könyvének, melynek mellékalakjai nem kisebbek, mint Erzsébet
angol királyné, Columbus Kristóf, Tusso,
Stuart Mária, Copernicus, Luther, rotterdami Enasimus, kora a renaissance
aranytól és vértől pirosló szálakkal
szőtt, ma már festményszerű kulisszája,
mely mögött ott látjuk a szellemóriások
csapatán kívül, a mindenre kapható népet, »üvöltve a »feszítsd meg«-et, kiabálva az »éljen«-t, szinte egyidőben és
mindig ugyanarra az emberre értve: kizárólag attól téve függővé érzelemnyilvánítását, hogy a felsőbbség mit parancsol neki.
Ennek a fiatal, szerelmekben gazdag,
értékes életnek az örök törvények szerint el kellett pusztulnia ahhoz, hogy
gondolatai
halhatatlanokká váljanak,
hogy eszméi megérjenek és hogy olyan
gyümölcsöt teremjenek, amelynek áldott, édes ízét még m.a, is érezzük.
A magyar közönség szeretete Raffy
Ádám csodaszép
történelmi regénye
iránt éppen abban a vágyakozásban leli
magyarázatát, mely vágyakozás a szabadiság örök oltárképe felé irányul és
Raffy Ádám művészete éppen abban
nyilvánul meg a könyv minden
olvasója előtt,
hogy egy valódi
hős eszménvképét mutatja
be, aki az emberiség örök
eszméiért nemcsak meghalni,
de élni is tudott.
A magyar könyvnupokra a kiadó
J a most megjelent
harmadik kiadást
4.80 pengős olcsó
áron hozta forgalomba, hogy ezzel
a nagyarányú mérsékléssel megkönynyitse mindenki száf m á r a ennek az örökszép regénynek megszerzését.
( Rózsavölgyi-kiadás.)

TO

TELEFONNÁL

írta: Berkó Sándor

írta : Korompay Viola

A tó fölött m á r szétterült az alkony.
Fekete f á t y l a t szőuetk a f a á g a k ,
karcsú végén az, egyiik f a á g n a k
mosolygó arccal hintázik a Hold.
A. tó nyugodt és csöndes, mint a lélek,
mely m á r megbékélt élettel, halállal,
halk szélfuvalmak játszanak a f á k k a l
s l o m b j u k a t a tó vizébe imártjáik.
Az én lelkemben is nagy nyugalom van,
kéklő vize csak néha-nélha csobban,
de elsimul a csöndes éjszakával,
az, édes bélke halk zenéje hallik,
kedvesem a r c a lelkem fölé h a j l i k
és farkasszemet játszik önmagával.

MÁJUS
A KŐRÖS PÁRTJÁN

írta: Számadó Ernő
Ibolyáterüt rengetett a langy
Arany Kőrös. Az alkonyi fűzfák
Selyem hajában csillagok éke
Tüzelt s a virágos kertek fehér
Kezéből magasba röppent az esi
Ezüstmadara a Hold. A béke
Bárány csengő je elringatta a
F el-felsíró fészkeket.
— Gilmg-igalang,

giling-galang, —
hullott
Az áldás s a kék mezők fölitták
A dalt. Távolról tücsök dünnyögött.
Hanyatt vetette magát az este.
Kigyulladtak
a
harmatcsillárok
S a bokrok karjain
felgügyögött
A csalogány szer elemhívása
Részegen, sziromverőn.
0 csalogánydal! ó, tizennyolc év!
A világ meggyulladt
körülöttem
Es a csillagok leszédültek mind.
Csak én kéltem ki az éjszakából
Ragyogva, égve és úgy ontottam
Feléd fiatal testem izzását,
Hogy patyolat-ágyad
tüzet fogott
Es fölsírtál a vágytól.

A kagyló
Ég, remeg kezem
Ivében.
Csendben leteszem.
Habozom.
Semmibe szállott
Sóhajjal
Mondom a számot.
Az álmok
Messze szaladnak.
Didergek.
Apró szavaknak
Zamatát
Rágom éhesen.
Es még sem
Hívlak. Még lesem
Az órát.
Még tudok várni.
Reszketek.
Forróság ráz ki.
Csengetés ! I !
Ha ez te volnál!...
S meghalok,
Naponta százszor,
így, várva,
A
telefonnál...

MIT FELELSZ?

írta: Mihály L á s z l ó
Miért neon vagy ledér,
s követed, mit a vér
mond: miért vagy fehér?
Mások «lémbe álltak,
s imámorral megkínáltak:
fukaraibb senki nálad.
Csókod nem élvezem,
<hozaád sem ért kezem,
és mégis vétkezem.
Arcod hamvát leszüretelni,
könnyes szavadra nem felelni,
s (mint a pillangó útra kelni.
Iigy kellene, de hófehér
vagy te, akihez fel nem ér
forrón, követelőn a vér.
önmagáim a halálig űzzem,
emésztődjek fekete tűzben
s neved a csillagokba tűzzem?!

SCHÖPPLIN
ALADÁR :

Schöpflin

Aladár

A magyar irodalom története
a R században

Ahogyan az emberi korok minden változatosságára ezerszeresen rálicitált a
huszadik század, úgy az irodalom XX.
százada is szánté áttekinthetetlenül sokszínű, sokrétegeződésű és magán viseli
a XX. század mozgalmasságának minden
ismertető jelét. Gigászi feladat vállalkozni arra, hogy végigkalauzolják az
olvasót ennek a századnak nem egész
négy évtizedén, mert hiszen ez a harminchét esztendő olyan változatosan
színes, mint talán más korokban és más
időkben egész évszázadok.
Egy fölényes ítéletű, de sohasem fölényeskedő kritikus, Schöpflin
Aladár
vállakozott arra, hogy hűséges ciceroneként elvezet bennünket századunk
magyar litenatúrájának minden nevezetességéhez és mélyenszántó, alapos, bölcs
és higgadt ismertetést nyújt róla. Nincsen ebben az irodalomtörténetben semmilyen iskolás nagyképűség, nincsen az
értékítélet körül
ezerszer
tapasztalt
egyéni mérieskélés semminő tünete. A
hűvös objektivitás, de mégis lelkes szeretet sugallja Schöpflin Aladár minden
szavát, túl azon a hihetetlen tudáson
és felkészültségen, amely itt nem érdem,
hanem alapvető feltétele, feladata, amire
vállalkozott.
De már a z a mód, ahogyan Schöpflin
Aladár megoldja ezt a méreteiben is
jelentős, jelentőségében pedig mérhetetlen feladatot, sokkal több, mint amire
a tudás és a felkészültség vállalkozhat.
I t t már az író művész és a szó nemes
értelmében vett kritikus lépett előtérbe,
aki i& jelenségek vizsgálatánál nemcsak
a külső tényezőket, hanem a lelki eredőket is figyelembevette, mégpedig úgy,
ahogyan ezt csak avatott művész, igazi
író teheti.
Ebben az impozáns méretű könyvben,
amely elengedhetetlenül fontos mindazok számára, akik alapos tájékozódást
kívánnak szerezni a XX. század magyar
irodalmáról, együtt találunk mindenkit
és mindent, ami ennek a századnak ragyogóan színes literatúráját jelenti.
A könyvnapra jött ki ez a könyv,
amely nélkül nem lenne teljes a könyv
ünnepe, mert ünnepe a könyvnek ez az
írókról írott hatalmas munka, hű cicerone, higgadt kalauz, tudós oktató és
szórakoztató tanító. Grill Károly kiadásában, ízléses köntösben jelent meg
Schöpflin
Aladár
irodalomtörténete,
amelyet a nagyközönség nyilván éppen
olyan érdeklődéssel
» - fogad, mint az iro-

ILLYÉS GYULA :

Puszták népe

Illyés Gyula

Néhány év, de inkább csak néhány
hónap óta még az életrajzi regények üihetetlen népszerűségét is túlszárnyalta
a fiatal magyar írogeneráció úgynevezett néprajzi munkálkodásának popuLaritása. Nemcsak szociális jelentőségénél
fogva jutott el a magyar nép külső és
felső habitusát közelről vizsgáló, alaposan szemlélő és szemléltető úgynevezett
szociográfiai irodalma a siker csúcspontjára, hanem hézagpótló jelentőségénél fogva is és nem utolsó sorban azért,
mert a kifejezetten szépirodalmi munkásság keretei között a valóság építményének ilyen kolosszális nagyszerűségével sohasem találkozhatunk és találkozhattunk, mint ezekben a munkákban,
amelyek a népi élet és népi lélek valóságát igyekeznek megközelíteni.
Illyés Gyula, akit nemcsak az irodalmi
értékítélet, hanem & spontán ítélkező
nagyközönség is a fiatal írógeneráció
legkitűnőbb reprezentánsának tart, első
volt, aki »Puszták népe« címen megtette
azt a kapavágást, amelynek nyomán a
fiatal írógeneráció ^hozzálátott a toagyar népi élet ismeretlen talajának feltárásához. Kettős izgalmat jelent Illyés
Gyula egyszerű hangjában is szuggesztív és magávalragadó (könyve. Kettős
izgalmat; és kettős lázt okoz, amit mint
maláriás fertőzést olt át belénk az író.
Belénkoltja azt a forró hullámot, amit
az elfulladó döbbenet okoz, amikor a
láthatatlan osztályról lerántja a titokzatosság leplét és jelenti azt az izgalmat, amikor feltárja a mérhetetlen
mélységekben élő Ismeretlen Rend tragikusan nagyszerű és fájdalmasan elszomorító
életének
titokzatosságait.
Illyés Gyula könyvéiben nem a sablonos
puszta levegőt érezzük, nem a népszínművek
parasztjainak
dínom-dánomos
élete tárul elibénk, hanem a magárahagyatottságában, társtalanságában is döb- '
bentő erejű puszta-nép drámájának izgalmasan villódzó képei peregnek.
Nemcsak tanulmány ez a könyv és
nemcsak olvasmány. Nem a tanító tendenciájú olvasmányok, s nem a lektűrbabérokra vágyó tanulmányok csoportjába tartozik ez a könyv. Ha nem is
sikolt, mégis sikoltás, ha nem is lázong,
mégis megdöbbentő segítségkérés Illyés
Gyula könyve. Felelősségérzet f ű t i minden sorát és elejétől végéig szinte letehetetlenül izgalmas, fojtottabb drámaiságú, mint a szándékoltan készült drámák bármelyike. Az egész magyar irodalom számára mérföldkövet jelent a
Puszták népe. Jelenti egy ú j f a j t á j ú ,
tárgyában, mondanivalójában, szemléletében és céljában merőben ú j irodalmi
irányzat útnakindulását. Második kiadásban jelent meg Orillék ízléses kiÁllításában ez a könyv.

Zsolt

9t>éla, Mszlányi
SKároly, S)rózdy
Syözö
és ^Királyhegyi £Pàl a könyvnapon

Az idei könyvnapra különös gonddal
és lelkesedéssel készült a Nova. Négy
ú j regényt ad ki, négy rendkivül érdekes könyvet, valamennyi komoly eseménye az irodalmi életnek. A könyvnap ünnepi csemegéje Zsolt Béla »A Wesselényiutcai összeesküvés« című regénye, libben
a könyvben Zsolt Béla folytatja annak a
méreteiben is impozáns, kvalitásában
pedig lenyűgöző monumentumnak építését, amit a pesti polgár küzdelmes életének
emlékére emel, egész irodalmi munkás^
ságával. Nem a verizmus rikító színeivel ír, mégis a valóság, az élet magávalragadóan őszinte portréja Zsolt Béla
minden regénye. A »Wesselényi-utcai
összeesküvés« egy harmonikusan indult
családi élet körül jelentkező t a t á r j á r á s
izgalmasan érdekes korrajza.
Aszlányi Károly »Brentford rendet csinál« címen írta meg szatirikus regényét,
amely egy majomtársadalomba csöppent
ember diktátori tevékenységén keresztül
az emberi társadalom lélekzetállítóan izgalmas torzképét mutatja. Aszlányi Károly már az »özöngáz« című könyvével
megírta az első magyar szatirikus regényt, ú j regényében pedig a nagy tehetségű fiatal író, nemcsak a Nagyközönséget érdeklő izgalmas olvasmányt
adott, hanem világirodalmi viszonylatban is érdekes és egyedülálló politikai

A MAGYAR NYELV ÉLETRAJZA |
Híres, inkább hírhedt asszonyok történetével kezdődött az életregények div a t j a ; azután hódítók, királyok, politikusok, írók, művészek regényén át viszszaérkezett a legérdekesebb és legrégibb
témáig: a népek Tegényéig. Most Balassa
József dr. ú j könyvében, A
magyar
nyelv életrajzában,
ú j és magasrendű
irodalmi műfajjá fejlődött.
Rendkívül hosszú volt ez az út egy
Cleopatra., vagy egy Pompadour regényétől a magyar nyelv regényéig: néhány
száz évig tartott; de ne higyje senki,
hogy ez kevésibbé izgalmas és kevésbbé
élményszerű! Tudományos könyv — regényalakban.
A nyelv gyermekkorától
annyi kalandon át, amelyen élő személy
sohasem mehet keresztül, érett, mai felnőtt éveiig f u t a regény s magábafoglalja a magyar történelem, a magyar irodalom és a magyar lélek
történetét.
Bizonyos, hogy olyan
regényt még nem írtak, amelynek meséje
ilyen gazdag és amelyből annyit lehet tanulni.

karrikatúrát egy felbomlóban lévő társadalmi rendről.
Drózéy Győző »Aurora Borealis« címen
politikai regényt írt, ami a jövő társadalom problémáival foglalkozik, de még
sem úgynevezett utópia. <Ez a regény a
jókedve derűjével és fölényével vezeti
keresztül az olvasót egy hanyatló társadalom tülekedésén, megmutatja konfliktusait, nyomorának és pusztulásának
okait, hogy azután a tizenkettedik órában rátaláljon az ú j emberi szellem erejére az Aurora Borealis-ra, a békességet
és szeretetet hirdető fényességre. Nem
utópia ez a könyv, hanem komoly útmutatás arra, hogy a társadalom rátalálhat az igaza útra, ha igazán akarja.
Királyhegyi
Pál »A f é r f i jön-megy«
című regényében az Amerikába szakadt
magyarok sorsának rohanó áradatát,
megállást nem ismerő, izgalmas lüktetését n y ú j t j a . A szörnyű hajszát a megélhetésért, a szerelem utáni olthatatlan
vágyat, a sajátos amerikai szokásokat,
az újvilág furcsaságait, az amerikai
börtönt ismerteti meg izgalmasan érdekes regényében olyan plasztikusan és
szemléltetően, ahogyan, sohasem
találkoztunk még, ezzel a sok évszázaddal
ezelőtt felfedezett, de egy kicsit még ma
is ismeretlen újvilágban.

TOMPA MIHÁLY: VIRÁGREGÉK
A hanvai költő-pap költészetének
legszebb ékköveit ajándékozza újra
a magyar közönségnek a Renaissance könyvkiadó, amikor Virágregék című kötetét a könyvnapra
kihozza. A magyar szimbolikus költészet legszebb termékei ezek a versek, valóban virágok, mégpedig
soha el nem hervadható virágai a
magyar irodalomnak. Nemcsak az
ellágyult »széplélek«, hanem az irodalom minden barátja, a versek szerelmesei örülhetnek ennek a kötetnek, amely friss habitusíban hozza
ezeket a csodálatosan mélytüzű borongásukban is színes verseiket,
amelyek a költő születésének százhuszadik évfordulója
alkalmából
kapták új ruhájukat ebben a kötetben.
A
negyvennyolcas forradalom
utáni évek gyászában születtek ezek
a versek, s ahogyan í
az emberi indulato- i
kat és szenvedélye- ;
ket a növények és virágok
szirmai ;
közé rejti, az utá- ;
nozhatatlan értéke
ennek a csodálatos s
költészetnek.

Herczeg Ferenc

Csathó Kálmán

Harsányi Zsolt

Pékár Gyula

SZÉP K Ö N Y V E K
1. HERCZEG FERENC: Az élet kapuja
A magyar

költőfejedelem

új

regénye.

2. CSATHÓ KÁLMÁN: Ezernyolcszázkuszonöt
A XIX. század magyar életének
aranyfényű
humorral megvilágított
Gulácsy Irén

néhány
derűs,
epizódja.

3. GULÁCSY IREN: Történelmi miniatűrök
A magyar

mult megrázó, felejthetetlen

pillanatai.

4. HARSÁNYI ZSOLT: Liline
Liszt Ferenc első szerelmének,
hímes
története.

ifjúságának

arany-

5. PEKAR GYULA: Amazon cárnők
Az orosz trón nagyszerű
portréja.

asszonyalakjainak

mesteri

6. SURÁNYI MIKLÓS: Galeotti Marzio
Az igazság nagy királyának
níti fel mesteri
hűséggel.
Surányi

korát és alakját

eleve-

Miklós

EGY-EGY

KÖTET

ÁRA

KÖTVE

80

FILLÉR

SINGER ÉS WOLFNER
IRODALMI
72

INTÉZET

KÖNYVNAPI

KIADVÁNYAI

Dr. Mendel ebédel
í r t a : NAGY LAJOS
Dr. Mendel a dunaparti korzón sétált,
forró nyári napon, dél tájban. Szerette
az ilyen különösségeket. A nap heve
nem bántotta, a korzót pedig akkor kedvelte, ha legföljebb húsa ember lézengett r a j t a . így is tíz pengőjébe került
a félórás séta, mert két olyan ismerőse
szólította meg, akiknek mostanában rószszul megy a soruk s akik pillanatnyilag . . . (Ok sem fejezhették be a mondatot!)
Dr. Mendel könnyelmű ember, van is
neki miből, egy csöppet sem vette hát
el jókedvét a két kisebbmérvű baleset.
Sőt az is lehet, hogy igazat mondott,
amikor az öt-öt pengőt így adta á t :
»Tartom szerencsémnek«.
Amikor eszéhe jutott, hogy már illenék megebédelni, rendes szokása szerint
szétnézett s a legközelebbi vengéglő felé
indult. A legközelebbi vendéglő ezúttal
az N. szálló étterme volt. A vendéglő
előtti szabad teret babérfás hordók és
egyéb örökzöldek kerítették körül (a
hordók is zöldek voltak) s a kerítésen
belül díszesen megterített asztalok sorakoztak. Amikor ennek a terrasznak
a bejárójához ért dr. Méndel, éppen akkor szállt ki autóból egy elegáns fiatalember s pont akkor lépett be a bejárón
egy öregúr is, afféle skatulyából épp az
imént kihúzott tiptop ember, aki fehérkesztyűs kezében aranygombos sétapálcát tartott. Dr. Mendel termetét egyszerű vászonruha fedte^ vagyonának,
társadalmi helyzetének semmi külső jelét nem viselte, a vendéglős mégis a
három egyszerre érkező vendég közül ő
előtte hajbókolt:
— Talán a terembe tetszene, ott hűvösebb van.
Ez az a titokzatos üzleti érzék, amely
a semmiből is kikövetkezteti, hogy kivel
áll szemben. A vendéglős, anélkül, hogy
valaha is látta volna dr. Mendelt, már
tudta, hogy annak a láthatatlan pénztárcája mit, azaz mennyit reprezentál.
Tisztában volt vele, hogy ez az ú r nem
menű-evő s ha megszomjazik a nagy
melegben, nem szódavizet rendel.
— Köszönöm, — mondta nyugodtan dr.
Mendel és künn maradt a terraszon.
Szétnézett és leült a kerítés közelében
egy kisebb asztalhoz.
— Ebédelni méltóztatik! — kérdezte a
vendéglős.
— Igen.
A vendéglős kettőt tapsolt magasba
emelt kezeivel s fejének egy hátrarándításával gyors iramra buzdította a
kiszolgáló személyzetet.
Ott termett a pincér és az italos. A
vendéglős diszkréten elvonult.

A pincér étlapot tett dr. Mendel elé.
— Egy pohár barackpálinkát! — szólt
oda dr. Mendel az italosnak.
És elkezdte tanulmányozni az étlapot.
Elég hamar választott:
— Spárgalevest kérek. Forró legyen
és üssenek bele egy tojást. De csak a
sárgáját, érti?
— Igenis. És leves után méltóztatik!
— Előbb a levest kérem.
A pincér elsietett. Dr. Mendel tanulmányozta az étlapot. Megkapta a barackpálinkát, felhörpintette s mire a
leves megérkezett, már döntött, hogy
mi legyen a következő fogás:
— Velőkrokettet kérek.
— Igenis.
— Arra várni kell, ugye?
— Három percet.
— Nem borbélyperceket?
— Maximum négyet.
— Na jó.
A pincér elindult,
de dr. Mendel
utánaszólt:
— Várjon csak!
— Tessék parancsolni.
Dr. Mendel nézte tovább az éjînpot.

dr. Mendel a dunaparti korsón

sétált...

Ritka jó étlapolvasó volt, á baloldalt
olvasta, a szöveget, és nem a jobboldalt,
a számokat.
— Mondja t
— Tessék parancsolni.
— Honnan vásárolják maguk a húst!
— Ó kérem alázatosan, D.-től, a legelső cégtől.
— Hozhatja az előételt.
A várakozó italosnak csak a kezével
intett dr. Mendel, hogy elmehet.
— Az előétel után hozzon majd egy
rostélyost, — mondta a pincérnek. —
Már megrendelheti.
Kanalazni kezdte a levest s csak a
kezével intett, hogy a pincér még mindig várjon;
— Mit adnak a rostélyoshoz!
— Burgonya jár hozzá.
— Azaz krumpli. Hozzon még egy kovászos uborkát is.
— Igenis.
— Nem eceteset, hanem kovászosat.
É s . . . zöldbabot. De ne főzeléket!
Es most szigorúan ránézett a pincérre:
— Hanem angolosan. És gombát, meg
néhány kelbimbót.
— Igenis, kérem.
A pincér elsietett. Dr. Mendel kanalazni kezdte a levest. Közben ki-kitekintett az utcára. Kevés ember járt a
nagy melegben. A rendőr sétált el az
út közepén, savótekintetű hivatalos közönnyel. Egy rongyos, sovány legény a
kerítést súrolta, tépett is a babérlevelekből.

I
. . . úgy meredt rá a tekintetével, majd kiugrott a szeme . . „

Mire a levessel elkészült dr. Mendel,
már ott állt előtte a veiókrokett. Jól
megnézte, föléje is hajolt, mintha megszagolná, igen meg volt vele elégedve.
— Egy pohár sört!
Ez az italosnak szólt, aki ott tengettlengett az asztal körül, ajánlkozás nélkül várva a parancsot.
Dr. Mendel megragadta a kést, villát és ketté metszette a krokettet. Tekintetét egy pillanatra fölvette, az utcán kerékpáros karikázott el, s hátán
nagy kosárral, egy kis szél lengette
meg a babérleveleket s azokon túl az
utcai akácokét. Az akácok alatt a járdán mintha egy öregedő férfi totyogott
volna, arcát a terrasz felé fordítva. Ezt
valójában nem is látta dr. Mendel ? csak
úgy érzékelte, tréfásan, szinte ugy is
mondható, hogy a fülével.
A velőkrokett ntán egy kicsit várakozni kellett a hagymás, körítéses rostélyosra. De az is megérkezett. A pincér átszellemült arccal rakta le a tálakat, ragyogott r a j t a a boldogság, hogy
a vendégét ilyen pompásan elláthatja.
Dr. Mendel csaknem megbotránkozott
a rostélyoson, akkora volt. Hogyan birkózzék meg vele? Fölemelte a fejét és
körültekintett, mintha segítséget kért
volna. Hát az öregember, aki az előbb
még volt is, nem is, ott állott a kerítésen túl, s úgy meredt rá tekintetével,
majd kiugrott a szeme. Nem is rá, hanem egyenesen a rostélyosra.
Első pillanatban kellemetlen volt ez
az öreg. Senki sem szereti, ha a gyomrába néznek. Mit a k a r ! Mit bámul?
Miért nem megy tovább? A vén mulya.
Dr. Mendel belevágott a rostélyosba.
Csak úgy çmlott a kés alatt. H á t . . .
rendben van, jó. Az öreg odakünn csak
állt rendületlenül, no de majd megunja.
És ha nem megy el magától, hát elküldi.
Illetve a pincérrel küldeti el. A z a z . . .
csak hadd álljon ott, ha nincs más dolga. Kellemetlen. Már csak azért is,
m e r t . . . hátha éhes az öreg. Szegény.
Dr. Mendel most jobban szemügyre
vette az öreg embert. Kicsit tanulmányozta. De nem tudott róla semmit leolvasni. A r u h á j a rendes, az arca kicsit sápadt volt. Valami szenilis, sőt
gyerekes öreg lehet. Már bizonyára nem
dolgozik, van ráérő ideje, talán éppen
csekély nyugdíjára támaszkodva
áll
odakünn. A nézésében van valami különös. Valami mohóság, valami falánkság.
Mégis csak éhes lehet az öreg. És az
éhség tüze az,
ami a szemében ég.
Afféle úri szegény. Talán nem, is evett
még ma. Talán már napok óta éhezik.
Milyen furcsák is a társadalmi szokások! Határozottan nem illene, hogy ő
megkínálja az öreget. Talán el sem fogadná. És akik látnák, megütköznének
r a j t a . A személyzet kinevetné. Mégis . . .
mit lehet ezzel a szegény öreggel csinálni? Hogy néz azokkal az ökör szemeivel!
Eh, dr. Mendel mit tehetett mást,
evett tovább. Evett és megpróbálta,

hogy nem néz többet az öregre. Hogy
nem vesz róla tudomást. Igen ám, de ez
pontosan az az eset: ne gondolj a zöld
disznóra!
Mégsem lehet ezt az öreget kibírni.
Meg nem is muszáj. Dr. Mendel hirtelen fölállt, odalépett a kerítéshez és azt
kérdezte az öreg embertől:
— Éhes?
Az öreg előbb riadtan, majd csak zavartan nézett, azután gúnyosan elmosolyodott.
— Tessék bejönni, — mondta dr. Mendel, — szívesen látom vendégül.
Az öreg ú j r a mosolygott, bár fanyarul:
— Egyen csak nyugodtan, velem ne
törődjön,
— Már hogyne törődnék önnel. Hiszen ön bizonyára éhes. Előttem meg
több az étel a soknál. Mondom, szívesen
látom vendégül.
Az öreg változatlanul mosolygott:
—» És jó az a rostélyos! — kérdezte s
a szeme fölcsillant.
— Jó. Kóstolja meg ön is. Vagy ha
ó h a j t j a , rendeljen valami mást. J ö j jön be.
— ön nem ismer engem.
— Nem tesz semmit, majd bemutatkozunk egymásnak. Rendeljen ön is
egy rostélyost.
— Nem lehet.
— De ha mondom, hogy az én vendégem.
— Nem szabad!
— Miért nem szabadi
— Az orvos azt mondja, hogy méreg nekem a rendes étel. Csak nyavalyás
diétán tengődök én, már esztendők óta.
— Ugy. Akkor . . . bocsánatot kérek.
— Kérem, nincs miért. Inkább én kérek öntől bocsánatot, Kovács a nevem.
— Dr. Mendel.
— Tessék csak visszaülni és nyugodtan enni tovább. De . . . tessék megengedni, hogy tovább nézzem. Ez az én
mindennapi ebédem.
Dr. Mendelt zavar öntötte el:
— H á t . . . ha ez önnek örömet okoz.
— De még mekkora örömet! A rostélyos a kedvenc ételem. Boldog vagyok,
ha látom, hogy valaki rostélyost eszik.
Dr. Mendelnek most már kacagnia
kellett:
— Kérem. Akkor most boldog lehet.
Visszaült az asztalhoz és továbbevett.
Amikor elkészült a rostélyossal, egy késütéssel megcsendítette a poharat, hogy
jöhet a pincér. Az öreg még mindig
odakünn állt és nézett. Kissé már, boszszankodott is dr. Mendel. Épp arra gondolt, hogy a főpincért hívatja, nem
eszik többet, fizet és távozik. Amikor
az öreg kívülről beszólt:
— Pardon, doktor úr.
Dr. Mendel ismét odament a kerítéshez:
— Mivel szolgálhatok!
— ö n olyan derék embernek látszik.
Tegyen nekem egy nagy szívességet.

Látom, hogy rnég rendelni akar valamit.
— Igen, — hagyta rá zavarában dr.
Mendel.
— Rendeljen, kérem, sajtos makarónit!
Az a világ legfinomabb étele.
— Ké-rem, — hagyta rá dr. Mendel,
egészen zsákmányául esve a különös
esetnek.
— De kérem, kérem! — izgult az öreg
ember, — olyant hozasson ám, amilyennek a rendes sajtos makaróninak lennie
kell.
Dr. Mendel kérdően nézett az öregre.
— Csakis vastag csőből! Es parmezán t rá, de nem ementálit. Külföldi
parmezánt! Ha ugyan van nekik. A
tészta pedig forró legyen, amikor a sajttal meghintik. Hogy egy kicsit megolvadjon r a j t a a sajt.
— Jó, jó. Majd így rendelem meg a
pincérnél.
A pincér már v á r t a is a rendelést.
Dr. Mendel megadta neki az utasításokat. Külföldi parmezán nincs, csak
belföldi, — mondta a pincér őszintén.
Az öreg felszisszent és dühösen csapott a kezével egyet a levegőbe. Affene
egye meg!
A pincér indult, de az öreg kintről
utána kiabált:
— Halló! Halló!
A pincér arra fordult.
— Es a sajtos makarónihoz melegített
tányért kell hozni!

— Tessék bejönni, — mondta dr. Mendel
(Róna Emy rajzai*
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(ÁBEL A R E N G E T E G B E N ,
ÁBEL AZ O R S Z Á G B A N , ÁBEL A M E R I K Á B A N )

Az erdélyi rengeteg világától az amerikai
felhőkarcolókig hordozzák el ezek a regények a székely legényt, hogy ez végül
is boldogan ismerje fel a „legjobb otthon"
nagy élményét

Ara

valódi

egészbőrkötésben

(Könyvnap

után

három kötetben P 73.50)

Egy rendkívüli embernek, az önerejéből,
saját belső sugallata folytán kultúremberré
vált földművesnek csodálatos, izgalmas,
küzdelmekkel teli önéletrajzi regénye. Minden falukutató és szociográfiái munkánál
jellemzőbb, mert ez maga az élet
Ara házi lenvászonkötésben P 3 . 6 0
(Könyvnap után P 4.80)

Ebben a világhírű regényében, amelynek i d e g e n n y e l v ű fordításai
diadalmasan járták be az egész művelt világot, Móra Ferenc a magyar
Alföld külsőleg szelíd, de mély, nagy válságokat rejtő lelki képét
rajzolta meg, amely felett békésen hullámzik az áldott búzatenger

Ara

vászonkötésber

Könyvnop utón

Eötvös József halhatatlan r e g é n y e i n e k , a XIX. század
m e g ú j h o d ó magyar lelkisége l e g i g a z i b b tükörképeinek

első

fényűző

egykötetes

kiadása

(A K A R T H A U S I, A FALU 3 E G Y Z Ô 3 E ,
MAGYARORSZÁG 1514-BIH, NŐVÉREK)

Ára

dúson

aranyozott

vóS2onkötó$ben

P 9.60

B ß Y Ä I

JaQkÇéœa

VEZETŐ
AZENE
VILÁGÁBAN
A zeneszerető, művelt nagyközönség
Falk

Géza

új munkájából —

zenei e l ő k é p z e t t s é g

—

minden

nélkül megérti a

SZONÁTA - S Z V I T - SZIMFÓNIA
ORATÓRIUM - KANTÁTA - PASSIÓ
és minden zenei műfaj fogalmát, művészi
szerkezetét és értékelési
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módját.
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A divatszalonok vallomása szerint hoszszú évek óta »m volt ennyi munka a
pesti szalonokban, mint az elmúlt héten,
a királylátogatás
idején. Legutoljára az
Operabál hozott ilyen tömeges
estélyiruha-rendelést a szalonoknak.
Most az estélyiruhák mellett rengeteg garden party-tőalett is készült és egyszerű
délutáni ruhák a lóversenyre, ahol az olasz
királyi család megjelent. Ha lehet, ez a
versenynap
toalettparádéban
felülmulta
a Király-díjat
is. A divat szalónokban
éjjel-nappal dolgoztak, hiszen a legtöbb
toalettnek elkészítéséhez
csak 2—3 nap

állt rendelkezésre. A modelleket
majdnem
mind eladtáJc, úgyhogy a
királylátogatás
után új kollekciókat
kell készíteni
a
pesti
szalónoknák.
*

Az ünnepi hét legnagyobb és legszebb
eseménye az a táncestély volt, amelyet a
második nagy vacsora után adott a kormányzói pár a királyi várpalotában.
A
fiatal leányokat
és a
fiatalembereket
ugyanis nem hívhatták meg azokra a dinékre, amelyeken az állami főméit óságoknak is alig jutott hely. A táneestélyt
Mária Savoyai
hercegnő, a
királykisasszony tiszteletére
rendezték
és arra a
magyar arisztokráciának
színe-java
hivatalos volt.
Hatvankét
fiatal comtesse, h-etven gavallér mellett.
A legtöbb
mágnásasszonyt
ezen
az
estélyen
mutatták
be az
olasz királyi
párnak. A
fiatalság mellett még párszázán
voltak
jelen
a
tündéresten, amely d Várpalota hófehér
márványtermében,
szikrázó fényű
csillárok ragyogásában felejthetetlen
emiéhe marad
mindazoknak, akik ott lehettek.
A városban
elterjedt a
hír, hogy a
fogadóestre
nem szabad emprbnét
viselni. Ez a hír nem bizonyult valónak, hiszen maga Magdolna
főhercegnő
is rózsaszín
rózsamintás
muszlin toalettben
jelent
meg. Volt
természetesen
mintázatlan
rengeteg uni
ruha, főleg muszlin
és a
legtöbb ruhának
uszálya
volt.
Az arisztokrata
dámák
ragyogó ékszereket
viseltek,
sokon
fantasztikus
értékű diadém volt. A magyar hölgyek között talán
a legszebb, a legértékesebb
ékszerek, ritka
szépségű
smaragdok Andrássy
Manóné grófnő ezüstös brokát
toalettjét
díszítették.
*
Az olasz
királyasszony
ezüstösszürke
selyemruhát
viselt, rókával
prémezett
kabáttal. Csodálatosan szép
ékszerei,
gyönyörű
bri liáns tiarája volt.
Mária
Királyi fogadóesti
toalettek.
Fehér tüllruha apró arany flitter
hímzéssel,
barackszinü
muszlin ruha plisszé dísszel
(Patou kollekciójából)

királykisasszony
hosszú uszályos világoskék brokát toalettet
viselt, ő nyitotta
meg a keringőt i f j . Horthy Istvánnal, a
kormányzó fiatalabbik fiával.
Gyönyörű
volt hófehér, nehézselyem
estélyi ruhájában és fekete csipkepellerinjében
Magyarország első dámája, a kormányzóné
őfőméltósága. I f j . gróf Károlyi
Gyuláné
Horthy Paulette rózsaszínű orgamdi ruhát viselt, amelynek szoknyája két nagy
fodorból állott, a fodrok szélén
fekete
tüllpiével
szegélyezve.
Ciano gróf, az
olasz külügyminiszter
rengeteget
táncolt.
Legtöbbet az éjfeketehajú gyönyörű Prónay György bárónővel, aki hosszú uszályú, ezüstösfényű
türkiszkék
toalettet
viselt. A fiatal leányok között a legelegánsabbak voltak: Eszterházy Alice grófnő, piros trikóselyem
toalettben,
Apponyi
Geraldine
grófnő
világoskék
muszlin ruhában, Széchenyi Hanna grófnő narancssárga
muszlin
toalettben,
Edelsheim-Gyulay
Maritta
grófnő középkék muszlinban,
gróf Andrássy Ilomi zöld fémmel átszőtt brokát ruhában,
herceg Esterházy
Bernadette
fraise
muszliritoalettben,
Barcza Alexa középkék muszlinban, báró Korányi
Blanka
narancssárga muszlin
toalettben,
Szirmay Gabriella grófnő hófehér
muszlinban, Jeszenszky Hanna grófnő rózsaszín
szattenban tüll szoknyával,
Dungyerszki
Baba mályvaszínű
matt
selyemruhában,
Geist Marly fehér muszlinban, kék zsorzset keppel, mezei virágdísszel,
Széchenyi Irma grófnő kék muszlinban,
piros
muszlin keppel, Wekerle Alex WásrózsaSzin organdi ruhában, kék
szegélyezéssel,
kék virágdísszel, Karátsony Eva rózsaszínű kékkel kombinált organdiban, Satzger Lilla fehér muszlinban, báró Senynyey Baba világoskék organdiban, a hajában rózsaszínű virágokkal,
Vértessy
Sándor kabinetirodai főnök két
leánya
közül az egyik fehérben, a másik rózsaszín toalettben, gróf Zichy Mária Eugénia gyönyörű kénsárga
muszlinruhában.
*
Darányi miniszterelnök
felesége káprázatos hófehér szatenruhát viselt koráiszínű díszítéssel. Gyönyörű volt
bárciházi Bárczy Istvánfié ezüstszürke
szaténruhája. A legszebb türkiszkék
árnyalatú
brokát toalettek
egyikét
Lichtenstein
Marica herceghiő viselte.
Toalettjéhez
brilliáns és gyöngy fejéket hordott. Nagyon elegáns volt Edelsheim-Gyulay
Lipótné grófnő fekete taftruhában,
rózsaszínű szatén vállpántokkal, rózsaszín szatén díszítéssel. Hófehér
ezüstkombinációjú
toalettben báró Herzog Andrásné az olasz
származású Parravicini
grófnő
keltett
nagy feltűnést.
Hófehér toalettben volt
az elegáns Biró Pálné. Zöld
kreppszaten ruhában, fekete
tüllel
beborított
szoknyával Hertelendy Andornét csodálMme Milova

Milcova

petit point hímzéssel diszitett hófehér estélyi
toalettben az olasz kirAly tiszteletétre rendezett
fogadó-astAlyan.
AMBRUS
szalón modellje
(Párisi-utca 1.)
(Angelo foto)

ták meg. Forgách Jánosné grófnő
remek fehér muszlin toalettet viselt. Vladár Ervinné
smaragdzöld
muszlinban
volt. Nagyon
dekoratív
és szép volt
világoskék matt szatén ruhájában sötétebb kék muszlin keppel és diadémmal
Darányi Béláné. l f j . gróf Tisza
Kálménné tündérszép világoskék
mattselyem
ruhát viselt, derekán rózsaszín rózsákkal, hosszú fekete csipkekabáttal.
Megcsodálták Haggenmacher Henrikné hófehér ruháját, középkék uszályos
muszlin
sállal. Nagy sikert aratott gróf Bethlen
Istvánné középkék muszUnruhája,
gróf
Cziráky Lászlóné fekete
muszlin
toalettje, herceg Rohan
Károlyné
fraise
brokátruhája,
Liptay Lászlóné
gyöngydíszes zöld muszlin toalettje, báró Karg
György né szürke szagén/ruhája,
korá'lszínű muszlin sállal. Mint jelenség is a

legszebbek
egyike volt Frigyessy
József né kétféle kékszínű romain
toalettben, Teleky József né grófnő
rózsaszínű
csipkeruhában.
Gyönyörű
türkiszszínű
muszlinruhában
Hoyos József né grófnő
keltett feltűnést. Kállay Rudolfné eperszínű romain toalettjét, i f j . Geist Gyuláné banánszínű selyemruháját,
Satzger
Pálné lila romain
toalettjét,
Wekerle
Sándarné sötétlVa világoslilával
díszített
nagyestélyi ruháját, mint a legszebbeket
emlegették. Fehér szatén toalettben, búzakék organdi kabáttal Nemes Vincéné
grófnő keltett feltűnést. Ugyancsak búzakék keppben, kék muszlinruhával
jelent meg Rakovszky Ivánné. A legszebb
és legdekoratívabb
jelenségek
egyike
Pálffy-Daun
Józsefné
grófnő volt, fehér ruhában, nagy, tarka
virágcsokorral a vállán, földigérő kék
tüllkabátban. Rendkívül
elegáns
volt Milecz Ivánné
petit
poen hímzésű fehér
toalettje, Nelky Jenöné fehér
mattselyem
ruhája, liláskék strucctoll keppel, Jankovich Dénesné
lilaselyem
ruhája, sötétebb lila zsorzset keppel, báró
Perényi
Péterné világoszöld
toalettje, sötétebb zöld zsorzset köpennyel, gróf Széchenyi Bertalanné
világoslila szatén ruhája. Mintegy
kis meisseni
porcellánfigura hatott a karcsú, elegáns
i f j . Erney Károlyné rózsaszín
organdi
ruhában.
Rendkívül
elegáns
volt
He'lenbach Gottfriedné báromain
rónő világoslila
toalettben, Ambró
Istvánné kétféle kék romain ruhában, földigérő
guvrírozott keppel, Royal
Taylorné ezüstszürke
ruhában,
Nikolits Mihályné
mályvaszínű csipkeruhában,
sötétebb lila zsorzset
keppel,
Ráday Gedeonné
grófnő
ekrüszínü
csipkeruhában,
báró Prónay Jozefine fekete arannyal
átszőtt brokát toalettben,
Palkovich
Pálné hófehér
ruhában,
tarka
virágdísszel,
gróf
Nemes Jánosné
puderszínű
romain
ruhában,
nagy
szekfűcsokorral.
Még sok dámát
kellene
felsorolni a megjelent
előkelőségek közül, akik ott
tündököltek
ezen a szép
ünnepi esten, amely
egy
óráig tartott a fényárban
úszó Várpalota
termeiben,
cigányzene, ]jazz-band
és
pezsgő
mellett.
Hófehér teljesen pllsszirozott
muszlin eetélylruha zöld selyemlevél övvel
(Patou kollekciójából)

Naturszínfi berakott
ka-csikos selyem
kalappal Molyaaux
iából

^Karton fejkendős és kulikabátos
a strandon
Majdnem minden párizsi divatszalon mutat néhány kedves és újszerű fürdőruha- és plageruiha modellt. A fürdőruha divatban is tért
hódított idén az comprimé. Sima,
egyszínű trikót alig látni. A legtöbbje imdntás, virágos, csíkos, kockás, sőt olyan fürdőtrikó modellel
is találkoztunk, amelyet különböző
vidám kis felírások
díszítenek,
akárcsak a legújabb ruhaselymeket.
Az egyszínű trikómodellek
leg-

dámák

többje fehér, a trikón azomban észre
sem venni, hogy az kötött anyag,
inkább szatenhez, cloquéhoz vagy
kreppes selyemhez hasonlít. A legtöbb egyszínű trikó hófehér. Fehér
és bordó a fürdőruha-modellek divatszíne. Nagyon sok grosgrain selyem fürdőtrikót mutatnak, pettyvagy emprimé díszítéssel. A grosgrain természetesen guminival van
átszőve. A fürdőtrikók mellett újra
divatosak a fürdőruhák, amelyek-

hez már évek óta neon volt szerencsénk. Virágos kartonból, virágos
pikéből készülnek ezek a modellek,
rövid, :bő, berakott vagy gloknis
short-szoknyával, mélyen dekoltált
derékkal. Legtöbbjüket fürdő utánra
rövid boleró egészíti ki. Egészen a
régi békebeli divatra emlékeztet
bennünket egyiik nagy párizsi .ház

rövid ujjú, fekete selyetmi fürdőruhája, amelynek még a dekoltázsa
is a régi szellemet követi, tudniillik elől és hátul kereken kivágott,
ellentétben a mai divat hátnélküli
fürdőtrikóival.
Rendkívül érdekesek a fürdőruhákat kiegészítő kalapok. Ezek vagy a
kocsikerék széles csúcsosfejű mexikóit sombrerokhoz hasonlítanak, vagy csak
széles szaímakarimából
állnak, hátul felhajtva,
elől pedig ernyősaerűen
beárnyékolva az arcot.
A legújabb divat a
virágos
kartonkendő,
amelyet parasztosan áll
átfltt megkötve viselnek
a legsikkesebb,
legelegánsabb
divatdámák.
Nemcsak strandon, hanem kirándulás o kh o z,
autótúrákhoz is áll alatt
megkötött kendőt viselnek a hölgyek. Újszerűek a fürdőruhákhoz
készült, színesre festett,
raffiából fonott, szögletes sildek, amelyet
keskeny raffiapánttal
erősítenek a fejre.
De még a fürdőruháknál is fontosabbak a
strandtoalettek. A nagy
luxusfürdőhelyek
strandjain
mindenütt
vannak bárok. Itt
strandtoalettekben fogyasztják el a koktélt
délelőtt az elegáns fürdőző hölgyek. A strandtoalettek között sok a
hosszú nadrág, csíkos
vászonból vagy hajsziálvékony csíkozású flanellből, rövidujjas kis
angol kabáttal, vagy elütő színű és csíkozású
angolos vászon, illetve
flanell kosztüm-kabáttal. Schiaparelli térdalatti rövid szűk nadrágokat csinál, hófehér
vászon
kulikabátokkal.
Az angolos, rövidujjú
(Folytatás a 86-ik oldalon)
Fehér nyersselyem strandruha
és kabát Molyneux nyári kollekciójából
(Foto Dienes)
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A púder az arckikészítés befejező aktusa, de hogy
arcbőre egészséges, fiatalos és szép legyen, rendszeres ápolásra van szűkség.
Használja sorrendben a s o k s z o r o s a n kipróbált
HUDNUT szépségápolókészlet kiváló készítményeit:
Special-Cleansing-krém
Skin & Tissu e - k r é m
Skin Tonic & F r e s h e n e r
V a n i s h i n g - k r é m és csak azután
használjon
Hudnut-púdert.
készítmények mindegyike fokozza a másik hatását.

Ez a világhírű HUDNUT-szépségápolás titka.
Ára 7 . 7 0

Az öt készítményből álló
A M | . D 7 7fl
TEUES HUDNUT SZÉPSÉGÁPOLÓ KÉSZLET W d K r f . f U

(Folytatás a 84-ik oldalról)

vászon-, vagy flanellkosztűmkabátokat a hosszú nadrág mellett shorthoz is viselik. Általában a short változatlanul divatos, akár szűk, testhez simuló, akár berakott, vagy
gloknis. Vékony, jó alakú nők, kis
melltartószerű, a shorttól teljesen
különálló derékkal viselik, mások
viszont egybedolgozva a derékkal.
A nagy nadrágdivat mellett, amely
dominál a mai strandokon, természetesen szoknyát is viselnek, gloknis szabású, rövid, térdnél alig hoszszabbakat, elütő színű derékkal,
vagy rövid kis kabáttal. A szoknya
gyakran kötényszerűen van rákötve a derékra, elől felsliccelve,
alatta sihort vagy fürdőruha. Általában ezek a szoknyák földig érnek. Ha a fürdőtrikóra kötik, úgy
a szoknya anyagából kis boleró is
készül a trikó fölé. Újszerűek a derékbaszabott, harangos kabátok,
imosóanyágból, pikéből vagy virágos
kartonból, amelyeket szintén a fürdőruhák fölött viselnek. Aki az egyszerűséget keresi a stranddivatban,
csináltasson magának mélyen dekoltált, elől végig gombolt, pasztelszínű, vagy mintás vászon strandruhát, amely kabátszerűen viselhető
a fürdőtrikó fölött.

Pestirahasiftereka királvnapokon
Az olasz királylátogatás nemcsak anyagi, de erkölcsi eredményt is hozott a
pesti divatszakmának. A főrangú olasz
hölgyek elragadtatással beszéltek arról
az eleganciáról, azokról a gyönyörű toalettekről, amelyeket Budapesten láttak.
A divatszalonok tényleg kitettek magukért, nemcsak gyorsaságban, hanem
nivóban is. Ez érthető, hiszen azok a hölgyek, akiknek a mostani fogadásokra, ú j
toalettek készülték, a szalónok vevőkörének elitjéből kerültek ki.
Az ünnepi hétre készült toalettek között a siker egyik pálmája feltétlenül
Rotschild
Klári divatszalonját
illeti
meg. A pesti társaság, az arisztokrácia
legsikkesebben öltözködő dámái rendeltek
báli toalettet. Rotschild Klári készítette
Vida Jenőné gyönyörű ezüstszürke kompiéját ezüstróka dísszel, amely a garden
partyn általános feltűnést keltett. A bálon, amelyet az oLasz királyi pár tiszteletére a Várpalotában adtak, a legszebb
toalettek egyikét (fehér ruha kék csipke
kabáttal) gróf Pálffy-Daun
Józsefeié viselte. Ezt a ruhát is, mint gróf Edelsheim-Oyulay Lipótné fekete taft, rózsaszínnel kombinált toalettjét, i f j . gróf Tisza Kálmánné világoskék peau d'ange
nagy estélyi ruháját, fekete csipkekabáttal, báró Villányi
Lajosné világoskék
moiret ruháját, Kállay Rudolfné világoskék brokát toalettjét, Rakovszky Ivánné
búzakék muszlinruháját földigérő kepel, Szalay Karola fehér trikóselyem ru-

Sáját fekete csipkekabáttal, tarka

virágcsokorral i(Maggy Rouff modell) Rotschild Klári divatszalónja készítette. Az
operai díszelőadáson számos toalett szerepelt ebből a divatszalónból, közöttük
Vilmosné kék
egyik legszebb Hüttner
muszlintoalettje volt, a ruha színében készült hosszú muszlin keppel. Sokan megcsodálták gróf Pálffy-Daun Józsefné érdekes ferdén csíkozott, tarka empriiné
r u h á j á t tüll el beborítva.
A garden partyra rengeteg ruhát csináltak Rotschild Klárinál. Egyik legszebb toalettjét, egy piros emprimé ruhát
be igeszínű ohantungkabáttal
Scitovszky
Tiborné viselte. Nagyon szép volt i f j ú
Ernyei Károlyné rózsaszín feketemintás
ehantungkosztümje,
Kállay
Rudolfné
beige kompléja búzavirágdísszel. Gróf
Pálffy-Daun Józsefné sötétkék angolos
csipkeruhát viselt a garden partyn, szintén Rotschild Kláritól. I t t készült gróf
Edelsheim-Gyulay
Lipótné érdekes háromféle, különböző alapszínű, de egyforma virágú empriméből összeállított toalettje, báró Villányi
Lajosné pipacsos
empriméruhája, Jékey Ferencné fekete
ruhája fehér-fekete csíkos kabáttal, Münnich Aladárné naturszínű csipkeruhája,
báró Inkey Lajosné sárga kofnpléja bordó
szekfűapplikációval, Kiss Ferencné fehér selyemruhája, tarka virágos kabáttal, Szalay Karola fekete organdiruhája
csipkekabáttal, lovag Zselinszkyné
csíkos empriméruhája sötétkék chantungíkabáttal, Schanzer Mária sárga feketemintás kreppes selyemruhája.
Minden toalett elismerést és sikert jelentett a társaság és arisztokrácia körében rendkívül népszerű Rotschild Kláriszalón számára.
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Felejthetetlenül szép látványt nyújtott
az Operaház nézőtere az olasz király tiszteletére rendezett díszelőadáson. Már
rég nem volt ilyen estély, amelyen a
férfiak úgyszólván kivétel nélkül dísamagyarban .jelentek meg. A hölgyek is
ragyogóan szépek voltak, — majdnem
mind tarka ampriméruhákiban — de erről
azi előadásról a ruhabeszáimoló inkább a
férfiakról szólhatna. Ki gondolta volna,
hagy ennyi gyönyörű
cobolypréines,
drágaművü ékszerekkel díszített díszm a g y a r j a van a pesti társaság uraina'k?
A kócsagforgós, a sastollas csákók, a
szattyánbőr csizmáik, a prémmel szegett
menték kitűnően hatották, a bíborbársony hátterű páholyokban és zsöllyékben.
Az előadás napján a pesti elegáns éttermek és mulatóhelyek zsúfolásig megteltek érdeklődőkkel, mindenki azt hitte,
hogy & díszelőadásról odajönnek majd
a d is/magyaros u r a k és főrangú dámák.
Azonban hiába vártak. Az urak sietve
átöltöztek, azután a, társaság tagjai a
Park-klubba hajtatták, ahol a klub gyönyörű ibálján vettek részt. A bált a Parkklub rendezte Mária savoyai hercegnő
tiszteletére, aki hófehér ezüstbrakát ruhában jelent meg gróf Zichy Bafaelné,
Lichtenstein Marica hercegnő és olasz
főrangú dámák társaságában.

*
Az olasz királyné és kíséretének
tagjaihoz gróf Zichy Rafaelné volt beosztva
a magyar főrangú hölgyek közül, ö mulatta be az előkelőségeket az olasz királynénak és a kíséret tagjainak.
Távozása előtt Helena királyné zafírral díszített,
gyönyörű
arany
púderdobozt
adott ajándékba Zichy grófnőnek. A púderdoboz divatos beauty box, amelyben
nemcsak púder, hanem arc- és szájrúzs
is van.

*
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Ára l pengő
csak szaküzletekben árusítják
gyártja
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Alig múltak el a király-látogatás
izgalmai, a pesti divatszakmában
máris új készülődések vannak. Június 3-án kezdődnek imegi a »júniusi
ünnepi hét« előadásai, hangversenyek, operaelőadások, szabadtéri előadások, amelyeiken természetesen a
pesti társaság szine-java jelenik
meg. Az Opera-barátok ünnepi előadásai rendszerint oly fényes külsőségek közt zajlanak le, hogy erre
különösképpen készülnek a pesti
divathölgyek. Főleg a vajdahunyadi
szabadtéri Fidelio-előadáson láthatunk majd érdekes nyári estélyi toaletteket.

A fodrász egy hölgy számára mindig nélkülözhetetlen.
Még ini, közönséges földi halandók is bárhova
megérkezünk, az első kérdésünk, hogy
hol van egy jó fodrász. Természetesen fodrászra volt szüksége a Budapesten látogatóban
járt
Elena királynőnek
és
tündéri szép lányának, Mária
királykisasszonynak. A királynő, úgy látszik, tudta, hogy
Budapesten is van üzlete a híres bécsi PessI cégnek, mert
mindjárt
a
megérkezésének
délutánján megjelent a Váci
ucoai fodrászüzletben
udvarhölgye, fodrászt, kozmetikust
és manikürt rendelt a császárnő számára.
Reggel korán
ment fel a várpalotába Kató,
— Pesslék arisztokrata körökben oly jól ismert kozmetikusa
— és Juci asszony, aki a PessI
aég kozmetikai készítményeivel foglalkozik. Â királykisasszony ugyanis nemcsak maniküröztette magát, hanem a
PessI készítményekből
egész
nagy csomagra valót rendelt
meg.
Krémeket, arcvizeket,
púdereket, különböző színű körömlakkokat vitt magával részben saját használatára, részben
ajándékba. Mint a felséges-

asszony elmondotta, már ismerte ezeket a készítményeket
és használta őket. Manikürözés
közben a császárnő közvetlenséggel beszélgetett Katóval é s
Jucival és elutazásakor pedig
mind a ketten egy-egy nagyon
szép brostüt kaptak ajándékba
a királyi monogrammal, Joseph
aki ugyancsak Pessléktől a
királynőt egész itt-tartózkodása
alatt fésülte és esténkint a
diadémot feltűzte, remekművű
briliáns nyakkendőtűt kapott
ajándékba a fejedelmi vendégtől.

*

Fehérvászon szoknya és bolero
sötétkék vászonderókkal
(Litteraria modellrajz)

Nagy fellendülést jelentett a királylátogatás ia kesztyűsöknek is.
A. szertartásos fogadóestéken az uszályos estélyi toalettekhez mim
den hölgy hosszú fehér
kesztyűt viselt. A ihoszszú fehér kesztyűk pedig már régen nem voltak divatosak s így
majdnem mindenki újat
volt kénytelen beszerez
ni.
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Szegedén : Monheim drt _
Syőrben: Hattyú illatszer!
Vnita Louise (Foto Warnen

parfümériákban

tökéletes
biztosít

alakot

Az olasz királyné divatot is teremtett
Budapesten. Már bevonulása
alkalmával
rendkívül
dekoratív,
széles, mély kalapot viselt, paradicsomtoll
tűzékkel.
Ilyen
paradicsomtolltűzékes
széles 1kalapot a
királyné kalapjának
hatása a^tt
sokat
láthattunk
a várkerti gyönyörű
garden
partyn

*

A G UT E X
kétirányba
n y ú l ó speciális guiuifűző, a m e l y a
test h a j l á s a i t
teljesen r á n c m e n t e s e n veszi f e l . TiillI s z e r ű e n porozus. Viselése n a g y mel e g b e n is kellemes.

GUMIFUZO
KOSSUTH LAJOS-U. 8 .
VÁCI-UTCA
16.

HUNGÁRIA

Valódi

hernyóselymek
nagy választékban és
valóban olcsó árakon
Foulard imprimé
Crepe dp chine imprimé
Shantung nehéz minőség
Mouslin imprimé

1*90
3*90
3'90
4*80

Mint magánember érkezett Budapestre
Badoglio marsall feleségével és leányával. A magas, karcsú, fejedelmi termetű
hercegkisasszony inkább germán típusú
szépség. Sokan megcsodálták érdekes olaszos, fejtetőn rollniba csavart, szőke
f r i z u r á j á t , remekszép toalettjeit. A kitűnő alakú sportlady Rómának egyik
legelegánsabb divathölgye.
A fogadóestélyen viselt hófehér r u h á j a , aranyhímzésű övvel, Schiaparelli
modellje
u t á n készült. Schiaparelü, .az olasz származású világhírű párizsi divattervező
ugyanis az olasz főrangú hölgyek kedvenc divatkreátorai

*
»IBronzolaj« gyorsan és
egyenletesen
barnít, védi és finomítja a bőrt! Dr. med.
László V.-féle különleges kozmetikai
készítmény.
Egyedárusítás:
Múzeum-patika, IV., Kossuth Lajos-utca 22.

*
Nyári este tengerparton, ter ras zokon,
vagy autózásnál kömaiyen összeborzolódik a leg remekebben elkészített estélyi
f r i z u r a is. Ezért Párizsban Chanel érdekes fátyolt készített, amelv a fejre bor í t v a az arcot is védi. A fátyol saine
mindig megegyezik a had szímével és
egészen parányi, csillogó flitterekkel
van beszórva. Paquin az estélyiruháikhoz nagy, virágosszélű muszlin 7-sebkendőkiet mutat, a mannekenek ezeket kötik
a fejükre, hogy megmutassák, milyen
praktikus és osimos viselet a frizura
megvédésére szolgáló kis kendő, amelyet egyébként, zárt helyiségbe érve, sál
helyett is lehet viselni.

*

Szende és Társa
selyem, szövet
és mosókelmék
divatházában
IV., Petőfi Sándor-utca 12
(Főpostával

szemben)

Az nlasz királyi pár kíséretének tagjai sokat
sétáltak a Belvárosban, gyönyörködtek a Váciutca gyönyörű kirakataiban. A kiséret néhány
tagja megjelent Arkansas váciutcai üzletében,
több mint egy éra hosszat tartózkodtak az
urak az üzletben és ezalatt az idö alatt mindegyikük óriási csomagra valót válogatott az
Arkanzas bolt specialitásaiból. Különösen megnyerte az urak tetszését az a kedves falusi
parasztbakter lámpa, amely pálinkás üveggé
átalakítva a pásti házibáloknak egyik
legkedvesebb disze. Vettek sok magyar kulacsot,
magyaros festésű fadobozokat, cigaretta tartókat. A legtöbbet azonban azokból a gyönyörű magyaros ékszerekből vettek, amelyek
mindegyike valóságos remeke az ötvösművészetnek. Az o' » « arisztokrácia dámái közül
soknak toalettjét fogja disziteni az Arkanzae
boltból kitrnriitt magyaros bros, colier és
gyűrű, amelyet a királyi kíséret tagjai Itt vásároltak.

Az új estélyi toalettek,
amelyek
a fogadóestélyekre
készültek, legnagyobbrészt
mintázatlan
színes
muszlinból valók.
A bálra sokan
elővették
téli nagyestélyi,
fémmel
átszőtt, brokát toalettjeiket, amelyek nagyon dekorativan
hatottak
az ékszerekkel. A dámák
majdnem
mind gyémántos fejdíszt viseltek, a
fiatal lányok vedig többnyire virágdíszt alkalmaztak a frizurájukra

Nem göndör, hanem
hullámos

*

Hozott anyagból elsőrangú kosztümöket é s
kabátokat
férfiszabómunkával 24 pengőért, «
legújabb divat szerinti ruhákat 0^—, J.4.—,
19.— pengőért készit a >Feminette«-szalon
(Kossuth Lajos-utca u . Fórum-mozival szemben).
*

Már elkészült néhány őszi szöveitruha
is. Fekete színiben, pasztellszínű kesztyűvel, ugyanolyan színű sállal mutatják
ezeket a z ú j modelleket.
Természetes,
hogy 'az őszi modellek még inem a privát
publikum, hajnem a divatszakma számára
készülnek. A kiállításra már most nyáron; rengeteg sok tengerentúli ország
divatszalon és áruház vezetője érkezik
Párizsiba, akik természetesen a z őszi
modelleket is magukkal a k a r j á k vinni.
Ez, a korai kollekció kizárólag a divatexportot szolgálja.

hajfesték

faigène"

tartós
ondolálása
Személyesen végzi
fnár 1 2 pengőtől.
V., Lipót-körút 5. sz.
Telefonszám : 1 - 1 5 6 - 3 0
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NEM
PISZKÍT
ANTILOP TISZTÍTÓ
HtUicki*
Antilop és nubukápök szikiéi*
tisztítására és félfrissítésétv.
kapUató.

ANTILOP TISZTÍTÓ

Számonkénti vásárló. A kosztümben bárhova
elmehet vacsorázni, mert az most nagyon divatos. Fehér panama kalap, fekete szalaggal
jobban illik hozzá, mint a virágos tok, tehát
ezt viselje. A csíkos anyagból csak egyszerű
angolos ruhát lehet csinálni, esetleg teilos derékkal jobb- és baloldalt zsebbel, vagy csak
a szoknyán zsebeikkel, kihajtott apacsgallérral,
elöl végiggombolt derékkal. A piros k a b á t ehhez
jó, de az empriméruhához túl rikító. Sakkal
szebb volna egy sima íekete, csipöig érő vagy
háromnegyedes kabát. A fehér cipőt és a fehér
panamakalapot ehhez is viselheti. Bejelentett
vendéget nem illik pongyolában fogadni, vegyen fel valami egyszerű utcai ruihát (a csikós
ruha magyon jó erre a célra). — G. I. Gardercrtija elég a tátrai nyaraláshoz. Hűvös időben
viselheti a kosztümöket, sőt a fehér kosztümöt
melegben is. A meglévő blúzokon kivül nagyon
csinos volna hozzá egy barna organdiblúz, 1 .rövid ujjal, de angolosan megvarrva. A selyembolmiikra, a seJyemkosztümre, a fekete selyemruhára nem igen lesz nappal szüksége, legfeljebb. ha vacsorához átöltözik.
Délután, — m é g
ha ötórai teára is megy —i sokkal elegánsabb
az angol kosztüm. Ezért volna szép csináltatni
egy sötétkék vászonszoknyát, ' fehér vászonkabáttal. A csikós anyagból nagyon csinos
lesz egy angol ruha és hozzá a fréz kabát,
a k á r angolosan csináltatja a kabátot, Herreufazónnak, akár pedig nvitva, csípőig érően.
Estélyi ruha helyett föffeígerö,
de ujjag, empriméruhát csináltasson, ezt bármikor levágathatja délutáni vagy utcai ruhának. A fekete szoknyához
virágos muszlinból, vagy egyszinű
világoskék
muszlinból,
vagy tüllböl csináltasson kis
kosztümkabátot, ne blúzt! Nem
hiszem, hogy férjének szmokingra lesz szüksége, ha
sötét öltönyt visz, az
lesz a nyári táncestélyekre. —
Ilonka. Pesti tartózkodásához
legpraktikusabb
volna
kis
könnyű empricmékosztüm és egy
vászonruha, rövid kis vászonkabáttal. A selyemkosztiimbeai
délután is mindenüvé elmehet,
söt este étterenïbe is viselheti.
Vacsorákhoz jó lesz a fekete
selyemruha, ha kicsit felfrissíti: a kivágásban egy-két fehér virágot, az ujját vágassa
rövidre és fekete-fehér bőrből
kombinált övet is csináltathat
hozzá. A fekete
szövetkabát
ujjáról szedje le a szőrmét, csináltasson
egészen
egyszerű
egyenes, ujjat belőle, a taft
zsabÓTa nincs szükség, mert a
legtöbb divatos kabát gallér
nélküli és igy azt. a fekete ruhához nagyon jól viselheti.
S. B. Az esti esküvőre nem
szoktak zsakettet viselni, ha
nem vesz frakkot, amire nincs
is szükség, ha a menyasszony
nem menyasszonyi ruhában esküszik. úgy viseljen sőtétszinű
zakót. A menyasszony piedig
akár egy szép fehér komp-lét,
a k á r pedig empriméruhát, hoszszú fekete kabáttal. Az ellentétes választ csak azzal magyarázhatja, hogy rendszerint alkalmazkodni
kell a kérdező
meglévő garderofbjához.
Fehér piké redingot kék vászon reverrel és manzsettával
(Molineux kollekciójából)

A nuár divatszínei
A nyári divatszínek között természetesen vezetőhelyet foglal el a fehér. Párizsban rengeteg fehér ruhát mutatnak
tiszta fehérben, minden díszítés nélkül,
vagy barnávall kombinálva, barna iaikcesszoárakkal. Az elegáns délutáni kosztümök és komplék közül sokat díszítenek kékrókával, ennek megfelelően a
kesztyű és a cipő is kékróka színű. Fehér angol kosztümökhöz barpa linón és
batisztblúzokat viselnek. A másik nagy
divatszín a fehér mellett a fűzöld. Rengeteg vászon- és mosóruha készül pontosan a zöld pázsit színének árnyalatában.
A zöld Párizs szerint hűvös, minden
más színnel könnyen harmonizáló árnyalat, éppen olyan elegáns a beige,
mint a fehér kabáttal, barnával, világoskékkel, sárgával vagy rózsaszínnel. A
stranditoalettek közül is sok készül fűzöld és fehér szín kombinációjában.
A nyár másik nagy divatszíne a bordós vörös. Pontosan az az árnyalat, mint
a sötétbordó szekfű színe. Ezt a színt
fehérrel kombinálva is gyakran láthatjuk. Délelőtti ruhának, strandruhának
nagyon divatosak a fehér mosóanyagok,
sötétbordó csíkozással. A keskeny, hajszálcsíktól kezdve egészen az ujjnyi szélességű csíkokig láthatunk változatokat,
de minden ilyen anyagból készlült, egyszerű angolos ruha nagyon fiatalos, divatos. Általában sok mosóanyagot láthatunk sötétbordó alapon fehér mintázással, akár virág, akár csík, akár petty a
minta. A strandra viselt vászon pantallók sötétkék helyett idén inkább bordó
színűek.
Schiaparelli ezzel a két divatszínnel
szemben legfőképpen a bonbon-színeket
favorizálja. Olyan árnyalatú rózsaszín
és világoskék színeket látunk nála, amelyeket nálunk azelőtt a »parasztos« jelzővel illettek. Nagyon gyakori világoskék kosztűm rózsaszínű blúzzal, vagy
fordítva, rózsaszínű kosztüm, világoskék
blúzzal.
Organdiból kész'iilt estélyi ruhákat,
garden party-toaletteket is láthatunk
ennek a két színnek a kombinációjából.
Általában az organdi fehér és halvány
rózsaszín árnyalatokban a legdivatosabb. Soha annyi bőszoknyájú, romantikus stílusú, organdi ruhát a párizsi
szalonokban nem készítettek, mint az
idén. Még a nyári menyasszonyi ruhák
is organdiból készülnek, kis organdi fejkötővel, amire a fátyolt dolgozzák.
Egyik
előkelő társaságbeli
pái'izsi
menyasszony empire stílusú fehér organdi ruhájához tarka virágokból összeállított menyasszonyi csokrot visel, a
tradicionális mirtus-csokor helyett.

GCJtD M E D A L

LAVENDER
WATER
GOLD MEDAL

EAU DE COLOGNE
Kapható minden jobb szaküzletben. Vezérképvise
l e t , K Á N I T Z I V Á N ÉS TÁRSA, Kertész-utca 4 3 . sz.
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A SZERKESZTŐK ÜZENETEI
fackat Jtuce podáia
Francia négyes. Ez a probléma éppen olyan időszerűtlen, elavult, mint maga
a
tárna, amelyet jeligéjére
választott. De egyben olyan régies, kedves a niu&sdkája ós
azok az idők jutnak az
eszünkbe, amikor
még komolyan vették a lovagias! poseokat, és
komolyan vették a szerelmi kötelességeket,
kötelezettségeket.
Nyugodjunk
bele
Asszonyom imind a ketten, hogy ez a mai, egy másik világ, itt sok minden, amit mi kötelező
szabálynak tekintettünk, nagyon megfordult,
nagyon más lett. »Együtt kell rohanni az
i d ő v e l . . . » Ez az igazság. És higyje el: nem
is olyan sailyosi, nem is olyan képtelen igazság . . . — K. Erzsi. . , . »Ha csak a szeretet
és hála gondolat virágait indíthatom útnak,
talán nem hervadnak el, amig az Íróasztalára
érnek és megérzi rajtuk az én otthonom boldog, friss illatát?« — Milyen szép és milyen
meghatóan kedves. Drága Erzsike, az ilyen
láthatatlan
virágok
nem hervadhatnak el,
örök emlék díszei maradnak, egy Íróasztalnak.
Nagyon köszönöm. — Teniszpartner. A. I. Haragudni tudnék magára. Irénke, de álhoz túl
kedvesen ir, hogy valóban haragudni tudjakHa soraimat figyelemmel kisérte,
láthatta,
hogy én szívesen, és készséggel válaszolok
bármilyen kérdésre, amire a nyilvánosság előtt
válaszolná lebet, de hogy én üzenetet továbbítsak, pláne ismeretséget »közvetítsek« még
a legtisztességesebb, legrendesebb formák között is . . . ezt igazán nem lehet kivánni sem
tőlem, s«m rovatomnak ama korrekt hangjától
é» felfogásától, melytől tizenöt év óta egy

pillanatra sem tértem el. Bizony édes Irénke,
ha tőlem várja a partnert, akkor sose fog
teniszezni. — 8, Pál. Ne vegye rossz néven,
hogy nem használtaim fel a válaszborítékot,
önéhez hasonló kedves
levelet hétről-hétre
kapok párat és ha elkezdeném a privát levelezést végképpen
csődöt mondana az én
gyönge erőim és válaszolást képességem a
megtisztelő levelek nagy száma miatt. í g y csak
azt írhatom Önnek: Ne az idegeivel, a szívével szeressen. Ne legyen a jelszava, hogy:
Add meg Uramisten, de mindjárt, mert a sors
nem engedi, hogy követeljenek tőle — Ily
esetiben. Szeresae a szerelmet, a fiatalságot és
ne türelmetlen láibdotybanással, hanem: szívdotoogással igyekezzen hódítani, ö n ért engem úgy-e? — »Asztaltársaság«. Csak a nagy
elfoglaltságom akadályozott
abban
eddig,
hogy nem jelentem meg a kedves meghívásra, szíves baráti körükben. De ami késik,
nem múlik. — Szent Domonkos-utca 19. Érdekes és megíigyelésreméltó amit ön mond:
»Ha az ember összehasonlítja a másfél évtizeddel ezelőtti Városliget képét a
maival,
megdöbbenve látja, hogy a fás- bokros, területek mennyire megfogytak, nagy részükön
üres tér, puszta fű van. Azt hiszem, ha a
Ligetnek ez a buzgó kopasztása így halad tovább, rövid pár év muilva Arany János és
Deák Ferenc egykori kedves tartózkodási helyének emlékére is egy újabb »Fuit« követ
állithatnánk...l Hogy ez ne következzék be,
vájjon nem kellene-e megalakítani a Liget
barátainak társaságát is, amint ' a Margitszigeti máT m e g is a l a k u l t . . . ? Az idea tetszetős és figyelemreméltó. Ha testet ölt és én valamiben szolgálatára lehetnék, szívesen állanék rendelkezésére. Most nekem is szívügyem
a Városliget. — R. Emma. »De nem hasadt

A k i t i e k arcbfe'fß
n a g u p D P u s u
ÊS 25itDS
Leányom arcbőre nagypórusu
é s zsiros; nem használ mást,
csak i h i o s e p t - s z a p p a n t ,
ez a legjobb hatású szappan az
ilyen arcbőr számára.
Én is hosszú idő ótaaTliioseptszappant használom a legszívesebben.
Tisztelettel
M. K.
1934. április 10.
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meg a szív, — mindent elfelejtve, Miosen
várnak egy ' újabb kikeletre!« Gyönyörű ez a
példázat a három iharfáról. — Osló. Az ön
ügyében kaptam egy saigoni levelet valakitől, de válaszom késedelmes volta azért történt, mért sziviea sorai arra ö.&z.töiúSzte>k, hogy
megpróbáljak valamit cselekedni óhajtásának
megfelelően, Sajnos, az én, befolyásom anynyira minimális — mondjuk őszintén
meg:
semmi — hogy egyáltalán nem kecsegtetett
eredménnyel közbenjárásom. Ez minden, amit
mély sajnálatunkra
megírhatunk önnek. —
2, V. Kaposvár. Meglehetős gyakorlatom van,
nehéz írások olvasásában,
kiböngészésében,
de az ö n Írásán, legnagyobb
sajnálatomra,
egyáltalán nem voltam képes eligazodni. Már
pedig, csak azokra a levelekre tudunk válaszolni, amelyeket el is tudunk olvasni, ugy-e
bár? — D. B. P. Asszonyom, először a pozitív
kérdésre áldok —< sajnos — negativ választ. A
lapoik, igy a gyermeknapok és a gyermekrovatok is annyira túlvannak zsúfolva, hogy
még a rendes munkatársakat is csak elvétve
tudják foglalkoztatni. Ami a másik, meghatóan kedves kérését illeti, hogy: »írjon drága
Farkas, Imre pár vigasztaló sa ó t . . . « ebben a
vonatkozásban érzem gyöngeségemet. tehetetlenségemet. Annyira kimerítettem már
szerény fegyvereimet a hozzámforduló bánatok,
gondok, bajokkal szemben, hogy nem tudok
mást mondani csak egy szót. Es ez az egy
szó az: akarat! Mégpedig az erős akarat. Ezt
kell ellene-szegezni a bajoknak, a viharoknak . . . Ez az > egyetlen, ami »idővel« segit!
Belátom, hogy az ö n helyzete igen nagyon
nehéz, itt csak egy segít, ha nean veszíti el
életkedvét, energiáját és fölveszi a harcot! —
S. István. A kedves visszaemlékezéseket megható örömmel olvastam. — P. Mária, Miskolc.
Ne haragudjon rám kedves Mária, hogy eddig
nem válaszoltam. Ez nem jelenti azt, hogy
nem gondolok szívvel, szeretettel magára, hanem csak azt, hogy képtelenül el vagyok
foglalva és annyi égető probléma kerül elém,
hogy az olyan szerény, semmit sem óhajtó
lyrai levél, mint az ö n é , háttérbe szorul.
Örülök neki, hogy kérésére azt a vájaszt adtam: érdemes tovább foglalkoznia az Írással.
Remélem, azóta nemcsak az én elismeréseim
bizonyság arra, hogy igazam Volt. — Magyar
dal vagy Szürke egér. Teljesen igaza van
önnek, de hát igy jár az, aki túlzottan sok
dolgot, munkát, elintézést vesz a vállaira. —
Húsvéti posta. A szép
verseket,
minthogy,
sajnos nekem nincsen döntési, közlési jogom,
sőt a postám nagy kiterjedettsége miatt, a
hely szűk volta miatt kéziratokkal sem foglalkozhatom, átadtam Illetékes munkatársamnak. Beméilem ő »is« jó véleményt fog közölni
önnel. — Vidéki Ibolya. Csak azt mondhatom,
hogy ön teljesen másképpen képzelte el az
író urat, mint aminő a valóságban. Először
is: nőtlen. Másodszor is: Cseppet seim mogorva. Sőt! Abban igaza van önnek, hogy
szépen keres, de tegyük mindjárt hozzá,: soha
sincs egy vasa se. Derék kedves, könnyelmű
ember ez az én barátom, azért mégis azt tanácsolom: Csak képzelje el tovább és ne
akarja személyesen megismerni. — Dalló P.
A Petőfi Társaság főtitkára Havas« István.
Nem értem, hogy miért akarja nekik a verseit beküldeni? Havonta egyszer megjelenő
ujságjukban csak a tagok
müvei jelennek
meg. — K. I. Az ö n problémája annyira az
ön családi és anyagi ügye, hogy abba idegen
ember nem szólhat bele. Ennélfogva nincs
és nem is, lehet válaszom. — »Majd holnap«.
Az, hogy manapság nincs úgynevezett »Slágermuzsika«,
annak
véleményem
szerint
fő-

képpen az az oka, hogy túlsók is van. Hajdanában jó kedvükben daloltak az emberek és
el-eltaláltak egy-egy pompás, eredeti, újszierü,
fülbemászó
dallamot és egy-egy
jólsikerült
szöveg refrént, vagy ötletet. Ma? egyik dal,
egyik ötlet, kergeti a másikat, az ember
még alig tanulta meg az egyiket, már újat
kell tanulni. Mert az ember most már úgy
segít magán, hogy a régit se tanulja meg.
Ez — szerintem — az oka a »Siágerhiány«nak. —I »Kékszemű, barna lány , . . « Bocsásson
meg, nem értem! ön levelének a második oldalán azt írja: »Voltaképpen mindig jó volt
h o z z á m . . . ! « A negyedik oldalon viszont, kénköves, tüzes átkot bocsájt a kékszemű, barna
leány fejére. Én azt hiszem, hogy önnek az
volna a kötelessége, hogy takarékoskodjon az "
elismerésével csakúgy mint az átkaival. Ez
volna az egyetlen értelmes és nobilis dolog.
— Hétfő — kedd. F. H. Érdeklődéssel olvastam levelét. Bevallom őszintén, most nem tudom, megtörtént dolog-e ez, vagy novelfa? Ha
valóban megtörtént, »átélt« dolog, akkor csak
gratulálhatok önnek, mert mintha az én örökös buzdításaim, tanácsaim, az én elgondolásom szerint oldotta volna meg az Írásból is
kitetsző, kétségtelenül nagy és váratlan bánatát . . . _ D. Irénke. Ne haragudjon, édes
Irénke, de önnek is csak azt írhatom: figyelje a postámat! Mert levélben nem válaszolhatok sem önnek sem senki másnak, ez
alól nem tehetek kivételt! — Debrecen. (IdsK«s asszony.) Az ön kérdéseire legnagyobbrészt csak — orvos tudna választ adni. De
ami az idegességet illeti, erre nézve nekem
a »tapasztalt laikusnak és a jóakaratú dilettánsnak« van egy privát meggyőződésem. Ez
pedig az, hogy az idegesség leküzdése legnagyobbrészt önfegyelem kérdése. — Jó téma.
Nem jó. De mégcsak nem is téma. — Tavaszi dal. Ne riasszuk el kérem a tavaszt.
Ügyi® nagyon nehezen érkezik. — ön volt?
Nem én voltam. — Példányonként vásárló.
Divatrajzokkal bőven el vagyunk látva.
—
Kezdő drimairó. Nincs semmi gyakorlati ér*
telme a kézirat beküldésének. Az én véleményem nem is kompetens, és megvallom az említett műfajhoz neon is nagyon értek. Azt hiszem, a leghelyesebb volna mindjárt a színházhoz
beküldeni. — Szép mult idő. F. K.
Üzenetét és üdvözletét személyesen fogom átadni Nagy (Endrének,
mihelyt
találkozom
vele. Egészen bizonyos, hogy nagy örömet fog
neki szerezni.

SZÍNHÁZ. »Amis egy
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a r c p l a s z t i k a m ü l é t t e l és m ű t é t
belső therápiás eljárással

odáig.«

KÉZIRATOK.

»Camilla 6« Kétségtelenül

érdekes, die eröJtetett. — »Ferenc Frigyes« Sok
igyekezetről és stilusérzékről tanúskodnak, az
átlagon mégsem emelkednek felül. — »Szót
kérők« Nem jobbak és nem rosszabbak a legutóbbiaknál. C-iak egészen kimagaslót küldjön. — »Uli« Kedves világsiemléletü, hangulatos írások. A rímeikkel még sok baj van. —
»M. Pallagp.« Kétségtelenül figyelemreméltó
írások. A lekőzi és mértékét egyik sem üti meg.
F I L M . E g y k.-i olvasó: A íilmszinészetet
valamelyik filmiskoláhan, a rendezést vagy
forgatásit valamelyik rendező vagy
operatör
tanítványaként tanulhatja ki. Határozzon és
kérjen további tanácsot. — Pályázói A Színházi
Élet pontosan beszámol a pályázat eredményé-

Szanatóriumi Kozmetika
Mell-

nfi eljut

1, Darabja most van bírálat alatt. Két bét
múlva forduljon levélben a színház titkárához:
Faludi Miklóshoz. 2. Kérje az ottani terjesztőtől. _ »Illik — nem Hille?« Uriahs* on nyal
szemben! a kérdés feltétlenül sértő. — Milkovicsnó. B. Norbertné: Andrássy-úi «B, Te«sék
közvetlenül az ö elmére írni, '

nélkül,

Dr. G l ü c k
s z a n a t ó r i u m
V«., ( t e c i c z u r - u t c a 4 .
A ráncok
új, inűtétnélküli s z a b a d a l m a z o t t eítávolitasa. P l a s z t i k a i sebesbe?, a r c ápo'ás, s z ó r t e l e n i t e s
— Tele'ort1-137-32, 1-123-82. Prospektussal az igazgatóság szolgál.

röl, és figyelemmel fogja kisérni a nyertesek
Shirley II.: A Shirley
további sorsát. —
Temple Club belügyminiszteri rendeletre nem
vehet fel több új tagot. — Fontos kórdósek:
1. Kertész Mihály cime: Michael Curtis Esq.
Warner Bros. Studios
Hollywood,
Burbank
Calii. 2. A »Topáz« szerzője: Marcel Pagnol.
Filmgyárának cime: Les Films Pagnol, 13, rue
, Fortuny. Paria,
3.
Martin Pál. cime: Ufa
Gelände Berlin Neubabelsberg. 4. Magyar nyelven nincs film világcimtár. — Házassági hír:
Clark Gable, és Carole Lombard még neon házasodtak öt-isze. A hír igaz, valószínűleg házasságot kötnek
KÉZIMUNKA.
Báger J. Sajtóhiba csúszott be, azért nem értette meg. Az ágy előtti
drapéria és visszakötött függöny.szárnyak helyesen jött, mig aa akii-fölül ráncokba kifeszített
szárnyaik az ablak mellett volnának jobbrabalra és az ablak fölött hasonló
egyenesen
szabott és ráncokba húzott drapéria, mint az
ágy előtti függönynél.
Pünkösdi számunk
184-ik oldalán hoztunk anyaggal áthúzott toarlietasztalt. Ha egyéb kérdésben segítségre van
szüksége, szívesen állok rendelkezésére, csak
iarjon. — Hímzett lepedöszél. Csinálják Gömör
megyében is szőrös gyapjúfonállal. Egy színnel
himezve.
Párnavégek
szálánvarrottan
ugyancsak egy színben.
K O Z M E T I K A . Csúnya. Az izzadás a verejtékmirigyek útján tárnáid, és ha több a váladék., mint amennyi elpárolog, úgy a felesleg
apró cseppekben mutatkozik. Az izzadás mimladdijf normálisnak mondható, míg az előidéző
okok fennállanak,
például fáradtság, nagy
meleg, erős testi mozgás stb. Ha a» izziadtság
ok néMkUl keletkezik, bőséges és kellemetlen
kipárolgással,
úgy az már beteges tünet,
amely kezelésre szorul. A többiben igaza van.
— Egyedül önben bízom. X. Feltétlenül meg
lehet gyógyítani.
A kérdés, bogy szárazi-e,
vagy zsíros természetű-e a bőre? 2. Valószínűleg vérkeringési zavar, amit belsőleg is k e .
zelni lehet. Jó volna háziorvosának megmutatni. — Vidéki. A szép és arányos melll rugalmassága megőrzésének egydüli titka:
a
szabad fejlődés, melyet fokozni 'lehet: sporttal,
speciális tornagyakorlatokkal és hideg fürdetésekkel. Ne viseljen melltartót. 2. Családi diszrpozíciótól is függ, bár akkor is a megelőzésnek sok és eredményes tennivadéja akad. —
Középkori asszony. Allott vízben mosdjon és
részletesen írja le a többi ápolását, valószínűleg túlzsirozta és attól viszket a bőre. — Tavasz. Legelső tennivalója, hogy mitesszereinek
és
pattanásainak
nyomkodását abbahagyja.
Házilag kipusztítani ezeket úgysem tudja, csupán állandó gyulladást idézhet elő, amellett
hegek és pórusok képződését segiti elő. Ahhoz
nemcsak műszer kell, hanem tudás "is rutin
is. Túlföszcrezett ételeket, alkoholt és erős
kávét ne fogyasszon. — Soroksár. Csak szakorvosi kezeléssel lehet eegiteni. A »bütyköt«
mütétlleg tökéletesen korrigálni lehet. Helyi
fogyasztást kell végezhetnie, ami csak ott fogyaszt, ahol alkalmazzák. Erre nem minden
testrész alkalma«.
K O N Y H A . P. s. Levest, esteiében, hideg
vagy meleg hal megfelelő mártással vagy
tojásétel legyen az előétel. Kétféle htot adjon,
csak szárnyas nem jó. mert rendszerint a férfiak nem szeneíik, ezért mái hús is legyen,
különböző köretekkel és salátával. Tészta és
utána gyümölcs, parfait, feketekávé. Ezt természetes leihet bővíteni és elhagyni is belőle.
— Réty I. Szeged, A kért receptet elküldöm.
—, Molnár Gézáné, Feltétlenül szerezzen be jól
zárható üvegeket, mert másba nem ajánlom eltenni. — Gruzné, Dombovár. A Szinhxzí Elet
könyvesboltjában, Erzsébet-körút 7. alatt minden számot megkap a benne lévő receptekkel
együtt.

Ez a hajápolásra is áll, mert a haj gyökeréből táplálkozik, tehát nagyon fontos,
hogy a fejbőrt ápoljuk, ha a hajhullást és
korpaképződést meg akarjuk akadályozni.
A legjobb évtizedek óta kipróbált szer a

P I X A V O N

és

Ü^ixai^^Aampctrn
amelyet klinikailag kipróbáltak és a szaktekintélyek mint legjobb szert ajánlják a f e j b ő r
erősítésére és ezáltal a hajhullás és korpaképződés megakadályozására.
Állandó
ápolás
PIXAVON-SHAMPOON-nal
egészségessé
és széppé teszi a hajat. A
P I X A V O N és P I X A V O N S H A M P O O N erősiti a hajnővést, hajának viszszaadja
természetes, fiatalos, selymes
•fényét, könnyen fésülhetővé
és gazdagon fürtössé teszi.

m
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Kötött fürdőtrikó

Kötött fürdőtrikó. Anyaga élénk sárga
és ultramarinkék három szálból sodort
gyaípjúifonál. A sötétkék pàntoikat csak
sima, a többi részt felváltva egy sima,
egy fordított szemekkel kötjük. Az
egyes részeket és a pántokat visszájáról
v a r r j u k egymáshoz. Jó színösszeállítás
fehér pirossal vagy narancs-sárga kávébarnával is. A szabásmintához szükséges
mértéket szorosra vegyük.

norguii

Horgolt ágyterítő. Dupla á g y r a való centiméteres lyukakkal. Készíthetjük horgolásban
vagy recében. Horgoláaához nyolcas gyöngyfonalat vegyünk és azzal két <rácsavará.s és
öt levegőszeimmel horgoljunk. A terltö Tajza
olyan, hogy rendkívül
könnyen
nagyobbra
csinálhatjuk munkánkat úgy horgolásban, mint
récében. Ez akkor fontos, h a kisebb lyukakkal a k a r j u k készíteni. Az ágyterítő közepéből
négyzet vagy kÖT alakú asztalterítőt, széléről
különálló csipkét is ledolgozhatunk. Leszámoló
mintája 649/a, rendelőszámmal 1.30 P-ért kapható a Színházi Élet Boltban (Erzsébet-kőrút
7.). Postai rendelésnél belföldről 12. 'külföldről
20 fillér portókftltség előzetes beküldését is
kérjük. Kapható m é g ; Jugoszláviában, Putnlk
hirlaposztályánál (a többször közölt elmen).
ATa 15 dinár. Romániában, Journal Importnál
(címe lapunk utolsó oldalán a föbizományosok
között). Ára 44 leu. Postai renidelésnSl Jugoszláviában l-öO dinár, Romániában 16 leu
portók&l>t&ég előzetes beiküldését is k é r j ü k .

B gyivriiu
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Horgolt vltrinkandő

Horgolt vitrinkendő. Anyaga 150-es
vagy annál vékonyabb horgolóoérna.
Minthogy mintája ismételhető, bármilyen
nagyra megcsi/nálhatjuk. Vastag fonálból asztalterítőnek is horgolható. Kétszázas cérnából horgolt eredetijének természetes nagyságú m i n t a l a p j a 5037-es
rendelősziámmal 50 fillérért kapható a
Színháza Elet Boltban. Postai rendelésnél belföldről 12, külföldről 20 fillér
portóköltség előzetes beküdósét is kérjük.
*

Reeecsipke sarokkal. Szélessége 19 sor.
Megcsinálható horgolva vagy recézve
megfelelő vastagságú fomálból. Felhasználhatjuk zsebkendőre, terítőre vajgy
polc-csíknak. Belső '(sima) szélénél könynyen szélesíthetjük.
(Arnberg József)
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ltévedt bárányháh
Vígjáték három felvonásban

Irta: André Birabeau
Fordította: Orbók Attila
A darab előadási joga kizárólag a Bartsch János
színpadi kiadóvállalat kft-től (Budapest, V., Kas.
suth Lajos-tér 13—15.) szerezhető meg. Az engedélynélküli előadást szlgorúam biintetd az 1921, évi
I 4 V . tc. — Copyright 1937 by Hans. Bartsch Verlag, G. M. B, H. Budapest.
Előadták a Belvárosi Színházban, először 1937. évi
április 3. Bárdos Artúr .rendezésiben, a következő
szereposztásban:
André Taltuyers . . . . .
Léonie Perrot
Robert Bataillon . . . . .
Taluyers, André apja . .
Jacques apó
Benjamin Beer
A doktor
A nagybácsi
Maréchal
A házmester
Tahiy<ea-sné
Clairacné
Josette

Ktlldömc

Lázár Old a
Szepos Lia
Puskás Tibor
Boray Lajos
Bársony István
Ruttkai Iván
Rózsahegyi Kálmán
Fenyő Emil
Básthy Lajos
Gonda György
Peóri Piri
Tapolcai Erzsi
Ruttkai Évi

Endrödy Miklós

Az el«ő felrvonás április végén történik, a második
ugyanabban az évben, december 25-én. A harmadik felvonás a követkeaő esztendőben, január hó
közepe táján.

E L S Ő FELVONÁS
Színpad : kis papír- és könyvüzlet, amely kizárólag iskolásayerekeknek való holmikat árul.
Iskolai könyvek és füzetek töltik meg a polcokat.
Minden szép rendbe van rakva és minden tiszta.
A háttérben van a kirakatablak s a bejárat a
körút felől. Az egyik oldalon nyílik a raktár
bejárata, a másikon a kapualjba vezető ajtó.
A pult mellett pénztárasztalka van.
Amikor a függöny felgördül, a szín üres.
Belülről látni lehet, ahogy kívül, az utca felől
a kirakatnak nekitámasztott létrán dolgozik
Jacques apó, az ablaktisztogató. Vödre és spongyája
bent van az üzletben. Bejön a boltba s közben egy
dalt dúdol. Kiviszi a vödröt, mindjárt visszajön
s egy rúdra erősíti azt a kaucsuk szerszámot,
amelyet az ablakpucoláshoz szoktak használni.
Most már énekli a dalt, amelyei idáig csak dúdolt :
Jacques apó az én nevem
Az ablakpucolás a kenyerem
Jacques apó az én nevem,
Az ablakpucolás a kenyerem.
Ha lefekszel öreg róka,
Rajtad legyen a paróka.
így keresd fel nyughelyed,
Mert befagy a tökfej ed . . .
/Bemondja) Refrén
Csutka néven hívnak engem,
Ezt a nevet egyre zengem.
Mennyi hév

Szepeg Lia, Puskás Tibor «s Lázár Gida
(László felv.)

Ez a név I
Tőle még szebb vagyok máris :
Batignolle-tól Pantheonig
így becéz az egész Párizs,
így a kicsik, a nagyok :
Csutka kisasszony vagyok !
(A kapualjra nyíló ajtón át belép a házmester.
Szürkéskék egyenruha van rajta, a fején aranyzsinóros sapka. Általában úgy néz ki, mint egy
őrmester. A kezében levelet tart.)
Házmester (nézi a címzést) : Léonie Perrot
kisasszony... Nincs itt Léonie Perrot kisasszony.
Jacques apó (tréfásan szalutál) : Nincs itt,
tábornok úr ! (Komolyan, a raktár felé mutatva.)
Ott van bent, de ne zavarja, mert tárgyal
valakivel...
Házmester: No, de én is először és utoljára
hagyom magam háborgatni miatta í Csak éppen
tudtára akarom adni, hogy mondja meg a
levélhordónak, hogy ide kézbesítse a leveleit,
nem pedig a portásfülkébe... Éppen elég nekem
a lakóknak széthordani a leveleket, semmi
kedvem sincs az üzlethelyiségeket is végigjárni . . . Hát mi vagyok én? Házmester vagy
pedig levélhordó?
Jacques : ön egy szakállas bűbájos angyal.
Nem csodálom, hogy torkig van a postával.
Olyan ez a ház, mint egv kaszárnya, maga
meg úgy néz ki az uniformisában, — tisztesség
ne essék szólván — mint egy tamburmajor
őrségváltáskor...
Házmester : Igen? No, hát legyen szíves és
mondja meg annak a kis tyúknak, hogy amennyiben továbbra is a portásfülkében teszik le a
leveleit, én nem vállalok felelősséget értük . . .
Jaeques ; Nono, öregem, vigyázzon a szájára.
Házmester t Micsoda?

FRIED PIROSKA KOZMETIKA

TarÁT Irrt Ç /
iere£-Kn. J t .

Telefon 11-68-53. (Nyugatinál). 100°/.-oe eredményt biztosit utólérhetetlen krémjeivel.
Szépségápolás. Szőrszál, s z e m ö l c s véglegas eltávolítás. Vidékieket aoronkívül fogad.

Jacques : Hogy meri erre a kislányra azt
mondani, hogy tyúk? Ha az ember valakit
nem ismer, akkor ne mondja rá, hogy tyúk.
Mert igen könnyen megjárhatja.
Házmester (nem érti) : Jó jó, nem akartam
sértő szándékkal mondani... Lássa beJaeques : Rendben van, belátom, mert az
a mesterségem !
Házmester : Micsoda?
Jaeques: A belátás. Ablaktisztító vagyok...
figyelem az embereket az ablakokon, meg
kirakatokon k e r e s z t ü l . . . de azt mondhatom,
hogy egyhamar nem fog találni még egy olyan
fehér báránykát, mint a kicsi Léonie... Olyan
átlátszó és tiszta ez a gyerek, mint egy jól
megpucolt kirakatüveg... Akkorka az egész leány,
mint az öklöm, s olyan törékeny, mint a kisujjam. És mégis minden falatért meg kell
dolgoznia, amióta árván maradt. Hát erről
van szó, öregem...
Házmester (közönyösen) : Nagyon derék
dolog . . .
Jaeques : Ezt ugyan nem sok meggyőződéssel
mondta. Hiába sandít az ajtóra, bezárkózott,
mert az orvos van n á l a . . .
Házmester : Igazán?
Jaeques: Én hívtam be... Egy idő óta
rosszul néz ki a kicsike... Az orvos éppen ide
jött, ebbe a kaszárnyába valamelyik lakóhoz...
Blumnéhoz...
Házmester: Melyikhez? A házban négy
Blumné van?
Jaeques: Hát valamelyikhez... megkértem,
hogy vizsgálja meg... Mindezt pedig azért
mondtam el, öregem, mert ha vannak is tyúkok
a házában, nein mintha lebecsülném őket,
mert olyan ember vagyok, akinek volt már
öröme bennük... de azokat ne itt keresse, mert
Léonie csinálhat valami ostobaságot, de piszkos
dolgot soha. És ezek után szerencsés jónapot
kívánok s megyek az ablakjaimhoz...
Házmester : Ha kifogyna a víz a vödréből,
hát éppen elég nyál van a szájában... Azzal is
moshat...
Jaeques : Szolgálatára, öregem. A viszontlátásra, tábornok úr 1
( A házmester vállat von és kimegy. Jaeques
egyedül marad és hunyorít.) Jól megmondtam
neki! (Énekel.) Mert...
Jaeques apó az én nevem
Az ablakpucolás a kenyerem,
Jaeques apó az én nevem
Az ablakpucolás a kenyerem.
(A doktor és Léonie belépnek.)
Jaeques : No, doktor úr, mi van vele?
Doktor: Semmi komolyabb baj nincsen...
Jaeques: Mondtam neki... Pár nap és makkegészséges lesz megint...
Doktor : Hát egy pár hónap azért kell hozzá...
Nem tudna egy darab papírt adni, gyermekem?
Szeretnék magának valamit felírni. Nem receptet
ne féljen.
Léonie : Az aztán van itt bőven. Papírüzletben... Tessék: egy egész füzet...
Doktor (átveszi a füzetet és nézi a hátlapját) :
A cukornád termesztése a Kanári szigeteken.
Az ember megfiatalodik, ha egy ilyen füzetet
a kezébe vesz...

Jaeques : Csak rajta doktor úr. írjon bele
egy szép dolgozatot. És ha meggyógyítja,
hát meglátja : fizetek, mint egy gróf. (Kimegy.)
Doktor: Ki ez a gróf?
Léonie (mosolyogva) : Ne tessék haragudni
reá. Nagyon derek ember és nagyon szeret
engem. Régóta ismerjük mi egymást. Amikor
meg egészen kicsi voltam, féltem tőle, mert
azt hittem, hogy óriás jelenik meg a kirakat
mögött... A létráján tanultam meg számolni...
Doktor (aki ír s nem néz fel) : Miért a létráján?
Léonie : Még az abc-ét is azokról a kirakatokról tanította meg, miket tisztított. Tudja,
a kirakatokon mindig vannak szép fehérbetűs
felírások: Cukrászda, péküzlet... Emile Yanneu
szállító... Lardois utóda... A »p« betűt egy
optikus kirakatáról tanultam meg... A »t«
betűt egy patikuséról... Egészen jól lehet így
tanulni...
Doktor: Kissé különös tanítási módszer, az
bizonyos.
Léonie : Mondhatom, hogy jobban jártam,
mint azok a szerencsétlen iskolás gyerekek...
(Szünet. Mindezt csak azért mondta, hogy leplezze
nyugtalanságát.) Doktor úr kérem, mi bajom
van nekem?
Doktor (felkapja a fejét) : Nem tudja, hogy
mi baja van? Nem is sejti?
Léonie (meglepődve) : Nem...
Doktor: Egyáltalában... nem?
Léonie: Fogalmam sincs...
Doktor : Maga, kedves gyermekem, áldott
állapotban van !...
Léonie (dermedten) : Oh...
Doktor : Igen, igen...
Léonie : Igazán?
Doktor: Nem gondolt reá soha, hogy ez
lesz a vége...
Léonie : Soha. (Szünet.)
Doktor: Hány éves?
Léonie: Tizenhat...
Doktor : Tizenhat. Mondhatom, hogy vannak
undok és aljas férfiak I
Léonie (zavartan) : Kérem, doktor úr...
Doktor (megtapogatja a leány karját) : Vékony
kis karok... (Szünet.) Nincsenek már szülei?
Árva?
Léonie: Van édesapám...
Doktor: Az is valami...
Léonie : De amikor azt mondom, hogy »van«
— azt csak úgy mondom... Sokszor két-három
évig nem is látom őt...
Doktor : Hát mit csinál az az ember?
Léonie : Egyszer ezt, máskor azt... Nem jön
zavarba... Amikor legutoljára láttam, írt...
Doktor : Könyveket?
Léonie: Nem. Címeket. Egész tiap címeket
másolt a címtárból egy reklámvállalat részére...
Doktor: De néha legalább ad valami életjelt magáról?
Léonie: Soha. Azt mondja, hogy miután
tollal keresi a kenyerét, nem szeret levelet írni,
mert az az érzése, hogy akkor is dolgozik...
De azt hiszem, hogy akkor a legkedvesebb
hozzám, ha egyáltalában nem látogat meg...
Doktor: Szóval maga teljesen egyedül áll...
Léonie : Most igen. Ezelőtt a nagynénimmel
éltem. Hat hónap előtt meghalt.
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Doktor s Ugylátom, nem nagyon veszi a
szívére?
Léonie : Nem is tudom, hogyan magyarázzam
meg... Nagyon bánkódtam, amikor ' meghalt
de... de azért csöppet sem sajnáltam...
Doktor.: Nem szerette őt?
Léonie : Nem. Olyan asszony volt, aki nem
hitt sem Istenben, sem emberben. Csupa
tisztességes ember volt körülötte, de Ő csak a
rosszat látta. Mondtam neki, hogy olyan, mint
azok a délvidéki emberek, akik sárga szemüveget hordanak. Sohasem látják meg, hogy
az ég kék... Szerettem volna szeretni... De (5
ezt egyáltalában nem tartotta fontosnak...
Doktor: Mindig együtt voltak?
Léonie : Mindig.
Doktor: Akkor megértem...
Léonie : Mit?
Doktor: Hogy miért vagyok én ma itt.
Maga szeretett volna valakit szeretni és egy
férfi visszaélt ezzel a tiszta vágyával. (A fogai
közt.) Komisz banda ! (Szünet után.) Van mii>ől
megélnie?
Léonie : Ez az üzlet. Láthatja, nagyon szép
a raktárom,
megvan minden osztály tankönyve és a füzetek, táskák, rajzszerek...
Aztán jó helyen is vagyok, éppen szemben a
lyceummal... Van vevőm elég...
Doktor: Jó... jó... De biztos-e annak az
úrnak... a barátjának az érzelmei felől?...
Léonie: Egészen biztos...
Doktor: Mégis, ne bízzék túlságosan...
Legyen óvatos...
Léonie: Miért?
Doktor: Amikor a gyermek jön, az apa
gyakran elmegy... Az urak... kivált, ha törvénytelen viszonyról van szó... nem nagyon szeretnek
apává lenni... (Szünet.) Nem beszélhetnék azzal
az úrral?
Léonio (zavartan) : Beszélni akar vele?...
Doktor : Tekintettel a maga állapotára, lenne
hozzá néhány komoly szavam... Együtt élnek7
Léonie: Nem...
Doktor: Most már értem... Csak időnként
szokta felkeresni magát...
Léonie : Amikor csak lehet. De hát nem
annyira szabad, mint ahogy szeretné...
Doktor: Értem... Egyébként... ettől a
viszonytól eltekintve... rendezett családi körülmények között él...
Léonie : Hogyne 1
Doktor : Szóval olyan, mint a többi. Sajnálom,
hogy nem találtam itt... Mert kötelességem,
hogy beszéljek vele...
Léonie : Azt hiszem, doktor úr, hogy mindjárt
jönni fog. Két hétig távol volt...
Doktor: Két hétre egyedül hagyta... most?
Léonie: Nem tehetett másként... Húsvét
volt... s ha az embernek családja van...
Doktor : Persze, időnként el kell vinni a
családot vidékre... Kirándulásokra...

komfortfa/
éso/csó
siósok központi irodája

Léonie : De ma már biztosan vissza érkezett.
Es tizenegy órakor itt lesz.
Doktor: Tizenegykor...
Léonie: Okvetlen...
Doktor (megnézi a zsebóráját) : Tíz perc
múlva tizenegy . . . Felugróm Blumnéhoz s egy
jó negyedóra múlva visszajövök... Ha közben
megérkezne az az úr, magyarázza meg neki,
hogy beszélnem kell vele..." (Átadja a füzetet,
amelybe irt.) És el ne mulassza betartani mindazt,
amit előírtam. Azt szeretném, ha olyan piros
lenne a pofikája, mint az alma. Ez most nagyon
fontos.
Léonie: Viszontlátásra, doktor úr...
Doktor (a küszöbön) : Sohasem gondolt arra,
hogv férjhezmenjen?
Léonie : Nem volt időm gondolni még reá,
fiatal vagyok...
Doktor: Mi? Hogv fiatal. Most már értem.
Viszontlátásra 1 (FA.)
(Az orvon kimegy. A leány visszajön az ajtóból
az üzletbe. Rendezgeti a füzetcsomónat, gépiesen
rakosgat, aztán megnézi magát egy «is kézitükörben
— s egészen gyerekesen.) Nahát, ez furcsa, hogy
én áldott állapotban vagyok...
(Szünet. Jacques apó kívülről, a kirakat
mögfítt feltűnik, létráján. Léonie nézi. Az ablaktisztító jelzi, hogy valaki jön. A leány nem érti.
Jacques leszáll a létráról és beszól az ajtón.)
Jacques : Csöpi. Itt van az urfija.
Léonio (a kirakathoz megy és kinéz) : Igen,
ő az !...
(Belép André Taluyers. Tizenhatodik évében
lévő kamasz. Rövid nadrág van rajta és hóna alatt
iskolatáska. Az egymás nyakába ugranak.)
André : Szervusz, drágám !
Léonie : Szervusz szereimem. (Csók.)
André t Csöpi ! De jó, hogy újra látlak !
Léonie (Elhúzódik tőle) : Én tulajdonképpen
haragszom reád, csak megfeledkeztem róla...
André : Miért haragszol?
Léonie: Két hétre magamra hagytál.
André : Hát tehetek én róla, ha a papa
mindenáron magával cipelt vidékre?
Léonie : Az igaz, de megígérted, hogy mindennap írni fogsz s egyetlen levél sem jött...
André: Nem írhattam...
Léonie: Igazán? Igen, biztos, hogy nem
írhattál. Tudod, az imént hazudtam, mert nem
is haragszom rád.
Andié : Éppen eleget bőgtem, hogy nem
írhattam neked...
Léonie (megsimogatja az arcát) : Dodókám...
André : Tudod, falun a levélhordó naponta
egyszer járja be a házakat... s az mindig nagy
esemény... Már lesik, hogy jöjjön... Eléje
mennek, borral kínálják... Ha levelet adtam
volna át neki, valaki biztosan észrevette volna...
Léonie : De te azt mondtad, hogy te magad
elviszed a leveledet a aix-i postára biciklin s
ott feladod...
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André s Papa az idén eltiltott a biciklizéstől...
Léonie : Mert úgy látszik, hogy nekünk
Léonie : Miért?
gyerekünk lesz
André î Mert azt mondja, hogy nem jól
André (meglepődve) : Ne mondd !
tanultam az első félévben... Tudod, hogy ide
Léonie : Tgen, öregem !
jöhessek hozzád, azt füllentettem neki, hogy
André: KÎ mondta ezt neked?
három órára bezárnak az osztályba, büntetésLéonie : Az orvos
ből... Mivel látja, hogy folyton megbüntetnek,
André : Hát akkor ez nem vicc?
azt hiszi, hogy lusta vagyok. Azt kellett volna
Léonie : Nem hiszem
mondanom, hogy az Odeon klasszikus délutáni
André: Csuda jó dolog! (Szünet ) (Megelőadásaira megyek...
lepetten mosolyog.) Gyerekem lesz. (Szünet.)
Léonle: Biztosan el akart volna kísérni...
Léonie (akinek a fiú térdére téved a tekintete) :
André : Klasszikus színdarabokhoz? Akkor
Mi ez a kék folt itt a térdeden?
te nem ismered a papát.
André: Semmi. A szünetben fociztam egy
Léonle: Szóval eltiltott a biciklizéstől?...
kicsit... (Újra mosolyog.) Gyermekem lesz.
André : Igen. És dolgozatot Íratott velem a
Mondd, neked milyen érzés az?
vakáció alatt.
Léonle : Én sem tudom,
Léonle î Szegény kis szerelmem ! (Cirógatja.)
André (hirtelen) :. Milyen nevet adunk neki?
André : Hát ezért nem tudtam írni neked.
Léonie : Kinek?
Léonle { Nagyon szerencsétlen voltál ezalatt
André: A gyereknek...
a két hét alatt?
Léonie : Várj csak, had' gondolkozzak.
- A n d r é ! Esküszöm... és te?
(Szünet.)
Léonle : Én is.
André : Én bizony ezen még sohasem gondol André : De nem olyan nagyon, mint én.
koztam . . .
Léonle : Én még nagyobban.
Léonie : Én sem.
André : Mit csináltál, amíg oda voltam?
André : Tudod én mindig azt hittem, ahhoz,
Léonle: Szamár vagy. Hát vártalak...
, hogy gyereke legyen az embernek, valami
André: Egyedül? (A lány megcsípi.) J a j ! egészen "rendkívüli," különös dolgot kell műLéonle : Legalább megtanulod, hogy ne
velnie . . .
komiszkodj velem ! Éppen eleget szenvedtem,
Léonle: Látod, hogy nem. Eljön az, csak
míg egyedül voltam...
úgy, magától. (A fiú nevet.) Min nevetsz?
André: Szegényke...
André : Arra gondolok
mit mondanának
Léonle : Nem is tudom, hogy hogy van az,
a fiúk, ha megtudnák ezt! Kettőről tudom,
de mindenki szeret itt a Quarticr-ban. És azt
hogy van valakije... De olyan, akinek gyereke
hiszik, hogy boldogtalan vagyok, mert nem van... olyan nincs rajtam kívül az osztályban.
tudják, hogy te az enyém vagy. És mindenki
Léonie: Csak ne nagyon mulass... Kelleel akar vinni a moziba. De én, amikor csak
metlenségekkel jár a dolog. Beteg leszek.
lehetett, leeresztettem a rolót és egyedül
André : Miért?
kuksoltam a félhomályban.
Léonie : Ilyenkor beteg szokott lenni az ember.
André : Miért?
André : Gondolod?
Léonle : Hogy annál jobban gondolhassak rád.
Léonie : Igen. Muszáj.
André: Csöpil... (össze-vissza csókolják egyAndré : Komolvan.
mást. Jacques apó belép.)
Léonie : És aztán te nem lehetsz mindig
Jacques rfapci ! Egészségemre. (A gyerekek
velem... Csak éppen két percet láthatlak,
szétugranak.) Megpucoltam a kirakat ablakot.
amikor az iskolába mész. Azt hiszed, hogy
Készen vagyok... Kedden jövök, Léonie...
öröm az egy asszonynak... Nagyon nehéz
Léonie : Igen... a keddi viszontlátásig...
lehet egy gvereknek életet adni...
Jacques (nézi őket és magában dünnyögve) :
André : Dehogy. Mindenkinek van,
Nekem muszáj mirdig mindent meglátni...
Léonie: Igen, de én még semmit se tudok.
Fura egy mesterség!... (Kimegy.)
És ha te nem leszel mellettem.
Léonie (kissé merev mosollyal): Dodókám...
André: Hát először is végleg elbliccelem a
(Elhallgat.)
rajzórákat.
André: Tessék?
Léonie : Megteheted?
Léonle i Valamit meg kell mondanom neked...
André : Igen. Pénteken van rajz tíztől délig.
André: Mit?
A tanár sohasem olvas névsort. Persze a fél
Léonle: Várj egy kicsit...
osztály meglóg. (Tűnődik.) És aztán minden
André: Miért?
kedd délután is veled lehetnék.
Léonie t Valaki megállt a kirakat előtt.
Léonie : Istenem, de jó is lenne
André: Úgyse hallhat meg semmit...
André: Akkor van óránk Kopasz Mukival.
Léonie : Az igaz, de én most valami olyasmit
Léonia : Kopasz Muki? Ki az?
akarok mondani nénéd, hogy még a/, is zavar,
André: Burné, a fizika tanár...
ha valaxi más is lát.
Léonie: Hát akkor minden kedden... GonAndré: Már tovább ment...
dolod, hogy meg tudod csinálni?
Léonie: Mit szólnál hozzá, ha nekünk...
André: Talán... Olyan rövidlátó, mint egy
gyerekünk lenne...
vakond. Majd valahogy elrendezem az ügyet.
André: Kinek?
Aztán igyekezni fogok, hogy rögtön ebédután
már itt legyek. Tudod, nálunk nem tart sokáig
Léonie: Nekünk.
az étkezés. Az olyan házakban, ahol nem nagyon
André : De buta vagy !
értik meg egymást a férj és feleség, nem ülnek
Léonie : No, mit szólnál?
sokáig az asztalnál. Papa és mama mindig
André (nevet) : Nem tudom.
előbb fejezik be az evést, mint én. Ezentúl
Léonie: örülnél neki?
majd gyorsabban eszem.
André: Ha mondom, hogy nem tudom...
Léonie: Azért az ételt jól meg kell rágni...
Léonie : Bántana a dolog?
André: De ha mondom, hogy nem tudom.
André: Ne félj. Láthatod, hogy minden
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szépen rendbejön, majd gyakrabban veled
lehetek kis Csöpikém !
Léonie : Vigyázz, valaki jön.
André felkomorult arccal) : Ez Bataillon.
(Bataillon belép. Szintén kis gimnazista, aki
hóna alatt karton-fedőlapban füzeteket szorongat.
Hosszú nadrágot hord, — azonban még igazi
kölyök.)
Bataillon J Kisasszony... (Megpillantja Andrét,
méltóságteljes arcot vág és tüntetően hátat fordít.)
Kockás füzetet kérek, margó nélkül.
Léonie î Milyen árban?
Bataillon : Finom, sima papirosa legyen.
Azt szeretem.
Léonie: Ez a kétféle minőségem van...
(Észreveszi, hogy a fiú egyik szemhéja kissé meg
van dagadva.) Mi van a szemével?
Bataillon: Csekélység az egész. Egy ütés.
(André felé pillant.) Az ember az életben néha
durva fráterekkel is összeakad. De ne gondolja,
hogy csak én kaptam be a legyet! Ha van is
kék folt a szememen, a másik is kapott egy kis
emléket tőlem.
Léonie (Andréra néz.)
Bataillon : És ha a jövő héten kettőnk közül
valamelyik nevetni fog, az nem ő lesz, hanem én.
Léonie (nyugtalanul) : Igazán?
Bataillon : De még mennyire igazán !
Léonie: És... és miért fog nevetni kegyed?
Bataillon : Mert azt a másikat a szülei
intézetbe dugják.
André (felpattan) : Miket beszélsz te, Bataillon?
Bataillon : Nem hozzád szóltam, Taluyers !
A hölgyhöz beszélek. Persze azt maga nem is
tudja, kisasszony, hogy mit jelent az, bentlakónak lenni ! Az azt jelenti, hogy egy skatulyában él az ember reggeltől estig, — egész
esztendőben, a nagy vakációig.
Léonie : Borzasztó 1
Bataillon : Igen, borzasztó !
André : Nem is igaz. Ne hallgasson rá, ez
egy hazudós !
Bataillon: Én vagyok hazudós? Én?
André : Igen, hazudós vagy. Miért tennének
engem intézetbe?
Bataillon: Mert alig várják a szüleid, hogy
megszabaduljanak tőled. Az édesanyád már
sokszor mondta a mamámnak : ha bentlakó
leszel, akkor lesz csak ő boldog. Hát mondd,
hogy nem igaz !
André (sértődötten, de dacosan) : Lehetséges,
de a papa semmi, esetre sem akarja.
Bataillon : De mihelyt az első marhaságot
csinálod, be fog dugni.
André : Ez nem igaz, Bataillon !
Bataillon : Ma mondta nekem a mamám:
Gondolhatod, ha elmondom otthon, hogy te
csináltad ezt, akkor készen leszel, Taluyers !
Léonie (aki folyton Andrét nézte, összerezzen.)

!

Bataillon : Ezt a füzetet veszem meg, kisasszony.
Léonie (átveszi a pénzt) : Köszönöm, uram.
Bataillon : Kisasszony, visszajár belőle öt sou.
Léonie : Bocsánat, uram.
André (hirtelen) : Gyere velem, Bataillon.
Bataillon (hátrálva) : Hová?
André : Ki. Valamit mondani akarok.
Bataillon (félősen, védekező helyzetet foglalva el) :
Élőiről akarod kezdeni, mi?
André: Nem akarlak megverni, — beszélni
akarok veled.
Bataillon (aki óvatosan széket tolt kettejük közé) :
Hát rajta, beszélj !
André : Olyat akarok mondani, ami csak
kettőnkre
Bataillon tartozik.
: Bánom is én, hogy mit akarsz !

Nekem semmi mondanivalóm nincs. Én ki
akarok menni innen.
Léonie : Ha akarják, magukra hagyhatom.
André: Köszönöm, kisasszony! (A lány
izgatottan kimegy. André Bataillon felé fordul és
szigorúan.) Bataillon... Semmit sem szabad
elmondanod otthon !
Bataillon: És miért nem?
André : Kérlek reá.
Bataillon : Komolyan mondod?
André: Igen, kérlek szépen.
Bataillon (a szemét mutatja) : Ezek után?
André : Akarod, hogy bocsánatot kérjek
tőled?
Bataillon: Én nem akarok semmit.
André (nem minden megerőltetés nélkül) : Nos,
hát... bocsánatot kérek.
Bataillon: Attól ugyan még nem múlik el
a kék folt a szememről.
André : Nem fájhat az olyan nagyon !
Nekem sokkal jobban fáj, hogy bocsánatot
kértem !
Bataillon : Igazán?
André : Arról nem is szólva, hogy egy kicsit
erősebben is odasóztam neked, de te kezdted.
Már éppen elég Ideje bosszantasz azzal, hogy
röhögsz a rövid nadrágomon.
Bataillon: Nem tehetek róla, de csudi jó
figura vagy benne !
André : De talán én sem tehetek róla !
(Hirtelen jól a szemébe néz Bataillonnak.) Igen,
majd meglátod, hogy nagy dolgot fogok neked
mondani, Bataillon ! Én azt meséltem *a pajtásaimnak, hogy a saját jószántamból hordok
rövid nadrágot...
Bataillon : Igen. így mondtad !
André : Nos hát, én hazudtam ! Nem igaz»
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hogy futballozni szoktam 1 Nem igaz, hogy
minden vasárnap meccsre megyek 1 Utálom a
sportot, öregem 1... És csak azért hordok rövid
nadrágot, mert mama nem akarja, hogy hosszút
hordjak.
Bataillon : És miért nem akarja?
André (homályosan):
Mert nem akarja.
Bataillon: Talán azért nem, mert...
André t Ne találgass. Én sem találgatom.
(Egy kis keserűséggel.) Talán jobb is nem kutatni.
Láthatod Bataillon, hogy nem vágok fel előtted.
Olyan dolgokat mesélek el, amiket nem mondanék meg a legjobb barátomnak sem 1 Hát ne
panaszolj be az édesanyádnak!
Bataillon : És a szemem?
André : Bataillon, hallgass meg engem !
Ha panaszkodsz, intézetbe kerülök.
Bataillon : Az egészen biztos.
André : Hagyd már, tudom, éppen elég jól
tudom. (Erőteljesen.) Nem szabad megtörténni
annak, hogy bentlakó legyek.
Bataillon: Hát nem valami szép álom, azt
mondhatom 1
André : Sokkal komolyabb a dolog, öregem,
mint gondolod ! (Hangsúlyozottan.) Én nem
lehetek bentlakó 1
Bataillon: Miért nem?
André (jól a szemébe néz) : Meg tudsz őrizni
egy nagy titkot?
Bataillon: Hogyne!
André: De egy nagy... igazi titkot!
Bataillon (kíváncsian) : No, mondd, mi az?
André : Add a becsületszavadat, hogy senkinek sem mondod el.
Bataillon (felemelve egyik kezét és lábát) :
Bccsszó.
André (szünet után) : Nekem gyérekem van.
Bataillon (nem érti) : Micsoda?
André : Atya vagyok.
Bataillon: Hát ez nem igaz!
Ai\dré: Nem szoktam hazudni!
Bataillon : Milyen idős?
André : Még nincsen életkoía ! Még nem
kész 1 De az nem számít, azért én mégis atya
vagyok !
Bataillon : Te viccelsz !
André : Viccelek? (Az ajtóhoz megy és kikiált.)
Csöpi ! (Léonie belép.) Bemutatom neked a
feleségem.
Bataillon (pillanatnyi megdöbbenés után meghajol) : Nagyságos asszony !
Léonie (pukkedtivel) : Uram !
André (Léonie-hez) : Mindent elmondtam
Bataillonnak.
Léonie : Mindent?
André » Mindent.
Léonie (zavartan elfordul).
André: Hát még most is azt hiszed, hogy
viccelek?
Bataillon (aki elképedve néz hol Léohiera,
hol meg Andréra) : Nem!... Nem... (Szünet.)
Léonie : Foglaljon helyet, Bataillon úr !
Bataillon : Köszönöm, nagyságos asszonyom...
André : Ülj már le ! Mindent elmondtam
Bataillonnak, ezt azért tettem, mert ismerem őt.
Nem osztálytársam, mert még csak a negyedikbe
jár, de azért jól ismerem. Rendes alak ! Párszor
Összeakadtunk, az igaz, de az a fő, hogy kibékültünk. És biztos vagyok benne, ha békejobbot nyújtok, akkor elfogadja.
Bataillon (lelkesedve) : Jószíwel, öregem !
André : Köszönöm, pajtás ! (Kezet fognak.)
Léonie : Köszönöm, Bataillon úr 1
André : Minden rendben van. Mától kezdve
barátunk.
Léonie : Ha ő is úgy akarja !

Bataillon (félszegen) : Nagyságos asszonyom...
Meg vagyok hatva !
André : És ne felejtsd, amit elmondtam
neked, azt egyedül csak te tudod.
Bataillon :
Köszönöm.
(Léoniehoz meggyőződéssel.) Mindig nagyon nagyra tartottam
Taluyerst
Léonie : Utam, ön igazán kedves 1
Bataillon (tűzzel) : Ugy beszélek, ahogy
gondolkodom !
Léonie : Igazán kedves !
André : Rajta, Csöpl, menj és hozz likőrt
nekünk ! ( A leány kimegy.) Igen, koccintanunk
kell, mindhármunknak ! Ne mozdulj, öregem,
megyek és hozom a poharakat !
Bataillon (aki egy pillanatra egyedül marad,
elképedve) : Nahát !
André (aki visszajött) : Iszunk a barátságunkra
mi? (Léonie is visszajön.)
Bataillon : Számíthatsz reá, Taluyers !
André : És te még öregem, elmondhatod
magadról, hogy ettől a perctől kezdve a ház
barátja vagy. Ugy-e, Csöpi?
Léonie : Természetesen, Bataillon úr I
Bataillon : Nagyságos asszonyom, egészségére!
Léonie : A kegyedére !
André : A tiedre ! ( Isznak.)
Bataillon (szakérteletnmei) : Nagyon finom !
André (egyszerűen) : Otthonról csórtam !
(Újra méltóságteljesen.) Igen, öregem, érezd
magad otthon itt, ilálunk. És, ha Csöpi is
akarja, te leszel a keresztapa.
Bataillon : Oh, Taluyers, nagyon, de nagyon
meg vagyok hatva 1 Klassz flu vagy !
André : Ne tedd a poharat a füzetekre !
Foltot hagy és az árü tönkremegy.
Bataillon : Bocsánat !
André : Látod, már rajta a folt. (Léoniehez.)
Piszkos lett.
Bataillon : Nem baj, ez az én füzetem, amit
most vettem.
Léonie: Majd kicsferélem.
Bataillon : Nem, nem, nagyságos asszonyom,
nem fogadhatom el... De most már megyek!
És tudod, nem kell félned!
André: Mitől?
Bataillon (a szemére mutat) : Emiatt. Azt
fogom mondani otthon, hogy egy légy nekirüpült a szememnek.
Léonie : Ne tegyek reá borogatást?
Bataillon : Oh dehogy, nagyságos asszonyom.
Semmi az egész ! Alig fáj egy kicsit ! A viszontlátásra nagyságos asszonyom.
Léonie : A viszontlátásra, Bataillon úr !
André : Kikísérlek. (Az üzletajtóben beleütközik a doktorba, aki éppen betép.) Pardon,
uram !
Doktor : Pardon, fiacskám. (André és Bataillon
kimennek.) No, mi ván? Itt van az apa?
Léonie : Igén, doktor úr, csak éppen elköszön
az egyik barátjától.
Doktor : Ha majd itt lesz az az úr, lesz szíves
magunkra hagyni bennünket, hogy beszéljünk
egymással, mint férfi a férfivel !
Léonie : Már itt is van. (Rámutat Andréra,
aki belépett.)
Doktor (megrökönyödve) : Ez... ez... az az úr?
Léonie (Andréhoz) í Ez az úr az orvos.
Komoly beszéde van veled...A gyerek dolgában...
Doktor: Ez az apa?
André : Igen uram, én vagyok az atya.
Léonie : Hát akkoí én kimegyek. (Kimegy.)
Doktor : Jöjjön cSak ide fiacskám. Maga
ennek a kislánynak á barátja?
André (mint egy gyerek, akit rajtacsíptek) :
Igen, doktor úr...

Doktor : De hát hány éves maga?
André : Tizenhét leszek, doktor úr.
Doktort Hát erre igazán nem voltam elkészülve. (Veszi a kalapját.)
André : Elmegy a doktor úr?
Doktor : Ilyen körülmények között persze,
hogy elmegyek.
André : De hiszen mondani akart nekem
valamit a gyerek miatt.
Doktor î Igen, de nem ilyen korban lévő
apának... A szülőkkel kell majd beszélnem.
Hol laknak a szülei?
André : Csak azt ne, drága doktor úr !
Doktor (végignézi) : Persze... A szülők
semmit sem tudnak a dologról.
André : Semmit sem !
Doktor : Dehát nekem kötelességem, hogy
felkeressem őket.
André : Ne tegye, doktor úr !
Doktori Hát jó. Nem teszem. Végül is
történjen, aminek történnie kell. (Hidegen.)
Isten vele, fiam. (Indul.)
André (utána megy) : De kérem, doktor úr...
Doktor : Nyugodt lehet, ápolni fogom a
leányt. (Megint indul, de hirtelen visszafordul.)
De akárhogy is áll a dolog, egy asszony egészsége forog kockán. Van itt valami, amit magának tudomásul kell vennie. Hallgasson ide.
(Erélyesen.) Fiatal ember 1 (Nem találja a
megfelelő szavakat.) Hát én nem tudom, hogy
hogyan beszéljek magával. (Durván.) Mindenekelőtt nagyon helytelen volt, hogy anyává
tette a kicsit.
André : Miért, doktor úr?
Doktor : Mert gyenge a fizikuma. Itt komplikációk állhatnak be.
André : A családdal?
Doktor : Dehogy a családdal. Nézze gyermekem ! Ilyen pácienseim még sohasem voltak I Mondja csak, kis barátom, tud maga
valamit az anatómiáról?
André î Semmit. Még csak hatodikos vagyok. Görögöt már tanulunk. De jövőre lesz
egészségtan is.
Doktor : Jövőre. Hát megpróbálom megmagyarázni. A nő szervezete egészen más
mint... (Eldobja a ceruzát.) 'Nein... Nem.
Képtelen vagyok rá I Csak annyit mondhatok,
hogy kímélje őt... Érti?
André : Nem.
Doktor (akit lefegyverez a fiú ártatlansága) :
Hát ez kedves I (Nézi.) Nyilvánvaló, hogy
bűnről itt beszélni sem lehet. Ez a fiúcska
a végén kezdte a dolgot. Hát csak ne féljen,
kis barátom. Reméljük, hogy nem lesz semmi
baj.
André: És Léonie?
Doktor: Időnként eljövök majd hozzá...
De mi az ördögnek kellett így sietni? Ebbe
az iskolába jár?
André : Igen, doktor úr.
Doktor : Ismeri maga Jean Paridet-t?
André : Paridet-t? Oh igen, doktor úr 1
Egy osztályba járunk.
Doktor : Az az én unokám I
André : Igazán?
Doktor : Remélem, hogy nem olyan felvilágosult, mint ön, uram. (Kimegy.)
Léonie (hirtelen belép) : Alig vártam, hogy
bejöhessek. Mi volt az a nagyon fontos dolog,
amit mondani akart?
André : Nem tudom. Semmit sem értettem
abból, amit mondott, és aztán oda sem hallgattam.

Léonie t (Ijedten.) Miért?
André s Mert a kiofeire gondoltam. Az imént
azt kérdezted tőlem, hogy bánt-e a dolog,
vagy pedig örülök neki? Nem tudtam megmondani. De most már azt hiszem, tudom.
Egyáltalában nem bánt.
Léonie : Engem se. Szereted a gyermekeket?
André s Mostanáig nem szerettem őket.
Tudod, mostanáig a pajtásaim voltak még a
kisebbek is. De most ez egészen más.
Léonie: Igen, egészen más... Ez már komoly ügy. Ugy vagy vele, mint én. Idáig
sokszor hoztál apró ajándékokat... amiket
a mamádtól csentél el. örültem nekik, de nem
egészen. De most, ennek az ajándéknak igazán örülök, mert ez egészen tőled van. (Hátra
megy rakodni.)
André î Mondd, fiú lesz vagy leány?
Léonie i Nem tudom.
André: Még te se tudod? Várj. (Zsebre
teszi az egyik kezét s aztán ökölbeszoritva kihúzza.)
Fej vagy írás? F e j ! Ez fiúi
Léonie : Nyertél 1
André : Ezt a fiút aztán nem fogjuk beiratni
a líceumba...
(Szünet.)
Léonie (hiretlen komoly hangon) : Do dó !
André « No, mi az?
Léonie : Mégis, nem félsz egy kicsit a dologtól?
André (bizonytalan hangon) : Nem.
Léonie : Csöppet sem?
André : Nem.
Léonie : Hazudsz 1
André : Hát igen. De ezentúl, ha félek is,
nem szabad többé megmondanom neked.
Nem szabad; hogy te is félj !
Léonie : Olyan egyedül vagyunk mi ketten.
André t Bizony, olyan egyedül.
Léonie : Nekem nincsenek szüleim.
André : Nekem vannak.
Léonie : Ez talán még rosszabb i
André: De azért majd csak elrendeződik
minden. Dolgozni fogok ! Gondold csak el,
ha nem bukok meg, két év ftiulva érett lehetek!
És aztán elvégezhetem az egyetemet. Kár,
hogy a papa mindenáron azt" akarja, hogy
orvos legyek.
Léonie: Miért?
André : Mert még huszonhat éves korában
is vizsgázni kell az embernek.
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Léonie : Szóval tíz év múlva.
André : Igen.
Léonie : A fiad akkor fogja végezni az
elemit.
André î Nem kell mindjárt elveszítened a
bátorságodat 1
Léonie ! Mondd, Dodó, szeretsz?
André î Imádlak 1 (Megcsókolják egymást.)
Léonie : De most aztán siess haza, mert ha
elkésel, édes anyád megszid.
André: Igen, sietek. (Veszi a táskáját.)
És ne szontyolodj el, Csöpi ! Majd meglátod,
hogy fogok dolgozni érted és a kicsiért!...
Fogd csak ezt. (Átad neki egy könyvet.) Kezdetnek mindjárt egy egyest akarok latinból.

Figyeld, hogy jól mondom-e? Innen kezdve.
Látod már?
Léonie : Igen.
André (szavalva) : Arma virumque cano,
Trojae qui primus ab oris. Italiam. (Hirtelen abbahagyja.) Mondd csak, néha megtörténik, hogy egyszerre több gyereke lesz egy
asszonynak. Nem gondolod, hogy két ikrünk
lesz nekünk?
Léonie : Mit tudom én !
André : Persze 1 Majd kiderül. (Tovább
recitál.) Arma virumque cano, Trojae qui
primus ab oris. Italiam, fato profugus, Laviniaque venit litora...
(Függöny)

MÁSODIK FELVONÁS
(Színpad : Kis dohányzó vagy budoir, amelyet
szemmelláthatólag átrendeztek egy gyermekzsúr
alkalmából. Büfféasztal, főként édességekkel, karácsonyfa és bábszínház van a szobában. Három
ajtó, egyik a folypsóra, a másik a szalónba, a
harmadik Taluyersnek, André apjának dolgozószobájába nyílik.
Az egyik sarokban telefon.
Karácsony napja van, délután négy óra. A szín
üres, amikor a függöny felgördül. Aztán belép
Taluyersné. Rendkívül ápolt, kedves, negyven
év körüli asszony. Nagyon elegáns. Kezében
dobozzal lépett be, amelyben karácsonyfadíszek
vannak. A díszeket felaggatja a fára. Közben
dolgozószobájának ajtaján belép Taluyers, de
rögtön megáll, amikor megpillantja feleségét.
Az ajtó kinyílására az asszony hátrafordította
a fejét, de mindjárt a fa felé fordul és folytatja
a díszek aggatását. Taluyers egy darabig nézi az
asszony munkáját, végigméregeti ruháját —- és
végül vállat von. Szivart vesz elő a zsebéből és
rágyújt. Taluyersné megfordul, látja, hogy férje
rágyújt — aztán ő is vállat von. Az asszony
köhögni kezd. A férfi tovább füstöl. Az asszony
erőltetetten köhög. Ebből aztán Taluyers megérti, hogy miről van szó és sóhajtva eloltja szivarját. Leül és ül mozdulatlanul, csak az egyik
lábát himbálja idegesen. Végül az asszony is
leül és unottan fényesíti a körmeit. Ugy ülnek
egymással szemben, mint két ellenség, aki öszszeszorltja a fogát, hogy ne árulja el egyetlen
szóval se az érzéseit. Hosszú szünet után
Taluyersné kiabál.)
Taluyersné : Dodó !
(Belép André. Olyan mint volt. Most is rövid
nadrág van rajta.)
André : Parancsolsz, mama?
Taluyersné: Hét óra van. Mindjárt jönnek...
Mutaso a kezed. (André odatartja.) Mondhatom, hogy szörnyű !
André: Ez nem piszok rajta, hanem tinta...
Taluyersné : De a piszok akkor is piszok,
ha tintától származik... Légy szíves es dörzsöld le habkővel.
André : Igenis, mama.
Taluyersné (sóhajtva) : Borzasztó, hogy milyen keveset adsz magadra, fiam !
Taluyers (a falat nézve) : Nem éppen az a
legfontosabb, hogy a külsőségekben járjon
elől jó példával a szülő.
Taluyersné (lenyeli a választ és Andréhoz,
aki indul) : Hová mész?
André : Megyek kezet mosni.
Taluyersné: Majd később... Maradj, itt.
(Szünet. A fiú apja és anyja között áll. Taluyersné ürügyet keres, hogy rátámadhasson.) Remélem, örülsz, hogy vendégül láthatod a pajtásaidat...

Taluyers : De az biztos, hogy jobban örülnél valami másnak.
Taluyersné : Igazán szeretném tudni, hogy
miért örülnél jobban valami másnak?
Taluyers : Mert még abban a józan életkorban vagy, amikor az ember jobban örül, ha
egyedül eszi meg a süteményeket és nem
idegenekbe tömi bele.
Taluyersné : Hála Istennek, sokkal jobban
nevelt úri gyerek vagy annál...
Taluyers (folytatva a félbeszakított mondatot) :
...és aztán neked nincs is új ruhád, hogy mutogasd a vendégeknek.
Taluyersné : Ha a zsúrod csak arra lenne
jó, hogy megmutasd, milyen elegáns mamád
van, akkor is csak örülnél neki...
Taluyers : Ha ennyire tyúkeszű vagy, az
aztán igazán a te bajod, fiam.
Taluyersné : És különben is ezt a mai öszszejövetelt feltétlenül meg kellett rendeznünk... Legalább húsz barátnőmnél táncoltam már s miután az apád olyan mint egy
medve, sohasem viszonozhattam a meghívásukat... Igazán nem adhatok estélyt, ha tudom,
hogy a férjem bezárkózik a dolgozószobájába...
Ha ma bezárkózik... hát, édes Istenem...
gyermekzsúr van... és valahogy majd csak ki
tudom menteni... Bár neked, fiam, nagyon
rosszul fog esni», hogy az apád nem vesz részt...
Taluyers : Éppen elég intelligens vagy,
hogy belásd, engem nem nagyon szórakoztathat egy ilyen zsúr.
Taluyersné : Ha megkérdik tőled, hogy mit
csinál az apád, miért nincsen itt, hát nem
tudsz válaszolni és zavarba jösz szegénykém.
Taluyers : Pedig nagyon egyszerű a dolog,
mert csak azt kell mondanod, hogy az én papám
nem parkett-táncos, hanem főmérnök, magasépítési ügyosztály vezetője.
Taluyersné : Akármilyen magasépítésű is
az apád, egyszer mégis csak megerőltethetné
magát a fiáért...
Taluyers : Komolyabb dolgokra fordítja az
erőfeszítéseit.
Taluyersné (egyre idegesebben) : Például arra,
hogy tele füstölje a szobát.
Taluyers: Sokkal okosabb szórakozás, mint
rongyokról társalogni vén papagálvokkal.
Taluyersné: Hát még egyszer és utoljára
felkérlek úgy a magam, mint a fiam nevében...
Taluyers : Majd ha komolyabb örömeid
lesznek, fiam, azokban osztozni fogok veled.
Taluyersné (növekvő izgalommal) : Ha elgondolja az ember, hogy így élte le az egész
életét.
Taluyers : Valóban, az ember egész életé-

ben dolgozott, hogy el tudjon tartani egy
pazarló asszonyt.
Tnluyersné : Ha rá hallgatna az ember,
egy csepp szórakozása sem lenne.
Taluyers : Egy perc nyugalmam nem lenne,
ha hagynám magam.
Taluyersné (még mindig André felé) : Azt
szeretnéd, hogy börtönben éljek?
Taluyers : Jobb szeretnéd, ha egy tyúkketrecben élnék? (Hirtelen.) De most aztán
már hagyj békét, fiam, a fenébe is ! Elég
volt!
Taluyersné s Ostoba kölyök vagy — ennyi
az egész !
(És aztán a férj és feleség kimennek, arra, amerre
bejöttek, jól bevágva maguk után az ajtót. André
hagyta őket beszélni, anélkül, hogy izgatta, vagy
egyáltalában érdekelte volna a vita, hiszen nagyon megszokta már a hasonló jeleneteket. Mihelyt egyedül marad, a telefonhoz siet és tárcsáz.)
André (a telefónba) : Halló? Paridét doktor
úr lakása? Csak azt szeretném tudni, hogy
volt-e a doktor úr ma reggel Léonie Perrot
kisasszonynál? (Behallatszik az előszoba csengője. Valaki jön, tehát hamar lecsapja a kagylót.
Belép Bataillon diákos (Eton) ünneplő ruhában.) Te vagy az?
Bataillon : Igen. Szervusz, öregem 1
André : Szerbusz, Bataillon !
Bataillon: Korábban jöttem, hogy beszélhessek veled.
A*ndré : Jól tetted. (Drukkolva.) Eladtad
az összes könyveket?
Bataillon : Igen.
André: Remek! Mennyit kaptál értük?
Bataillon: Százhetvenöt frankot.
André : Az összesért?
Bataillon : Igen. Még szerencse, hogy Verneregényeid is köztük voltak... Mert azok nélkül... Mit gondolsz, mit adtak a híres jutalomkönyveidért?
André: Fogalmam sincs...
Bataillon: Negyven sout darabjáért.
André : Azokért la gyönyörű aranyozott
szélű kötetekért?
Bataillon : Pedig végigjártam a Szajna
parton az össz könyveseket...
André : Ha elgondolom, hányszor buzdított apám : »Ha nem leszel szorgalmas, az
idén majd nem kapsz jutaloinkönyvet !« És
én bifláztam ezekért a vacak könyvekért...
Tiszta becsapás...
Bataillon: Tessék, itt a százhetvenöt frankod...
André : Köszönöm. (Megszámolja a pénzt
és sóhajt.) Ezzel még a szülésznőt sem tudom
kifizetni... Egy csomó egyéb kiadás is van...
Nézd például ezt a rakás levelet, amit a boltban találtam... (Kivesz a zsebéből egy levélcsomót és átadja Bataillonnak.)
Bataillon : »özvegy Romainné úrasszonynak...« Nem neked szólnak...
André: De igen... özvegy Romainné Léonie
nagynénje volt s az üzlet az ő nevén állt...
Amikor meghalt, Léonie egy szót se szólt...
Maradt minden a régiben... Tehát ő lett
özvegy Romainné... Most, hogy Léonie beteg,
én foglalkozom az ügyekkel... így van ez,
ha az embernek felesége van... A jelen pillanatban tehát én vagyok özvegy Romainné...

Bataillon (olvassa az egyik levelet) : »Nagyságos asszonyom, az 1929. évi június hó 29-i
törvény alapján...«
André : ötven százalékkal felemelték az
üzletbért...
Bataillon : Igazán?
André: ...és járulékait...
Bataillon : Mi az a »járulék«?
André : Nem tudom, de egészen biztos, hogy
az is pénzbe kerül... (Az egyik levélre mutat.)
De ez még nem minden. Ez a levél egy váltóról szól, amelyik januárban lejár...
Bataillon (aki nem érti) : Lejár?... Hová?
André: Te nem tudod, hogy mit jelent az,
hogy lejár?
Bataillon: Nem... Te tudod?
André: Igen. Tegnap óta. Megkérdeztem
egy kereskedőtől. Nem értettem ugyan meg
mindent, de feljegyeztem... A váltó, az egy
papír, amire fel van írva egy összeg és azt ki
kell fizetni, amikor elhozzák és felmutatják...
Az a lejárat... Ha az ember nem fizet, akkor
baj lesz... Megóvatolják...
Bataillon: Borzasztó! És ez fáj?
André: Az óvatolás is egy papír... Azt
hiszem, hogy ez már azt jelenti, hogy a bíróság
elé vezetik az embert... Tegnap egész este
az óvatolásra gondoltam...
Bataillon: Hol voltál?
André: Gyermekelőadáson... a mamával.
Taluyersné (belép) : Dodó !
André: Parancs?...
Taluyersné (megpillantja Bataillont) : Jónapot, kis barátom. Itt van már a mamája is?
Bataillon : Még nem... Én előre jöttem,
hogy minél többet beszélhessek Andréval...
Taluyersné: Igen, tudom és örülök, hogy
ilyen jó pajtások... (Egymásután több csöngetés hallatszik az előszoba felől.) Már úgylátszik jönnek... Dodó, ami dísz még itt maradt, akaszd mind fel a fára.
André : Igen, mama.
(Taluyersné kimegy a szalónba vezető ajtón át.
Ettől a perctől kezdve állandóan behallatszik
halkan, egyetlen zsongássá összeolvadva a társaság lármája : beszélgetés, gyermeknevetés, felnőttek társalgása.)
Bataillon (folytatva, mintha közben meg sem
zavarták volna őket) : Mekkora összeg van a
váltóra írva>?
André: ötszáz frank.
Bataillon: És nincs semmi pénzed rá?...
André : Van egy perselyem.
Bataillon: Mennyi van benne?
André : Sejtelmem sincs.
Bataillon : Mióta gyűjtesz?
André: Már évek óta... De közben néha
kiszedtem...
Bataillon : Hogy tudtad kiszedni? Eltörted?
André: Még azt se tudod?... Bedug az
ember a nyíláson egy kést, megfordítja a perselyt s a kés lapján kiródlizik a pénz...
Bataillon: És ezt sokszor megtetted már?
André: Elég sokszor... Ahányszor csak
gusztusom támadt egy kis cukorra... Nem
tudtam, hogy ebből kell majd eltartanom egy
gyereket...
Bataillon: És más pénzed nincs?
André: Van még bélyeggyüjteményem is...
De azt későbbre tartogatom...
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Bataillon s Miért?
André : Arra az időre, amikor a kicsi beteg
lesz... A gyerekek időnként betegek szoktak
lenni...
Bataillon (büszkén) : Nekem már volt kanyaróm, vörhenyem, mumszom és bárányhimlőm...
André : Látod. Hogy győzzem én pénzzel
ezt a sok betegséget...
Bataillon (hirtelen) : De hiszen neked még
biciklid is van!...
André t Nem adhatom el... Papa rögtön
észrevenné, hogy nincsen meg...
Bataillon î Van egy zsebórád is 1
André: Az már rég a zaciban van. Ebből
fizettem ki Léonie orvosságát... mikor tengeri
betegsége volt...
Bataillon : Egyebed nincs?
André (kissé szomorúan) : Tudod, nem sok
ajándékot kaptam a szüleimtől... Már megpróbálkoztam egy trükkel... Megkértem a
nagybácsimat, hogy az idén karácsonyra egy
igazi vadászpuskát vegyen nekem.
Bataillon: Most nincs más gondod, mint
vadászni?
André : Nem. De egy igazi vadászpuska
megér kétezer frankot is. (Egyre jobban nekimelegedve.) De hát mindez nem sokat segít...
Pénzt kellene keresnem... Rendszeresen... Ha
a világra jön a kisfiú, vagy a kislány... el
kell tartanom... Táplálni kell... Öltöztetni...
Van neked fogalmad, hogy mennyibe kerül
manapság egy gyerek... Nézz csak ide! (Kihúz a zsebéből egy árjegyzéket.) Ez egy árjegyzék, amiből Leonieval kijegyeztünk egyet s
mást... Csak a legfontosabbak... »Kis gyermek hálóing, csipkedísszel és hímzett szegélylyel — nyolc frank hetvenöt... Slingelt partelli »Mama kedvence« felírással, két frank
harminc...« Mindenből legalább hat darab
kell... Nem is beszélek a gyerek-kocsiról.
Mind a ketten elzászi gyerekkocsit szeretnénk... Egészen rózsaszínűt... Egv olyan
masinával, ami magától ringatja... És nagy
[umikerekekkel... (Sóhajt.) De gondolni se
ehet rá... Kétszáz frankba kerül... Megelégszünk egy kis bölcsővel... Ágynemű nélkül :
negyvenkilenc frank... Pedig kocsi is kell,
hogy sétálni mehessen benne...
Bataillon (hirtelen) : Te cserkész vagy? !
André : Igen.
Bataillon : A cserkészigazolványra mindenütt
elengednek tíz százalékot, te marha!...
André: Nem hiszem... A gyerekkocsi vagy
bölcső árából nem igen fognak engedni...
az nem cserkész felszerelés... (Más hangon.)
Segíts felakasztani a karácsonyfára ezeket a
díszeket és a »zsákba macskákat«...
Bataillon : Szívesen... (Aggatják a díszeket.)
André : Sokan vannak, akik nem idősebbek
mint én és már keresnek.
Bataillon: A kifutófiúk. A pikkolók és a
kis rikkaixcsok • • •
André : Igen, ők megkereshetik a kenyerüket, mert szegények.
Bataillon (meggyőződéssel) : Szerencsés fickók!
Andréi De én... Én... Nem könnyű dolog az embernek háztartást vezetni, ha közben iskolába jár. (Vágyakozón.) Bárcsak liftes
fiú lehetnék!
(Belép Beer, aki 13 éves. Kollégiumi egyenruhában van.)
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ODOL-FOCKPBP biztos sikerrel tiaztitia a fogakat, anélkül, hogy megtámadni a fog zománcát.
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épek és szépek maradnak kéeő öregkoráig.
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Beer : Taluyers, keres a mamád.
André : Az ördög hozott ! Tilos a belépés !
Beer: J é ! Itt büffé v a n !
André : Ne bántsd 1
Bataillon (hirtelen) ; Hagyd, hadd zabáljon !
André : Miért?
Bataillon : Mindjárt meglátod ! Szervusz
Beer!
Beert Szervusz Bataillon 1
Bataillon: Mondd Beer, igaz az, amit meséltél, hogy a papád egy Kodakot vesz neked,
ha jód lesz latinból?
Beer: Persze, hogy igaz.
Bataillon (Andréhoz) : Sohasem lesz Kodakja, elégségesre áll latinból,
Beer : Mi a fenére is jó az a latin? Próbáltam kiegyezni a papámmal. Azt mondtam
neki : Ha nem is leszek jó latinból, azért
vehetnél nekem egy Kodakot, de olyat, amit
már használtak és alkalmi áron adnak el.
Nem dűlt be az öreg! Mert mindenáron újat
szeretne venni nekem.
Bataillon t Beer, ha akarod, meg kapod
a Kodakot.
Beer: Megkapom? És hogyan?
Bataillon: Taluyers hatodikos és az osztály
egyik legjobb latínistája.
André (megérti, hogy miről van szó) : Ahá 1
Bataillon (André felé hunyorít és folytatja) :
Tegyük fel, hogy ő csinálná meg a dolgozataidat és a tízpercekben is trenírozna... Zsebre
fogod dugni latinból az összes osztálytársaidat.
Beer (Andréhoz) : Megcsinálnád a dolgozataimat?
André: Tíz frankért darabját.
Beer (felpattan) : Tíz frankért? Elment az
eszed?
Bataillon : Nem akarod?
Beer : Nem ! Hiszen akkor én magam is
megvehetein a Kodakot ! — Három frankot
adok !
André : Hat frank ötven 1
Beer : Bolond vagy ! Három frank !
André : ö t frank ötven I
Beer: Áh! Ne is beszéljünk róla! (Indul.)
Bataillon (magában) : Smucig alak !
André : Hát állapodjunk meg egy hónapra !
Beer : Pausáléba?
André: Igen. Felfogadsz egy hónapra és
én kedvezményes árat csinálok.
Beer : Mennyi?
André: Kevesebbért nem csinálhatom meg.
Harminc frank egy hónapra.
Beer : Sok 1
André (komolyan) : Nézd öregem, olyan
nagy gondjaim vannak !
Beer t Na ! Rendben van ! De akkor más
megállapodást kötök a papával! Ha kitűnőm
lesz latinból, mozigépet kell vennie ! Bele
fog menni, mert nem hiszi el, hogy latinból
kitűnőm lehet!
André : Na, pucc innen !
Bataillon: Még tíz ilyen tanítvány és megveheted az egész babakelengyét !
André (boldogan) : Igen, a dolog jól kezdődik.
Bataillon : Csak az a baj, hogy majd nagyon
kifáradsz. A magad dolgozatain kívül még tíz
másikét is megcsinálni !
André : Majd dolgozom éjjel is ! Az a fontos, hogy pénzt keressek ! A pénz többet
ér, mint a bizonyítvány... Azért nem adnak
még babakelengyét se...
Bataillon : Majd én toborzok neked tanítványokat. Mindjárt meg is kezdem már itt
nálatok is. Tele van a szalón olyan pasasokkal, akiket megfőzhetek számodra.

André t Jó, helyes !
Bataillon: Milyen tárgyakból vagy jó tanuló?
André t Majdnem mindenből. Kivéve matematikát és tornát.
Bataillon t Az semmi. Majd meglátod Öregem, hogy megvásárolhatod még a kombinált
elzászi bölcső-kocsit is 1 (Kimegy, André a
telefónhoz siet és tárcsáz.)
André : Halló! Paridét doktor úr,lakása?...
Igen... Megint én vagyok... Nem tehetek
róla, kérem, hogy már hetedszer hívom fel
magukat reggel óta... Nagyon kérem, mondia
már meg... Azt szeretném tudni, hogy a doktor úr...
(Az ajtó nyílik, kénytelen megint lecsapni a
kagylót, mert a nagybácsi belép a folyosó felől.)
Nagybácsi (szürkülő hajú, ötvenéves, nagyon
elegáns férfi) : Halló, Dodó !
André s Jónapot bácsikám ! (Nézi, hogy
hozott-e ajándékot a nagybátyja.)
Nagybácsi Î Glad to see you, little frog ! (Megcsókolja.) Hát folyik a zsúrod javában!
André (barátságtalanul) : Igen, bácsikám.
Nagybácsit Ml van veled, te kis mókus?
Csak nem vagy beteg?
André : Nem, bácsikám.
Nagybácsi : Hát akkor miért vágsz ilyen
savanyú arcot?
André î Mert nem hoztál nekem semmit !
Nagybácsi « Hát erről van szó ! Mondtam
is magamban, hogy ezt az ábrázatot már
ismerem valahonnan ! Ilyen képet vágnak a
nők, ha nem kapják meg az ajándékot, amire
számítottak ! No, de nem felejtkeztem meg
rólad, old boy ! Csak lent felejtettem a csomagot a kocsimban.
André : Azonnal leküldöm Mariét, hogy
hozza fel.
Nagybácsit Ne csodálkozz rajta... Tele
van a fejem gonddal, bajjal!
André (érdeklődve) : Kellemetlenségeid vannak?
Nagybácsi (leroskad egy székre) : Bizony,
szegény kicsikém, hát ez már igazán borzasztó I
André : Annyi bajod van?
Nagybácsi : Szavamra, mintha örülnél neki !
André î Örülök is !
Nagybácsi : Köszönöm !
André: Mert nekem is sok gondom van.
Nagybácsi (hitetlenül néz rá).
André : És, ha látom, hogy másoknak is
sok bajuk van, akkor egy kicsit megkönynyebbülök.
Nagybácsi: A te gondjaid és az enyémek...
csak egészen másfajta gondok.
André : Ki tudja !
Nagybácsi : Az én gondjaim, azok férfigondok.
*
André: Bácsikám... Talán egészen jól
meg tudlak érteni.
Nagybácsi: Ugyan, ugyan...
André (melegen) ; De igen. Mondd el a bajaidat, bácsikám... Akkor én is elmesélem
az enyéimet. (Melléje kuporodik.)
Nagyon
levert vagy.
Nagybácsi: Hát az ember néha a nehézségeknekvalóságos hálójába kerül. Hát képzeld
csak, a szabóm teljesen elszabta az új frakkomat 1
André : És aztán?
Nagybácsi i Hát, hogy megyek most már el
holnap este a Golf-klub estélyére?
André: És olyan fontos dolog az a Golfklub?
Nagybácsi : De mennyire !

André: És ez az egyedüli gondod?
Nagybácsi : Dehogy az egyedüli. A ma
délutáni karácsonyi teniszversenyre már nem
kâptâiti jc^yctt
André : Annyira bánt, hogy nem láthatod
2&x a. versenyt?
Nagybácsi : Dehogy ! Mit mondok, ha megkérdezik, hogy ott voltam-e? Most még csak
az hiányzik, hogy ne kapjak szobát a SaintMoritzi hotelekben. Táviratoztam és várom
a választ. Halálos aggodalmak között élek !
Aztán az embernek távolabbi dolgokra is
gondolnia kell ! '
André : Például?
Nagybácsi : A nizzai karneválra ! A longchampi versenyekre. A nyárra... Már most
mozognom kell, hogy megkapjam a kinevezésemet.
André : Miféle kinevezésedet?
Nagybácsi : A juan-les-pinsi Concours d'Elegance zsűrijébe. A jövőre is kell gondolnia
az embernek ! Dehát ez az élet ! Mit tudhatsz
te minderről, te boldog gyermek I Ha felnősz,
akkor majd meglátod!... Na és most meséld
cl ä tß 1)H.j 3.ideit !
André (szelíden) : Nem. Igazán, szót sem
érdemelnek.
(Bataillon a folyosó felől jön, csomagot cipel.)
Bataillon: Bácsi kérem, a soffőr felhozta
ezt a csomagot, amit a kocsiban tetszétt felejteni.
Nagybácsi (Andréhoz) : A karácsonyi ajándékom.
André (boldogan) : Nagyon köszönöm, bácsikám.
Nagybácsi : Megyek, megcsókolom az édesanyádat. (Kimegy a szalónba vezető ajtón át.
André ráveti magát a csomagra.)
André : Adj ide hamar egy kést.
Bataillon (a büfféasztalról hoz egy kést és
átadja) : A vadászpuska van benne?
André (elvágja a madzagot) : Láthatod a
csomag formájáról.
Bataillon: Te, ha valami jó gyártmány,
akkor még kétezer franknál is többet ér 1
André : Igen, de az ember mindig sokat
veszít, ha elad valamit. (Felnyitja a doboz
fedelét és megrendítő csalódás tükröződik az arcán.)
Bataillon: Na, mi az?
André (kiemel a dobozból egy játék puskát) :
Ez az én puskám... Ez az én karácsonyom!
Hát most aztán hogy fogok újévi borravalókat
adni, ott a másik házban, a házmesternek,
a levélhordónak és a többinek?
Bataillon (akt kutat a dobozban) : Van itten
valami más is.
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André: Micsoda?
Bataillon : Galambok, céltáblának. Sokba
kerülhettek
André: Fütyülök r á ! Az ilyen játékokat
nem lehet eladni.
Bataillon : Nézz ide, milyen érdekes ; mozgó
céltábla. Sokkal nehezebb eltalálni, mint egy
közönséges céltáblán a fekete pontot. (Bataillon
célbalő. Nem sikerült.)
André: Érteni kell hozzá!
Bataillon : Még nem ismerem a fegyvert.
Kissé lejjebb kell célozni.
André (feláll): Add ide. (LÓ.)
Bataillon : Elhibáztad !
André : Mindenkinek három lövéshez van
i!
ataillon: Nem. Felváltva lövünk. Aki
t a l á l , annak felírunk tíz pontot.
André : Én kezdem a versenyt.
Bataillon : De ne menj közelebb a célhoz,
mint én. (Megfelöli a helyet.) Innen kell lőni.
André : Röpítsd a galambot !
Bataillon : Elhibáztad !
André : Majdnem találat volt !
Bataillon: En vagyok soron. (Mielőtt célzott volna, a nyil kirepül.) Ez nem számít,
magától sült el a , fegyver.
André : Az a te bajod.
Bataillon: Nem érvényes. Újra én lövök.
(Feláll, hogy újra célozzon.)
André (rosszindulat nélkül) : Lódulj a helyemről.
Bataillon (ugyancsak ellenségeskedés nélkül) :
Hogyne, ha kitolsz ! (Klasszikusan gimnázista
módon szétvetik a lábukat és kezet fogva igyekeznek kilendíteni egymást a helyükről.
André
hirtelen elgáncsolja Bataillont, aki elterül.) Oh,
te disznó 1
André (kacagva szaladni kezd, Bataillon üldözi. Szaladás közben André bútorokat tol maga
elé és a két fiú közben diványpárnákat dobál
egymásra. Két igazi gyerek, aki mindenről
megfeledkezve játszik most. André azonban hirtelen megáll) : Hagyd abba.
Bataillon: Mi bajod van?
André (komolyan) : Arra gondolok, hogy
elfeletkeztem LéonierŐl. És ez nem szép dolog. (Szünet.)
Bataillon (megrökönyödve) : Én vagyok az
oka. Én szedtem elő a galambokat.
André: És én, az apa, játszottam. (Szünet.)
Bataillon : Hogy van Léonie?
André : Nem tudom. Hiába próbáltam ma
innen elszabadulni.
Bataillon: Akarod, hogy elmenjek hozzá?
André : Hát az igazán szép volna tőled.
De azt ne mondd meg, hogy céllövészetet játszottunk. (Hirtelen a büffé asztalhoz megy és
édességeket szed össze.) Oda adod neki ezt,
ezt is — aztán még ezt — meg ezt..;
Bataillon (zsebeibe tömi a csemegéket) : Észre
fogják venni.
André : Nem baj ; majd azt mondom,
hogy én ettem meg. Most pedig siess ! Én meg
telefonálok a doktornak. (Bataillon kimegy a
folyosóra vezető ajtón át. André a telefonhoz
ugrik és tárcsáz.) Halló, halló ! Paridét dotor? Mondja kérem doktor úr... Dehogy
akarom én kérem bosszantani magukat...
Nem rossz vicc... Csak tudni akarom kérem,
hogy... (Észreveszi, hogy nyílik az ajtó és gyorsan lecsapja a kagylót.)
(Taluyersné belép Maréchal társaságában, aki
délceg, harminc esztendős fiatalember. Taluyersné
nagyon vidám. Látszik rajta, hogy a kacér
asszonyt kissé lázba ejtette gavallérjának udvarlása)
HA

Taluyersné : Bemutatom magának a kisfiamat. (Andréhoz.) Ez az úr a te kis pajtásod, Jaeques Maréchal fivére.
André : Jónapot, uram.
Maréchal: Amiket mesélt róla, azok után
igazán nem hittem volna, hogy már ilyen
nagy.
Taluyersné : Hosszú gyerek. Ugy nő, mintha
fizetnék érte !
Maréeha} : És milyen pályára készül?
Taluyersné (nevetve) : Milyen pályára? Gondol is ez még a jövőre?
André : Gondolok, gyakran !
Taluyersné: Gondolsz a jövőre? Mióta?
André: Néhány... néhány hónap óta...
Maréehal: És mi akar lenni?
Taluyersné (tréfás pálhosszal) : Költő !
André: Már lemondtam róla...
Taluyersné : Már nem szereted a költészetet?
André (komoran) : Szeretem. De kereskedő
leszek.
Taluyersné (kissé gúnyosan Maréchalhoz) :
Kedves, úgye?
Maréehal (súgva) : De most útban van.
Taluyersné : Maréehal úr azt mondja, hogy
kedves gyerek vagy.
Maréehal (halkan) : Küldje ki.
Taluyersné (válasz helyett André vállára teszi
a kezét és lenyomja): Ülj le, kis apródom.
(André anyja lába elé ül a földre. Taluyersné
a kereveten ül, a fiúcska hátat fordít neki, úgy,
hogy szembe van a nézőtérrel. Nem néz az anyjára.)
Maréehal (visszafojtott hangon, bosszúsan) :
Maga tudta, hogy itt van?
Taluyersné (könnyedén):
Talán...
Maréehal : Azért egyezett bele olyan hamar, hogy ide jöjjünk?
Taluyersné : Kitalálta !
Maréehal : Maga gonosz !
Talyersné : Félek a tűztől, hát gondoskodtam
kályhaellenzőről.
Maréehal: Aki fél a tűztől, az nem játszik
vele.
Taluyersné : De amikor olyan szórakoztató
nézni a lángokat !
Maréehal : Gyújtogató l
Taluyersné : Ha valami nem gyullad ki
magától, hát meg kell gyújtani. (André, akinek
az arca fájdalmasan megvonaglik, lassan elhúzza
a fejét Taluyersné keze alól, aki gépiesen simogatta
a haját.)
Maréehal (az asszony nyaka fölé hajol és
halkan) : Beszélnem kell magával.
Taluyersné (hangosan) : Hallgatom.
Maréehal (Andréra mutat) : De kérem . . .
Taluyersné: Olyan embernek tartom magát,
aki a szavait szereti mindjárt tettre váltani.
Szeretem a szép szavakat, de félek a tettektől.
(André felé mutatva.) Most nem ragadtathatja
el magát.
Maréehal : És a szavak? Hiszen nem süket !
Taluyersné (halkabban) : Majdnem olyan,
mintha az lenne, mert még gyermek. Seramit
sem ért meg ebből.
(André talán megértette, vagy talán az elhalkult
hang nyugtalanítja. Most megfordul és hosszan,
keményen reá néz az anyjára, aztán lesüti a
szemét.)
Maréehal: Tudja, hogy egyetlen nyugodt
éjszakám sincsen?
Taluyersné : Nagy betegség I
(Suttogó, fojtott hangok, ideges nevetés, sokatmondó szavak: a kacérság és a vágy muzsikája.)
Maréehal : Én ismerek egy jó orvosságot.
Taluyersné : Egy pohár grog?
Maréehal : Egy cocktail és egy kis puha ágy...

Taluyersné : Nagyon kényelmes gyógyszer.
Maréchal : Nem kúrálja így magát, soha?
Taluyersné s Sosem vagyok beteg I
Maréchal : És mégis, mintha most egy kis
láz tüze égne a szemében...
( André egyre jobban lehorgasztja a fejét.)
Taluyersné : Gondolja?
Maréchal : Meg mernék esküdni reá.
Taluyersné : Majd elmúlik. t
(Nagyon közel voltak egymáshoz, az asszony
most elhúzódik.)
Maréchal : Remélem, nem a férjétől fog
kérni cocktailt, hogy elmúljon.
Taluyersné (nevet) : De nagy csacsi maga !
(A karácsonyfához megy és keresgél a cukrok
között.)
Maréchal : Nem kapok semmit magától
karácsonyra?
Taluyersné s Akar egy kis angyalhajat?
Maga ördögi férfi...
Maréehal : Itt a fa alatt hasonlít egy kicsit
a paradicsomi Évára.
Taluyersné (a ruhájára mutatva) : Nem egészen.
Maréehal : Eléggé sajnálom.
Taluyersné : És aztán nincs is alma a fámon.
Maréehal : Mellékes, hogy milyen a gyümölcs,
a fő, hogy tiltott legyen ! Nem harap bele?
Taluyersné (a szájához emel egy narancsot) :
Nem.
Maréehal: Egy ici-pici falatot.
Taluyersné : Félek, hogy keserű.
Maréehal : Majd én meghámozom.
Taluyersné: Gondolja, hogy megtegyem?...
(Szemben állnak egymással. Az asszony mosolyog
és úgy tesz, mintha habozna, hogy beleharapjon-e
a gyümölcsbe. Aztán hirtelen odadobja a narancsot
Andrénak.) Nesze Dodó, a tied. (Maréchalt a
szalón felé tolja.) Jöjjön, már éppen eleget
sziszegett itt, maga kígyó !...
(A férfi sugdos az asszony fülébe, anélkül
.azonban, hogy hallani lehetne, mit beszél. Kimennek a szalónajtón át. Amikor már eltűntek,
André anélkül, hogy felállna, szomorú és szemrehányó tekintettel néz utánuk. Hosszú és fájdalmas
sóhaj tör ki belőle. Aztán feláll, egy pillanatig
habozik és a telefonhoz megy.)
André : Nem... nem merem úira megpróbálni..
(Rövid szünet és azután a folyosó felől sápadt
arccal belép Bataillon.)
Bataillon : Taluyers !
André : Mi újság? Mondd hamar !
Bataillon : Meglesz a gyerek !
André : Oh, Istenem 1
Bataillon: És Léonie kiabál, sikít, öregem!
Te, hogyha hallanád ! (Elsápadva.) Inni szeretnék valamit !
André : Csak nem leszel rosszul?
Bataillon : Azt hiszem, igen.
André : Uralkodj magadon !
» Bataillon: Adj valamit inni.
) André : Limonádét vagy málnaszörpöt akarsz?
; Bataillon (aki közben meginog) : Akármit...
( (André megitatja.)
André : Jobban vagy már?
Bataillon: Igen. (Sóhajt.) Te, ha hallottad
volna... Az ember azt hihetné, hogy gyilkolják.
Folyton azt kiabálja: Dodó, Dodó!
André: Engem hív! (Az ajtó felé szalad.)
Bataillon : Hová mész?
André : Hozzá jnegyek.
Bataillon: És a zsúrod?
André (visszafordul) : Igazad van, nem
mehetek el, mert észrevennék. És nekem most
bábszínházat kell játszanom. (Gyermekesen
toporzékolva.) De mégsem hagyhatom most
magára Csöpit!... Teljesen egyedül.

I

Bataillon : Nincs egyedül ; nála van az orvos.
André: Hála Istennek.
Bataillon: Az öreg ablaktisztogató elment
érte.
André : És mit mond az orvos az állapotáról?
Bataillon: Nem tudom.
André: De hát gondolhatta, hogy miért
küldtelek oda. És mégse mondott semmit?
Batallion: De igen. Azt mondta: Kotródj
innen, te taknyos !
André (vállat von) : Hülye !
Bataillon: De milyen!... Ottmaradtam az
ajtó mögött... És hallottam, amikor valami
szimszézisről beszélt.
André : Mi az?
Bataillon: Nem tudom. Te sem tudod?
André: Nem. Elég baj. Várj, megyek,
megnézem a lexikonban.
„
Bataillon: Az édesapád dolgozószobájában?
Andrée Nem. Ne mozdulj. A Larousse itt
van a folyosón lévő könyvtárban. (Kimegy és
azonnal visszajön a lexikon egyik kötetével.)
Mindjárt megnézzük. (A karácsonyfa alatt
leülnek a földre és lázasan kutatnak a lexikonban.)
Bataillon: Az Sz betűnél keresd.
André: Nem. Az n betűnél kell keresni,
a nőnél.
(A két gyerek belemerül az olvasásba. A szalon
felől belép Taluyersné Clairacné társaságában.)
Taluyersné : A szobámban kényelmésen elláthatja a kicsinyét...
Clairacné (megpillantja a gyerekeket) : Oh,
mily kedvesek ezek a gyerekek, itt a karácsonyfa
alatt. *
Taluyersné : Hát gyere ide szépen köszönni,
Dodó, Clairac néninek.
Clairacné t Nem, nem. Ne zavarja meg őket.
Én megértem a gyerekeket. Az enyimek is
ilyenek. Ha belemerülnek egy meséskönyvbe,
nem lehet őket elhúzni tőle. (A két asszony
kimegy a folyosóra vezető ajtón át. André és
Bataillon tovább olvasnak.)
Bataillon: Mondd, érted te ezt?
André: Nem nagyon... De azt értem, hogy
nagyon szenvedhet.
Bataillon: És te?
André: Én?
Bataillon : Hát mialatt a gyereked a világra
jön, neked semmi sem fáj?
André: Semmi... De nem is igazságos dolog,
hogy ez így van... Hogy csak ő szenved. (Rövid
szünet.)
Bataillon: A doktor azt mondta, hogy egy
órán belül minden rendben lesz.
André (a faliórára néz) : 8 órakor. (Szünet.)
Bataillon (hirtelen) : Nekem sohasem lesz
feleségem.
André (összerázkódva) : Miért nem?
Bataillon: Most már nem akarok feleséget...
Mióta hallottam Léoniet kiabálni... Soha se
hittem volna, hogy ez a szerelem!... H á t elhatároztam, hogy nekem nem kell feleség!...
Soha!
André (vadul) : Hallgass ! Ne mondd nekem
ezt ! (Szégyenkezve.) Én nem akartam azt,
amit csináltam... Most mindig Boucharde
anyja jut eszembe, akiről te is tudod, hogy egy
ilyen pillanatban halt meg.
Bataillon (megborzadva) : Taluyers !
André: Soha sem hittem volna, hogy ilyen
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súlyos dolog az, amit mi csináltunk... Félek...
Túlságosan sok az, ami velem történik. Ha.
Léonie-ra gondolok... A kicsire... A váltóra
és mindenre... úgy érzem, hogy nagyon egyedül
vaigyok.
*
Intuition (lelkesülten) : Nem vagy egyedül
Bataill
barátom, mert itt vagyok melletted én !

André (megszorítja a kezét) : Köszönöm,
öregem... De azért mégis... Ugy érzem, szükségem lenne ebben a pillanatban... (Kétsébeesett, segítséget hívó, nagy gesztust csinál, de karjai
tehetetlenül visszahullanak. Rövid szünet.)
Bataillon : Mit gondolsz, mit mondanának
a szüleid, ha megtudnák a dolgot?
André : Egészen biztos, hogy intézetbe
dugnának... (A*szalónból behallatszik a gyerekek
nevetése és az apró táncoló lábacskák zaja.)
És most nem lehetek mellette, most ! Hogy
tudjam... (Hirtelen.) Menj vissza, öregem !
Bataillon (bátortalanul) : Azt akarod, hc
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dologgá válik a házasság. Akár tetszik, akár
nem, ezer ú j dologra kell gondolni,
André t Tudom: a bölcsőre, a gyerekkádra...
Clairacné : Az még semmi.
André: Az semmi 1?
Clairacné : H á t az bizonyos, hogy sok apró
örömről kell lemondani. De mikor már i t t
vannak a kölykök... Tudod kis Andrém,
hihetetlenül édes egy olyan kis poronty. De
miért vagy nyugtalan... Miért kíváncsiskodói?...
André: Nem... Nem kíváncsiskodom...
Clairacné : Mi lelt, mondd meg szépen.
André (szenvedő hangon): Semmi... Tessék
elhinni...
Clairacné : Csak hallgass, ne füllents, mert
már kitaláltam I
André (szégyenkezve) : Oh, nem néni !
Clairacné : A mamád kis testvérkével fog
megajándékozni.
André : Dehogy.
Clairacné : Mi az? Még nem szabad beszélni
róla? Na, jól van, nem fogom elmondani, hogy
te árultad el a dolgot. (A szalonaflón ki.)
André : Mintha nem lehetne nekem egy
saját, külön fiam. (Gyermeknevetés hallatszik be.
Folytatja a karácsonyfa feldíszítését.
Látszik
rajta, hogy nem arra gondol, amit csinál. Nagyon
egyedül érzi magát és csordultig van a lelke.
Tekintete rátéved a faliórára s magában mormolja.)
Nyolc órakor mindennek vége lesz... (Kiáltás
hallatszik be. Erősen összerázkódik.) K i kiabál
így? (A szalónajtón át beszalad kiabálva egy
hatéves kislány. Josette, kezében babával.) Te
vagy az?... Nem szabad így kiabálni ! (Magához
térve, rémületéből.) Az ember megijed, ha így
kiabálsz.
Josette (Beerre mutat, aki nyomon követte) :
Benjamin húzta a hajamat.
André (rátámad Beerre) : Marha alak 1 Azt
akarod, hogy megpofozzalak?
Beer: Csak játszottam.
André : Menj a fenébe ; utállak I
Beer : H a így beszélsz velem, nem adok •
havi huszonöt franknál többet! (Gyorsan eliszkol.)
Josette (rövid szünet után) : Tudod, nagyon
f á j t , azért kiabáltam.
André (komolyan) : Éppen elég, hogy fájdalmat okoznak nektek akaratlanul is...
Josette : Te fogod a babákat mozgatni?
André (szórakozottan) : Igen.
Josette : Mozgasd őket külön nekem is.
André : Ne piszkálj 1
Josette : Ha mozgatod őket, kapsz egy puszit.
André (élénken) : Nem, nem kell 1
Josette : Nem akarsz egy puszit?
André : Soha senkit sem szabad megcsókolni.
Josette : Miért?
André: Mert az mindig rosszul végződik.
Josette (kíváncsian) : Hol vannak a babák?
André (megadással. Kivesz a bábszínház aljából
egy bábut és odaadja a kislánynak) : Nesze.
Josette : Ez egy bohóc, úgye?
André : Igen. (A kezébe veszi a bábut a lábánál
fogva és úgy nézi)
Josette : Ne tartsd így, mert megfájdul a
feje... Nem tudsz a babával bánni.
André: Igazad van. Nein tudok babával
bánni. Nem tudok. Semmit sem tudok...
Menj és hagyj békét nekem !
Josette (aki kissé megijedt, a babához, gyögéden):
Gyere baba. menjünk innen.
(Kimegy. André nézi az órát, a telefont, aztán
a bábut. Hosszan, gyöngéden nézi a mayához
szorított bábut, aztán apja dolgozószobájának
ajtajához megy és kopog.)
Taluyers (hangja belülről) : Szabad ! (De

André nem mer belépni.) Szabad ! (A fiú fél
és hátrál. Az ajtó kinyilik, Taluyers megjelenik,
kezében könyvvel, homlokára tóit pápaszemmel.)
No, mi az? Ki kopogott? Te voltál az?
André (kifulladva) : Igen, én voltam, papa.
Taluyers: Nem hallottad, hogy azt kiáltottam, szabad?
André : De igen, papa.
Taluyers: H á t akkor mit jelent ez az egész
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viselkedés? Te kopogsz, én azt mondom
»szabad« és te nem jösz be.
André s Nem mertem.
Taluyers : Ebben az esetben az ember nem
kopog, gyermekem, — így sokkal egyszerűbb.
Mit akartál tőlem.
André (annak a karjának a mozdulatával
kísérve, amellyel a bábut tartja) : Meg akartalak
kérni papa, hogy segíts nekem.
Taluyers : Valamelyik feladatodról van szó?
André: Igen papa, egy feladatról... Egy
nagy feladatról.
Taluyers : Nem tudod magad megoldani?
André: Félek, hogy egyedül nem.
Taulyers : Annyira nehéz?
André : (Egy pillantást vetve a bábura) : Igen,
azt hiszem, hogy olyan valami, ami túlhaladja
az... az életkoromat...
Taluyers: Hát lássuk, mi az? (A telefon
csönget. André összerezzen és izgatott nyugtalan'
Sággal lesi apfa minden mozdulatát.) Halló 1
Halló! Igen, igen. Ugyan kérem, mit érdekel
az engem!?... (Leteszi a kagylót és visszamegy
a fiához.)
,
André (aggódva és félénken) : Ki telefonált
papa?
Taluyers: Senki. Hát lássuk a feladatodat.
André: Igen... (Megint félénken és aggódva
kísérli meg a kérdést.) Ki volt a telefonnál,
papa?
Taluyers î Mondom, hogy senki. (Szünet.)
A cukrász volt, valami másféle krémet küldött,
mint amit rendeltek... (Vállat von, aztán
szembe fordul a fiával.) Hát hallgatlak. Miről
van szó? Valami latin fordításról?
André (rövid habozás után) : Nem, hanem egy
irodalmi dolgozat.
Taluyers: Hát olvasd fel nekem azt, amit
már megcsináltál. (André nem mozdul.) Nincs
meg semmi belőle?
André; De igen, papa.
Taluyers: Hát hozd ide... (André még egy
kicsit habozik, aztán az asztalhoz megy, felkap
találomra egy papírdarabot és zavartan, bizony.talan léptekkel visszamegy az apjához. Látszik,
hogy beszélni akar és hogy egy pillanatra nekibátorodott. De az apja reánéz és a gyermek elszántsága azonnal szertefoszlik. Taluyers most kissé
idegesen szól rá.) De ha nem most akarod...
André: De igen... Már itt van. (Ügy tesz,
mintha a papírlapról olvasná) : »André tizenhat
éves volt. Ugy állott a dolog, hogy nemsokára
egy gyermek atyja lesz...«
Taluyers (rándít egyet a vállán és félbeszakítja);
Már mindjárt egy lehetetlen ostobasággal
kezded ezt a hülye fogalmazványt.
André » Nem, papa.
Taluyers : Azért háborgatsz, hogy ilyen
sületlenségeket olvass fel nekem?
André : Hallgass meg, papa.
Taluyers : Dehogy is hallgatok ilyen szamárságokat!!... Csináld meg a feladatodat úgv,
ahogy tudod... De azért igazán igyekezhetnél,
hogy valami haszna mégis csak legyen a
tanulásnak... Mert hallatlan, hogy korodhoz
képest mennyire gyerekes vagy... Mennyire el
vagy maradva. (Visszamegy a dolgozószobába.
A következő másodpercben Taluyersné sietve
belép a nagybácsival együtt.)
Taluyersné : Rajta Dodó, egy-kettő és kezdd
el a bábjátékot. Már bejelentettem az előadást
és a kicsik izgatottan várják. (André nem válaszol.) Mi az, nem hallod, hogy mit mondok?
André (akinek a gondolatai messze járnak) :
Igen, mama.
Taluyersné : Hát siess, hiszen még fel is kell
állítani a színházat.
Nagybácsi: Majd én segítek. Hova állítsuk.

Taluyersné : A szalón ajtajába — a függöny
nyílásba.
Nagybácsi : Értem, ott a nézőtér, itt a
kulisszák. (A szalónajtóhoz tolja a bábszínházat,
közben hátat fordít a nézőtérnek. André teljesen
rabja gondolatainak és meg sem mozdul. Maréchal
belép Clairacné társaságában.)
Maréchal (Andréhoz) : Melyik darab kerül
színre?
Taluyersné (válaszol helyette) : Babszem Jankó
története. (A szalónból behallatszik a gyermekközönség kiabálása.) Halljuk, halljuk t Kezdjék
már! A közönség türelmetlenkedik. Készen
vagy már Dodó?
André (szórakozottan) : Igen, mama.
Taluyersné : Kéznél van az összes szereplő?
André : Nincsen.
Taluyersné : Hogyhogy? Melyik hiányzik?
André (magához térve) : Már egyik sem,
mama. (Falióra nyolcat üt.)
Taluyersné (a többiekhez) : Hát menjünk,
foglaljuk el a helyünket. (Indulnak.)
André (rémülten néz az órára és zavartan
hebeg) : Nyolc óra... (Zokogásba tör ki.)
Mind (hozzá sietnek) : Mi bajod van? Mi
történt? Mi van veled?
André (feljajdul az örök kiáltással) : Mama !...
Nagybácsi: Ml lelt most egyszerre, minden
ok nélkül?
Maréchal: No lám, micsoda nagy bánata
lehet !
Clairacné : Bántott valaki? (André most már
halkabban sír.)
Taluyersné t Ha bántott valaki, hát csak
modd meg !
Maréchal : Nem bántott senki? (André
tagadólag rázza a fejét.)
Nagybácsit De hát mi van veled?
Clairacné : Nem akarod megmondani, hogy
mi bajod van?
André (bágyadtan) : Nem mondhatom meg...
Taluyersné (könnyedén) : Ah, már tudom !
Megtiltottam neki, hogy fagylaltot egyék...
Nincsen rendben a gyomra.
(Mindnyájan
megkönnyebülten veszik tudomásul a kijelentést.)
Hát nem bánom, kapsz a fagylaltból, — de
most aztán ne sírj. Töröld meg az orrodat és
ne várakoztasd az előadással a kis barátaidat.
(A többiekhez.) Menjünk. (Mialatt kimegy.)
Árt neki a fagylalt, de most az egyszer hadd
teljék kedve.
Clairacné : ' Hát ezt a kis örömet igazán meg
lehet szerezni neki...
Taluyersné! Persze... Nem mindig van karácsony...
(Mindnyájan kimennek. André szipog, megtörli az orrát a kezefejébe, veszi a bábut, amelyet
gyöngéden magához ölel és tétovázó léptekkel,
lassan elindul a bábszínház felé. Eltűnik a bábszínház hátál fedő vászonfüggöny mögött. Csöngetéssel jelzi az előadás kezdetét. Aztán behallatszik
a gyermekközönség meglepett moraja, amellyel
a függöny felgördütését kíséri.)
André (hangja siralmasan, végtelenül szomorúan
hallatszik, ahogy két hangon beszélteti a bábukat):
Jónapot kivánok !... Vitéz László urat keresem...
Én volnék az, te kis babszem. Jó, hogy szólottál,
mert majdnem rád tapostam.
(A folyosó felől izgatottan, kipirulton, lihegve
beszalad Bataillon.)
Bataillon: Dodó, Dodó! (Miután André a
bábszínház belsejében ül, Bataillon nem találja.
Hol lehet? (A szalón ajtóhoz megy és újra kiabál.)
Dodó, Dodó !
, •
André (kilép a bábszínház hátsó részét takaró
vászon mögül) : Mi az? Mi újság?
Bataillon: Dodó, már megvan, megjött —
és Zigomár ! Zigomár 1

André î Oh Istenem ! ( A következő percben
örömében vadul táncolni kezd. Közben pedig
Bataillon kiáltására riadtan megjelenik a dolgozószoba ajtajában Taluyers, a folyosóra nyiló
ajtóban és a szalónajtóban Taluyersné, Clairacné,

a Nagybácsi, Beer, Josette. André pedig szinte
öntudatlanul kiabálja.) Zigomár 1 Zigomár !...
(Aztán, mint a szélvész, rohan a kijárat felé,
Bataillon pedig követi.)
(A függöny nagyon gyorsan legördül.)

HARMADIK F B L V O N A S
Színpad : ugyanaz, mint az első felvonásban,
csak éppen egyetlen bútordarabbal van több :
a 49 frankos, fehérre lakkozott, öntött vasból
készült bölcsővel. Léonie egyedül van s egy régi
dalt dúdolva, ringatja gyermekét.
Léonie:
Csicsijja szép fiúnk, aludj piciny kis
angyalunk,
Csicsijja szép fiúnk, aludj piciny kis
angyalunk, aludj.
Altassuk, ringassuk el csendesen,
Ha elmégy nem jössz meg te sem.
Elvisz majd téged is egy hajó,
Anyák, anyák, jaj nektek 6.
Csicsijja szép fiúnk aludj aludj piciny
kis angyalunk, aludj.
(Az ucca felől belép André, Bataillon és Jacques.
Jacques apó ünneplő ruhájában van. A leány
int nekik, hogy legyenek csöndben. Erre mindhárman ünnepélyesen megállnak egy sorban és
mozdulatlanul állanak, mintha áhítatos szertartásban vennének részt. Léonie tovább dúdol.)
Léonie (a bölcső felé hajol és aztán feláll) :
Elaludt... Hol jártak maguk, hárman együtt?
André : A polgármesteri hivatalban.
Léonie : Mit kerestek ott?
André: Törvényesíteni akartuk a gyereket.
(Bataillonra és Jacquesre mutat.) Ok voltak a
tanúim.
Bataillon : De a hivatalnok nem akarta
megcsinálni a dolgot.
Jacques: Azt hitte, hogy ugratni akarjuk.
André: Sok hülye pasas van a világon.
Jacques (Bataillonra mutat) : Nem a kis
pajtást kellett volna elhozni tanúnak.
Bataillon (sértődötten) : Már miért ne?
André: Igaza van Jacques apónak, éretlen
tacskónak látszol.
Bataillon : Azért nem fogadott el tanúnak,
mert mondtad, hogy hány éves vagyok.
Léonie: Mért nem füllentettél?
André: Hivatalos ügyben nem szabad...
Aztán tőlem is igazoló okmányokat kért.
Léonie : Okmányokat?
. André : A katona-könyvemet vagy pedig
a választói igazolványomat... Persze ezekután
a cserkészigazolványomat se mertem megmutatni neki. (Dühösen.) Mégis csak disznóság,
hogy ne törvényesíthessem a fiamat.
Léonie: Jó, jó... De azért még nem kell
felverned szegénykét... (Ringatja a bölcsőt.)
Bataillon : Azt hiszem, ahhoz, hogy törvényesítsd, nagykorúnak kell lenned.
André (bosszankodva) : Nem várhatok huszonegy éves koromig. Hogyne ! Hogy négy évig
ne legyen apja a fiamnak ! Hát meg mit nem !
(Jacques felé.) Mért mondta be, hogy az apja
ismeretlen? (Léoniehez.) Előtted nem voltam
ismeretlen, úgy-e ?
Jacques : Nem mertem megmondani, hogy
kegyed az atya.
André (szigorúan) : Gondolhatta, hogy nem
fogom megtagadni a saját gyerekemet.
Léonie: És közben felvered 1... (A gyermekhez.) Aludj drága kincsem, aludj kis mókuskám...
Semmi, semmi, csak a papa beszél hangosan.
(Andréhoz.) De hát végül is mit mondott az a
hivatalnok?
André: Hogy ilyen esete még nem volt.
Jacques : Hogy ő egyedül nem intézheti el

a dolgot, úgy, ahogy szeretné és utánajár az
ügynek.
André: Azt mondta, érdeklődjünk.
Jacques : Holnap újra elmegyünk.
André: Persze majd Bataillon nélkül.
Bataillon (dühösen) : Hát csak menjetek
nélkülem, bánom is én! Ha én ezt tudom,
dehogyis megyek el veletek abba a hivatalba
— és most javába ping-pongozhatnék.
Léonie: Azért nem szabad haragudnia...
Bataillon : Egy évvel vagyok fiatalabb,
mint André.
André: Fellépés kell az ilyesmihez... Elő
se mertél állani...
Bataillon: ó az oka mindennek... Rögtön
begyulladt... Itt adja a nagy legényt... De ott
a hivatalnok előtt elsápadt és dadogott...
André: No és aztán? Meg voltam hatva.
Nem olyan kicsi dolog az, amikor a hatóság
előtt ki kell jelenteni az embernek, hogy apa...
(Kis csomagot vesz elő és a bölcsőre néz.) Már
meg is csináltattam a kicsinek a névjegyet...
persze az én vezetéknevemmel...
Léonie (feláll) : Névjegyet csináltattál neki?
André : Igen.
Léonie: Elsietted a dolgot... Mutasd...
Rodolphe Taluyers«... jól hangzik... De azért
várhattál volna vele...
André : Egyelőre nem adhatok neki más
ajándékot, csak a nevemet.
Jacques : Én is elhamarkodtam a dolgot...
Vettem egy üveg pezsgőt, hogy méltón megünnepeljük a gyermek törvényesítését...
Léonie : Mindig kényeztet minket.
Jacques (mutatja az üveg pezsgőt) : Most
aztán mit csináljunk?
André (határozottan) : Holnap meg fogjuk
inni.
Jacques : Megkérem azt a barom házmestert
hogy tegye el nekünk holnapig a pincéjébe'
(Kimegy.)
André (Bataillonhoz) ; Te is iszol velünk a
pezsgőből.
Bataillon (durcásan) : Holnap más dolgom
lesz...
André (csipdelőzve) : Ideges 1 Bataillon úr
kissé ideges !
Bataillon : Torkig vagyok veled 1
Léonie (a bölcső fölé hajol) : No tessék,
sikerült felébreszteniük a kicsit !
André: Nem baj, hiszen nem sír.
Léonie : Mondhatom, hogy nehéz a férfiakkal
okosan beszélni... (A hátsó üzlethelyiségbe megy.)
Bataillon : És ha sírna is, nekem van egy
nagyszerű trükköm... Attól minden gyermek
egyszerre elhallgat.
André: Mi az a trükk?
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Bataillon: Majom pofát kell vágni... Fogadjunk, hogy megnevettetem. Nézz ide. (Grimaszt
vág.) No, látod...
André : Nem is nevet.
Bataillon : Hát persze, hogy nem" röhög,
mert ahhoz még kicsi, de a szeme, az nevet...
André: Csuda ügyes dolog. Most én fogom
megnevettetni. (Fintorgatja az arcát.)
Bataillon: Nem nevet. De most figyelj, —
erre nevetni fog. (Grimasz.)
André : Erre is ! (O is grimaszokat vág.)
Bataillon : Most se nevet.
André: Ez csak azt bizonyítja, hogy te
csúfabb vagy, mint én.
Bataillon : Ideges. Taluyers úr ideges !
André: Ne kötekedj. (A gyermekhez.) Ne
törődj vele fiam, Rorokám, mert bolond szegény.
Inkább nézd meg, hogy mit hoztam neked.
(Játékszert húz elő a zsebéből.)
Bataillon: Vetted neki? Van pénzed?
André : Dehogy vettem... Az én játékaimból
való.
Bataillon (hirtelen) : Nézd 1 Ásít 1 Egyem a
lelkit.
André : Mert tetszik neki a játék !
Bataillon : Engedj oda.
André : Hogyne, hogy megríkasd 1
Bataillon : Kibérelted?
André: En vagyok az apja.
Bataillon: Én meg a keresztapja. Tanítsuk
meg járni...
André t Megbolondultál? Ali« három hete
született...
Bataillon : Mondd, ez még járni se tud?
André (fölényesen) : Persze, hqgy nem...
Majd ha egy hónapos lesz...
Bataillon : Hány kiló?
André : Három és fél.
Bataillon (rövid szünet után, izgatottan) : Nézd,
most meg ő csinál grimaszokat.
André: Vájjon mi baja lehet?... ó biztosan
nem azért csinálja, hogy megnevettessen minket !
(Léonie belép, kezében cuclisüveggel.) Léonie,
a kicsike grimaszokat vág...
Léonie (hevesen) : Az Istenért, mit csináltál
vele !?
André : Semmit. Becsszavamra. Hozzá sem
értem. Bataillon a tanúm.
Bataillon: Én nem vagyok a tanúd...
Nekem nincsen fellépésem...
André: Nevetett... A szeme... Aztán egyszerre csak...
Léonie (a bölcső fölé hajol és nevet) : Nincsen
semmi baj... csak egy kis baleset... (Andréhoz.)
Menj és hozz tiszta pelenkát... Légy szíves...
(Bataillonhoz.) Kérem, forduljon el...
Bataillon: Már úgyis megyek... Te még
ittmaradsz Taluyers?
Léonie : Remélem, hogy legalább délig
itt marad...
André : De ebédre haza kell mennem...
Bataillon: Hát akkor holnap, az iskolában...
Hánykor mész a polgármesteri hivatalba?
André: Tizenegykor. A kémia után...
Bataillon: Elkísérlek... Persze, a hivatalba
nem megyek fel, mert te nem akarod...
André (melegen) : Kedves egy marha vagy...
Bataillon (hirtelen) : Most jut eszembe...
A Séné bátyja joghallgató... tőle megkérdezhetnénk, hogy az ember hány éves korában
törvényesíthet gyereket.
André : Jó tipp 1
Bataillon : Megyek és megkeresem, most
rögtön.
André : Nem fognak beengedni az egyetemre.
Bataillon: Ott meg sem találnám... A
d'Harcourt kávéház terraszára megyek... (El.)

André (kimegy, de rögtön hozza a pelenkát):
Amit kimostál, azt kiteregessem?
Léonie : Igen. Soha sincsen elég belőle.
André : Vizet is teszek a kályhára. (Kimegy,
aztán visszajön és nézi, hogy Léonie pályázza
be a gyereket.) Oh, de kedvesek a kis lábai...
Mondd, így jött világra?
Léonie: Nem értem...
André: így?... Fix und fertig?
Léonie : Persze. Hát hogy képzelted?
André : Azt hittem, hogy vannak dolgok,
amik később nőnek ki...
Léonie (a gyermekhez) : Légy jó... légy
engedelmes, drága kis bogaram...
André: Mondd... Éppen akkora, mint egy
törvényes gyerek?
Lénoie: Hát persze...
André: Én azt hittem, hogy kisebb lesz.
Léonie: Mért lenne kisebb?
André: Hát mert mi, a szülők is kisebbek
vagyunk. Ugy-e hasonlít rám?...
Léonie: Mint két tojás... Gyönyörül
André (tréfásan) : Mert rám hasonlít. (Szaoal.)
»Cara deum solobis magnum
Jovis incrementum...«
Léonie : Ne beszélj hozzá latinul.
André: »Isteneknek kedves nemzedék,
Jupiternek drága fajzata...« Virgilius költeményéből citáltam. Igazán gyönyörű kis fiú...
Léonie : És milyen jó. Alig lehet a hangját
hallani.
André (komolyan) : Hű ! De hát én nem
csak apa vagyok... Meg kell csinálni a matematikai dolgozatomat...
Holnap óra lesz
belőle...
Léonie: Itt a karosszéked... Ülj bele...
André: Jó. Ide ülök a kicsi mellé... De
aztán ne huzigáld a hajam, te kis indiánus !
Léonie (a gyermekhez) : Hallod, drága kicsikém... Hagyni kell a papát, hogy megcsinálhássíi 9. leckéjét...
André (veszi a tankönyvét, leül a bölcső mellé,
s aztán mély meggyőződéssel) : Hiába... Mégis
csak szép a családi élet...
Léonie : Húzd fel a papucsomat... A te
ócska papucsodat a kályha mellé tettem száradni...
André: Csak egy óra időm van... Nem érdemes, hogy lehúzzam a cipőmet...
Léonie: Most jut eszembe... Hiszen neked
még el kell menned bevásárolni...
André (feláll) : Hát akkor most mindjárt
indulok is...
Léonie: Felírtam mindent... (A pulton
megkeresi a cédulát, aztán a hátsó helyiségből
kihozza a »cekkert*.) Vigyázz, hogy a fűszeres
mindent jól mérjen...
André: Légy nyugodt...
Léonie : És hogy a kofa ne a kosár aljáról
adja a portékát...
André: Jó, jó... De ne ugrálj annyit...
Csak most keltél fel és nem szabad kifárasztanod mhgad... (Megcsókolja a gyereket.) A
viszontlátásra, Sólyomszem... (A fejébe csapja
baszk baretjét, felkapja a cekkert, s a kapualjba
vezető ajtón át kimegy. Rövid szünet. Léonie
rendezget, aztán visszamegy a bölcsőhöz. Föléje
hajol és csiklandozza a gyermek arcát.) Itt a
nózi... Itt az alma... Két piros folt van
rajta... Kerekecske gombocska... Merre fut
a nyulacska... (Nem veszi észre, hogy az üzletajtón át belépett Taluyersné, nagyon elegánsan,
s fiatalosan öltözve.)
Taluyersné (aki rögtön megállt, mihelyt belépett, visszafojtott izgalommal) : Hát ez kedves. Mondhatom...
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Léonie (megfordul és meglepetve) : Szolgálhatok?
Taluyersné (izgatottan a bölcsőre mutat) :
Vigye ki ezt innen... kérem !
Léonie (felindultan):
De kérem!... Mi
tetszik?
Taluyersné : Taluyersné vagyok, kisasszony !
Léonie (dermedten néz rá).
Taluyersné ; Megengedhetem magamnak ezt
a kérést... Vagy nem? (Léonie bizonytalan
mozdulatot tesz, Gúnyosan.) Nagyon bájos
a családi idill,.. A kerekecske-gombocska...
Léonie (félénken) : A papám szokott velem
így játszani... amikor még kicsi voltam...
és meg akart nevettetni...
Taluyersné: Nagyon bájos versike... De
hát mindenre el voltam készülve,.. Csak
arra nem, hogy ennyire fiatal... Hány éves?
Léonie: Tizenhét...
Taluyersné: Tizenhét éves!... Hát ez fantasztikus I (Kihívóan.) De úgy látszik, hogy
a látogatásom még csak meg sem lepi.
Léonie : őszintén szólva, nem reméltem...
Taluyersné : Nem is remélhette.
Léonie : De tudtuk, hogy előbb vagy utóbb
bekövetkezik... Sokszor beszéltünk róla mi
ketten... Mondtam neki: »Mégis, ha egyszer
megtudják otthon, mi lesz akkor?« Azt felelte : »Nem is szeretek gondolni rá.«
Taluyersné: Persze, ez a legkényelmesebb...
Tudni akarja, hogy hogy jöttem rá? Ma
reggel, amikor az inas a nadrágját kefélte,
kiesett a zsebéből egy levél... Egy levél,
amit Anselme Perrott nevű egyén írt...
Léonie: A papám...
Taluyersné : Ez az egyén nevetségesen méltóságteljes hangon és cikornyás stílusban
felszólítja... (Nevet.) ...a maga csábítóját,
hogy teljesítse kötelességét az anyáv,al és a
gyermekkel szemben...
Léonie: Ráismerek a papámra...
Egy
napon váratlanul betoppant,.. Meglátta a
kicsit... És elérzékenyült... Aztán szereti
adni a mentőangyalt... Megkérdezte, hogy
ki a gyerek apja s én elkövettem azt a szamárságot, hogy megmondtam... Ugylátszik
kisütötte, hogy ő itt rendet teremt... Rá
vall... Még ahányszor csak törődött velem,
mindig bajt csinált...
Taluyersné : A címünket azonban magától
kellett, hogy megtudja!
Léonie : Erre nem volt szüksége, hiszen
címírásból él...
Taluyersné : Hát akár maga sugalmazta
azt a levelet, akár nem..,
Léonie (tiltakozva) : Én nem...
Taluyersné : Ne nagyon reménykedjék. Azért
jöttem, hogy ezt megmondjam... (Idegesen
a bölcsőre mulat.) De kérem, vigye ki ezt innen... mert idegesít...
Léonie (megülődve) : Ha mindenáron kívánja... (A hátsó üzlethelyiségbe viszi a bölcsőt.
Taluyersné megpillantja a cuclisüveget, a kezébe
i veszi és megszólal.)
\
! Taluyersné: Hát ez óriási... Sohasem hittem volna a férjemről, hogy még ily... Egy
tizenhét éves leánnyal... egy gyerek... (Léonie
visszajön.) Most pedig beszélhetünk, kisaszszony. Láthatja, hogy mindent tudok.
Léonie : Látom.
Taluyersné : Tehát ne tagadjon le semmit,

akkor könnyebben megértjük egymást. Ha
arra számított, hogy valami alkalmas médiumra talált bennem, hát alaposan csalódott.
Léonie : Tisztában vagyok vele.
Taluyersné (gúnyosan) : Az apa nincs itt
véletlenül?
Léonie : Nincsen.
Taluyersné : Igazán kár. Teljes volna az
idill.
Léonie : Ugye... ugye nem fogja nagyon
megszidni?
Taluyersné : Megszidni? Furcsa fogalmai
vannak. Mindenesetre alaposan megmondom
neki a véleményemet.
Léonie : Nagyon haragszik rá? De hát
mégis... sose gondolt rá, hogy előbb vagy utóbb
be fog következni a dolog...
Taluyersné : Hogy képzeli? !
Léonie : De hát végre is nem ülhetett örökké
az ön szoknyáján...
Taluyersné (felháborodva) : Miért nem mondja
mindjárt, hogy öreg asszony vagyok?
Léonie : Arról szó sincs. On nagyon is fiatal és szép... Ezt őszintén mondom...
Taluyersné: A maga őszintesége!...
Léonie: Akár meg is esküszöm... Ne gondolja, hogy én az ön ellensége vagyok... Éppen
ellenkezőleg...
Taluyersné (elképedve) : Ellenkezőleg?...
Léonie: Gyakran beszélt nekem önről...
És mondhatom, hogy nagyon szereti... Ha
pedig 6 szereti nagyságos asszonyomat, én
is szeretni akarom...
Taluyersn : Hát ez gyönyörű !
Léonie (gyöngéden) : Nem akarja megcsókolni a kicsikét?
Taluyersné: Én?... Megőrült? Eszemágában
sincs !
Léonie (melegen) : Akárhogy is történt...
mégis csak az ő fia...
Taluyersné : Mondhatom, kisasszony, hogy
angyali türelmet tételez fel rólam.
Léonie : Lássa be, mivel hogy mindketten
egyformán szeretjük őt, hát egymást meg
kell értenünk...
Taluyersné : Micsoda nő karmaiba került !
Léonie (kedves mosollyal) : Tessék mondani,
nem lenne így kellemesebb?
Taluyersné : És milyen angyali mosollyal
mondja mindezt ! Rossz nyomon jár, kisasszony, nagyon rossz nyomon ! Nem fogunk
osztozkodni ! Hogy az én drágalátos férjem
elcsábította magát...
Léonie (rémülten kapja fel a fejét) : Tessék?
Taluyersné: ...hogy anyává tette, azzal
még nincs minden rendben. Nagyon téved,
ha azt hiszi, hogy sikerült felborítania a házaséletünket. Ha egy házasság ennyi ideig
nem omlott össze, hát akkor nem a maga
tizenhét éve az, ami fel fogja borítani és nem
az az animális vágy, amit sikerült felébresztenie. (Léonie kétségbeesett mozdulattal akarja
elhallgattatni.) Nem, kisasszony, hiába gesztikulál, ezekután nem fogja belém fojtani a szót...
Léonie : Tévedni tetszik !
Taluyersné : Micsoda?
Léonie : Nem az ő... Nem ő...
Taluyersn : Hát ki?
Léonie : Azt én nem mondhatom meg.
Taluyersné : Tagadni meri? Egy kicsit
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későn jutott az eszébe i Azt akarja mondani,
hogy nem a férjem a szeretője?
Léonie : Nem J
Taluyersné Î De hiszen elismert mindent!
Léonie: Nem azt!... Nem azt!...
Taluyersné (gúnyosan) : Talán nem . is ismeri
az uramat?
Léonie : Nem is láttam soha !
Taluyersné : Itt sem járt, egyetlenegyszer
sem?
Léonie : Egyetlenegyszer sem !
Taluyersné (ebben a pillanatban belépő férjére mutat) : Igen? Hát akkor most mit keres
itt a férjem? (Gúnyosan a férjéhez.) Jónapot,
kedves barátom, jónapot !
Taluyers : Mi az? Téged is belekevertek
ebbe a históriába?
Taluyersné: Nem, csak eljöttem bemutatkozni a szeretődnek.
Taluyers : Hagyj nekem békét ezzel a hülyeséggel. (A kezében levő levél borítékjáról olvassa
le a nevet.) Léonie Perrott kisasszony?
Léonie: Igen... Én vagyok...
Taluyers : Maga az, akitől gyermekem van?
Léonie : Igen... akarom mondani, nem...
Taluyers: Nagyon örülök, hogy megismerhettem...
Taluyersné : Csak ne fárasszák magukat
ezzel a komédiával... Elkésve jöttél... A
kisasszony bevallotta, hogy a szeretőd...
Taluyers : Bevallotta? Igazán?
Léonie: De nem, kérem...
Taluyersné: Részletesen beszámolt... Állítólag közölted vele azt is, hogy nagyon szeretsz engem...
Taluyers : Hát már ebből is tudhattad volna,
hogy minden szava hazugság.
Taluyersné : Rá akart venni, hogy csókoljam meg fiadat.
Taluyers : Andrét?
Taluyersné : Ugyan kérlek, mi köze van
ehhez az egész dologhoz Andrénak? A másikat... Aki tőle van...
Taluyers (keresztbefont karral) ; És te mindent elhiszel?
Taluyersné : Nem csak hiszem, tudom.
Taluyers : Persze... Mert én az ellenkezőjét
állítom. Ha azt mondtam volna : Szeretőm
van — azt állítottad volna: Nincs... De
gondolkozz, te szerencsétlen ! Nézd meg ezt
a leányt..,
Taluyersné : Mit nézzek rajta?
Taluyers: Hiszen ez egy gyermek... Tizenhat éves lehet...
Léonie : Tizenhét...
Taluyers: És ha tizenhét éves... El tudod
képzelni... Az én koromban.,. Őszülő fejjel... És hogy saját magamért szerethetne
egy ilyen fiatal teremtés..,
Taluyersné: Miért ne? Te nagyon csinos
ember vagy...
Taluyers : No, látod. Ha ellent kell mondani, hát képes vagy még bókolni is nekem...
(Léoniehez.) Ha jól sejtem, a kisasszony papája
Anselme Perrot úr...
Léonie: Sajnos, igen...
Taluyers : Itt adott találkát nekem, hogy
megbeszéljük milyen módon hozhatnám helyre
a gyalázatot, amit kegyeddel szemben elkövettem...
Léonie (kétségbeesetten) : Mindenbe beleüti
az orrát !
Taluyers: Hát várom. Hol van?
Léonie : Nincs itt.
Taluyers: De remélem, hogy jönni fog...
Léonie : Nála sohasem lehet tudni, hogy
mit akar és mit csinál. Néha hirtelen eszébe
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jut a leánya... Elkezdi furdalni a lelkiismeret...
Eljön ide... Egy félóra alatt mindent felforgat, amit én szépen elrendeztem, aztán elmegy... És két évig megint nem látom...
Taluyers: Szép kis családi élet... (A feleségéhez.) Mondom neked, hogv zsarolási kísérletről van szó... Még pedig buta, naiv kísérletről... Nincs ember, aki látott volna belépni
ebbe a házba...
Küldönc (bedugja a fejét az ajtón) : Jónapot !
Csomagot hoztam Taluyers úrnak. Itt lakik?
Taluyers (felkapja a fejét): Micsoda?
Taluyersné : Hát persze, hogy itt lakik !
Küldönc: Tessék átvenni.
Taluyersné (aláírja).
Küldönc: Jónapot. (El.)
Taluyersné : Hát csak bontsd ki a csomagot.
Csöppet se zavarjon, hogy én itt vagyok...
Taluyers (vállat von) : Nem érdekel.
Taluyersné: Mit csináljak... Én olyan
kíváncsi vagyok... (Felbontja a csomagot,)
Papucsok... Persze,., Estére... Amikor a
kandalló mellett elaltatod... a bébyt.
Taluyers (dühösen) : Most már aztán elég
volt !
Taluyersné : Kár tagadnod, hiszen világos
az ügy, mint a nap. Mitől félsz? Ha féltékeny lennék rád, már lepuffantottalak volna,
mint egy kutyát...
Taluyers : Hát igazán még csak az hiányzott
volna !
Taluyersné : De nem vagyok féltékeny.
Arra azonban ne számíts, hogy örökbe fogadom a gyerekedet... És arra se, hogy majd
békés kis háromszöget alkotunk...
Taluyers : Elég volt !
Taluyersné : Ahogy a kisasszony volt szíves nekem felajánlani.
Taluyers (Léoniehez) : Igazán?
Taluyersné : És jól jegyezd meg, abba sohasem fogok beleegyezni, hogy elváljunk. A
halálod órájáig a férjem maradsz.
Taluyers : Ami ezt illeti, hát ebbe már
régen belenyugodtam... De most aztán ne
folytasd... És légy szíves és hallgas... Mit
jelentsen ez az egész komédia, kisasszony?
Van magának gyermeke?
Léonie : Van kérem...
Taluyersné : Egy kis Taluyers?
Léonie: Igen...
Taluyers (felpattan) : Tőlem?
Léonie: Nem...
Taluyers : Hát kitől?
André (valósággal berobog) ; Nem hoztam
zöldbabot, mert felment az ára húsz sou-val...
(Taluyers és Taluyersné határtalan meglepődéssel néznek Andréra. A fiú, akinek a »cekkerje*
tele van zöldséggel s a hóna alatt nagy kenyeret
szorongat — kővé dermedve néz a szüleire.)
Taluyers (Léoniehez) : Hát akkor.,, akkor
tőle van?
Léonie (lesüti a szemét és lázasan) : Igenis,
tőle...
(Szünet. Mozdulatlanul állanak. Kínos csönd,)
Taluyers : Ne állj úgy, mint egy sóbálvány...
Tedd le azt a holmit...
André: Igen, papa... (Le akarja tenni a
pultra a füzetcsomóra,)
Léonie (felkiált) : Dodó, ne tedd a könyvekre.
Taluyers : Tedd máshová.
André: Igenis, papa... (A hátsó üzlethelyiségbe megy. Szünet. Taluyers le s fel járkál.)
Taluyers (hirtelen kitör) : Fantasztikus ! (Szünet.) Milyen idős a gyerek?
Léonie : Három hetes.
Taluyers : Szóval már egy éve kezdődött...

Léonie: Körülbelül...
Taluyers (a feleségéhei) : Tizenhat éves volt
akkor...
Taluyersné (aki még mindig nem tért magához).
Taluyers : Mit fog ez a fiú hatvanéves korában csinálni ! Mondhatom, hogy remek fiad
van.
Taluyersné : Nekem? Neked ! Dehát ez
nem lehet igaz 1
Taluyers : De úgy látszik... (Szünet.
Le
s fel Járkál.) Mit csinálhat ennyi ideig?
Taluyersné : Nem mer visszajönni.
Léonie : Biztosan a tejet forralja.
Taluyersné : Fel tudja forralni a tejet?
Léonie (lelkesen) : Mindenhez ért és mindenben segít nekem. O tisztítja a zöldséget, ő
mosogat...
Taluyersné : Szörnyűség !
Taluyers (gúnyosan) : Meg vagy lepetve?
Léonie (félénken) : Muszáj» hogy segítsünk
egymásnak... (Szünet.c Taluyers még mindig
sétál.)
Taluyers (kiabál a hátsó helyiség fel) : Várunk
rád, fiam! Mi lesz?!
André (rémült hangja):
Igenis, papa...
(Egy leejtett edény csörömpölése hallatszik be.)
Léonie : Istenem !
Taluyers: Mi történt?
Taluyersné: Megijesztetted és elejtett egy
tányért...
Léonie : Pedig csak hat tányérunk van
összesen... (Szünet.)
Taluyers (a feleségéhez) : A legjobb lesz,
ha haza mész.
Taluyersné: Én beszélni akarok vele...
Feltétlenül.,.
• Taluyers : Hát akkor én megyek el.
Taluyersné : Miért?
Taluyers : Jobb lesz, ha nem egyszerre
beszélünk vele. Biztos vagyok, hogy egy
véleményen vagyunk, ha itt maradok, akkor
mind a ketten az ellenkezőjét mondjuk annak,
amit gondolunk.
Taluyersné : Szó sincs róla.
Taluyers : De igen. Mi csak külön-külön
lehetünk egy véleményen.
Taluyersné : Mert mindig valahogy olyan
kihívóan és tüntetően van igazad, hogy kikényszeríted az ellentmondást.
Taluyers (gúnyosan) : Ez tökéletesen így
van.
Taluyersné: Még a hangodat sem bírom...
Taluyers : Őszintén sajnálom.
Taluyersné : Amiért igaza van az embernek, azért még beszélhet kellemes hangon.
Taluyers : Hát akkor beláthatod, hogy a
legokosabb, ha nem egyszerre beszélünk a
fiúnkkal, hanem egymás után. Tessék, átengedem neked az elsőbbséget. Ha befejezted, szólj ki érettem. (Kimegy.
A kirakat
ablakon át látni lehet, hogy le s fel sétál az üzlet
előtt.)
Taluyersné (lesújtva) : Nem tudom elhinni.
Léonie (félénken) : Pedig... Tessék elhinni...
Nem is olyan hihetetlen.
Taluyersné : Valóságos őrület ! Hiszen ez
még gyermek. Kis gyermek... A mult héten
is a bábszínházba vittem.
Léonie : Nagyon unatkozott szegény.
Taluyersné : Mintha csak tegnap lett volna,
hogy még félárú jegyet válthattam neki a
vasútra... És most egyszerre úgy kell rá
gondolnom, mint egy felnőttre. Azt hittem,
hogy amikor közeledik az az idő, amely már
gyermekségének a végét jelenti, különböző
leiekből észre fogom venni. Kinő a bajusza...
(Kómikus kesergéssel.) Általában a cigarettá-

zással kezdik... De ő nem is cigarettázott...
Soha sem maradt ki este... Még mostanában
is össze kellett szidnom, hogy tisztítsa meg
a körmeit... Sohasem volt más érzésem,
mint az, hogy gyermek... És bármely pillanatban beléphetett a hálószobámba, éppen
úgy nem vettem észre, mint az angora macskánkat... Nyugodtan beszéltem volna előtte
akármiről is... (Hirtelen elkomorul.) És engedtem, hogy mindenféléről beszéljenek nekem
az ő jelenlétében és a gyermek, aki ott ült,
családapa volt ! (Megrendülten és lassan.)
Sokan udvaroltak nekem... És ő... És ő...
megértett mindent...
Gondolja kisasszony,
hogy megértett mindent?
Léonie (zavartan) : Erről nem beszélt nekem soha.
Taluyersné : De amikor rólam beszélt, mégis
mit mondott?
Léonie : Azt mondta : az én mamám a
világ legszebb asszonya,
Taluyersné : Talán még egyébre is gondolt.
Maga egyszer meg fogja érteni, asszony voltam, úgy szerettem ha udvaroltak. Szép szavak, minden olyan szép volt... és ő talán
olyan dolgokra gondolt, ami nem történt
meg soha. Szörnyű !
(Jacques apó belép, kezében az üveg pezsgővel.)
Jacques: Kis Léonie, azért jöttem...
Léonie: Most nem lehet... Menjen... (Halkan.) Az André mamája.
Jaeques : Azért jöttem, hogy... (Megilletődve Taluyersnéhez.) Kegyed a nagymama?
Taluyersné (felpattan) : Én? A... a... (aztán
keserűen.) Igen... Én vagyok a nagymama...
Léonie (szigorúan) : Kérem, hagyjon magunkra !
Jaeques (zavartan) : Bocsánat. (Hajlong.)
Kézit csókolom. (Léoniehez, miközben kimegy.)
Hát akkor visszaviszem a pezsgőt... (De
azért mégis leteszi és olt hagyja, aztán kimegy.)
Léonie: Bocsásson meg neki... Nagyon jó
ember és rengeteg szívességet tett, amíg beteg
voltam.
Taluyersné: Nagymama!... És az idén
nyáron még Biaritz,ban... Most pedig öt perc
alatt nagymama lettem a 36 évemmel... Olyan
ez, mint egy halálos ítélet... (Léonie tiltakozó
gesztusára.) Igen, igen. Ha egy anyában a
szeméremnek csak egy kis szikrája is él, abban
a pillanatban, amikor tudatára ébred, hogy
fia már a férfi szemével néz rá, örökre meg
kell, hogy halljon benne az asszony... Más
nő legalább fel tud készülni rá... Engem...
Engem készületlenül ért a dolog és leterített...
(Valóban mélységesen le van sújtva. Mozdulatlanul és némán áll.)
Léonie (a hátsó üzlethelyiség felé mutat) :
Azt hiszem, hogy nem mer bejönni.
Taluyersné (magához térve): Hívjuk be...
(Hivja.) Dodó... (Hirtelen kiigazítja magát.)
André !
André (belép) : Tessék, mama.
(Csönd. Az anya nézi, a fiú lesüti a szemét.)
Taluyersné (sóhaj után) : Ezentúl hosszú
nadrágot kell viselned...
(Taluyers belép.)
Taluyers (a feleségéhez) : Elmondtál neki
mindent, amit mondani akartál?
Taluyersné (egy pillanatig habozik, aztán) :
Igen... Elmondtam...
Taluyers (nem sok jót ígérő hangon) : Hát
akkor rajtam a sor. Kérlek, hagyj magunkra !
Taluyersné (a hátsó üzlethelyiség felé mutat) :
Megvárom itt, amíg beszéltél vele.
Léonie: De kérem... Ott van... a kicsike...
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Taluyersné (pillanatnyi zavar után) : Nem
baj...
(Léonievel együtt a hátsó helyiségbe megy. Csönd.
André mozdulatlanul, ijedten áll apja előtt,
mint egy igazi kis gyermek. Taluyers sokáig
járkál le s fel, aztán hirtelen megáll előtte és
szigorúan.)
Taluyers: Ide állj. (Háttal állítja a kirakatnak.)
André : Igenis, papa.
Taluyers : Fel vagyok háborodva, fiam !
Azt hittem, hogy éplelkű, egészséges gyermekem van és most rá kellett jönnöm, hogy
abban a korban, amikor még tisztának és
ártatlannak kellene lennie, máris romlott —
a lelke mélyéig. Sejtheted, hogy a helyes
útra foglak téríteni, még pedig a legrövidebb
időn belül. (André a hátsó helyiség felé néz.)
Erre aztán esküszöm I
André: Mit akarsz csinálni velem, papa?
Taluyers : Majd meglátod ! Nincs jogod
érdeklődni 1 Mindenesetre meg fogom tenni
a szükséges lépéseket, hogy téged, züllött
kölyköt, megállítsalak a lejtőn t... Be kell
vallanom, hogy nagyon váratlanul jött ez a
csapás. Sejtelmem sem volt róla, hogy romlott
vagy. És ennyire képmutató.,. Alattomos,,.
André : Papa kérlek, én nem vagyok képmutató.
Taluyers : Nem vagy képmutató? Nem
voltál alattomos?
André: Sokszor el akartam mondani mindent... Emlékezz csak vissza.,. Karácsony
estéjén is... A gyermek zsúron... Amikor
elszaladtam... Mert Zigomár megérkezett...
Taluyers: Csak ne térjünk ki mellékes dolgokra 1 Válaszolj nyíltan és becsületesen...
KI volt az, aki ide juttatott?... (André értelmetlenül bámul rá.) A pajtásaid? Vagy a
nagyobbak?
André : Nem, papa.
Taluyers : És ez a leány... Ez az első volt?,..
André : Igen, az első.
Taluyers : Hívott? Csábított?
André: Dehogy. Már nagyon régóta ismerem... Itt vásároltam mindig a füzeteimet,
a rajzlapokat — és mindent... Azelőtt a nagynénjével együtt volt itt... Amikor aztán
a nénikéje meghalt, ő továbbra is itt maradt
az üzletben...
Taluyers: Na és... és?...
André; Egy este Itt találtam... És sírt...
Taluyers ; Miért sírt?
André: Mert egyedül érezte magát... Megsajnáltam... Megcsókoltuk egymást... Ettől
kezdve megszoktam, hogy ide járjak... Elmesélte a bajait. Én is elmondtam az én bajaimat... És ez jól esett mindkettőnknek.
Taluyers : Ml bajod van neked?
André (zavartan) : Hát van nekem Is.
Taluyers : Nem vagy boldog otthon? Szerencsétlennek érzed magad?
André (egyszerűen megállapítja) : Ti nem
szerettek engem !
Taluyers: Megőrültél?
André (hitetlenül) : Te szeretsz, papa?
Taluyers : Hát persze !
André : Igazán?
Taluyers : Kételkedsz benne?
André : Nem látszott meg rajtad.
Taluyers: Bántottalak? (André bizonytalan
gesztusára.) Vagy talán megvertelek? Soha
még egy nyaklevest sem kaptál tőlem; mondd
meg, hogy mit vethetsz a szememre?
André (töprengve és habozvh) : Semmit...
De... én mindig csak kiabálni hallottalak.
Taluyers : Rád sohsem kiabáltam. Mindig
csak az anyáddal veszekedtem.
André : Ez talán még rosszabb volt. (Szünet.)
Taluyers : De te az imént azt mondottad :

ti nem szerettek engem. Szóval az anyád...
O sem szeret téged?
André (lassan) : Hát te ezt nem tudod?
Tuluyers : Nem. •
André: Látod, hogy nem sokat törődtél
velem.
Taluyers : Hát az igaz, hogy nem szoptatott...
Mert féltette az alakját... és nörszök neveltek,
mert szeretett társaságba járni. És soha nem
tudta összeegyeztetni a szórakozásait veled.
André (szomorúan) : Igen... ez így volt.
Taluyers (komolyan) : De azért nem kell
zt hinned, hogy az édesanyád nem szeret...
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• szeret téged...
André (reménykedve) : Gondolod, papa?
Taluyers: Igen, fiacskám... (Sóhajt,) Sajnos, a maga módja szerint.
André : A mód nem számít, ha biztosan
tudja az ember, hogy szeretik. De én mindig az ellenkezőjét hittem.
Taluyers : Szóval szenvedtél otthon?
André: Nagyon... Kivált, ha mind a ketten otthon voltatok. Még ha csak az egyik
volt otthon közületek, hát ment valahogy a
dolog. De ha mind a ketten! Hiába ültél
te a dolgozószobádban és ő a saját szobájában, én ereztem, hogy még mindig marakodtok, anélkül, hogy beszélnétek... a falakon
keresztül Is veszekedtetek.
Taluyers: Hát... hát ez igaz.,.
André : Csak az iskolában éreztem magam
jól, egy kicsit, mert néha sikerült egészen elfelejtenem titeket...
Taluyers (inkább csak magában) : Hát ez
borzasztó !
André (akinek csordultig a szive, most kitör) :
De valahányszor idejöttem és beszélgettem
Csöpivel, úgy éreztem,., hogy Is mondjem...
úgy éreztem, hogy megmentettek, amikor
már fuldokoltam... hogy már nem Is fontos
az, hogy tl nem szerettek... Itt voltam valaki...
Itt megcsókoltak... Te sohasem csókoltál meg
és ha a mama nagyritkán megcsókolt, nem
is figyelt oda... Itt kibeszélhettem magam.
Taluyers : KI tiltotta meg, hogy otthon is
beszélj?
André : Ha mondtam valamit, csak arra
volt jó, hogy összevesszetek rajta.
Taluyers (meggyőződés nélkül) : Nem mindig.
André (határozottan) : De igen, papa. És,
ha az egyik közületek tett is értem valamit,
csak azért tette, hogy a másikat bosszantsa...
(Taluyers tiltakozni akar.) De igen, papa.
Tudom! Nagyon jól tudom... Es ezért jöttem ide, amikor csak lehetett... Megszoktuk, hogy egymás karjaiban sírjunk... És
azon a napon... amikor az a dolog történt...
azért történt meg, mert sokkal több bajunk
volt, mint máskor és összefogództunk, hogy
ne veszítsük el egymást... És aztán... aztán... megtörtént... Hogy a kicsi, a harmadik is itt legyen velünk, azt nem akarattal
csináltam. (Könnyekkel fátyolozott hangon.)
Esküszöm, hogy az Igazat mondtam neked
és nem vagyok alattomos ! (Szünet.)
Taluyers: Most pedig te hallgass meg engem... Miután már férfi vagy, beszélhetek
neked a feleségemről. Az édesanyádról...
Nem kell szégyenkezned miatta... De ami
engem illet, én nem jártam jól vele... Mondjuk, hogy nem voltak meg benne azok az
erények, amelyek ellensúlyozhatták volna az
én hibáimat. Volt idő, amikor el akartunk
válni, de nem tettük meg — miattad.
André : Miattam?
Taluyers: Igen, hogy te ne légy szerencsétlen !
André : Igazán?
.
Taluyers : Ugy volt, ahogy mondom. O
talán boldogabb lett volna valaki mással

és é n pedig — egyedül... De ott voltál te.
És folyton ismételgettük magunkban : Itt
van a gyermek... Áldozatot kell hoznunk a
jövőjéért... Nincs jogunk az önzésre, mert
szülők vagyunk... Nem akartuk, hogy egy
olyan kettéoperált kis lény legyen belőled,
mint amilyenek az elvált szülők gyermekei
szoktak lenni. Együtt maradtunk. És anélkül, hogy gondoltunk volna rá, a lelkünk mélyén, öntudatlanul, terád nehezteltünk, rád,
akinek a l.étezése összeláncolt minket I Örömtelenül és haraggal fordultunk feléd mindig,
pedig te nem tehettél semmiről...
André ï Talán jobb lett volna papa, ha elváltok.
Taluyers : Az ember nem gondo 1 arra,
hogy mivel teszi szerencsétlenné a gyermekét...
Nem könnyű dolog apának lenni... Te még
nem tudhatod, hogy mi az...
André : De igen, én már tudom,
Taluyers t Igen, már te is sejtheted. (Szünet.)
Micsoda lehetetlen helyzet, szegény
kis fiam, hogy gyermeked van — a te korodban,
André ï Mama tizenöt éves korában ment
férjhez !
Taluyers : Ugyan. Azt csak ő mondja, hogy
fiatalítsa magát,
Taluyersné (hirtelen belép) : Nem is értem,
hogy miért ne lehetnék itt, amikor beszélsz
vele ! Elvégre éppen úgy az én fiam is, mint
a tiéd. (Taluyers hátat foridít neki.)
Taluyers s Igen, éppen annyira a tiéd,
mint az enyém — te szegény asszony...
Taluyersné (Andréhoz) : Nem tudom, hogy
mit mondott neked az apád, de biztos lehetsz
tfelőle, drágám, hogy nem vagyok egy véle* ményen vele !
Taluyers : Már nagyon régóta. (Nern tud
uralkodni az idegein és szembefordul az asszonyszonnyal.
André kettőjük között áll, éppen
úgy, mint a második felvonás első jelenetében.)
Ha gyakrabban lettél volna velem egy véleményen, most nem tartanánk itt I
Taluyersné î Persze, most is minden felelősséget szeretnél az én nyakamba sózni !
(Andréhoz.) Arról nem beszél apád, hogyha
vannak benned is alantas ösztönök, azokat
tőle örökölted!
Taluyers : Azt elfelejti, hogy ő mutatott
rossz példát az örökös szórakozásaival.
Taluyersné ; Ne méltóztatott volna mindig
bezárkózni a dolgozószobájába !
Taluyers s Méltóztatott volna törődni az
atthonával I
Taluyersné : Törődtem volna, ha lett volna
;gy kis kedély benne.
Taluyers : Ha lett vo\na komolyság benne...
'Tekintetük hirtelen Andréra téved, aki zavar!an áll közöttük. Észreveszik, hogy a gyermek
télkezik most felettük. Kínos csönd támad.)
Taluyers : Komolyan kellene beszélnünk a
»logról, ha már így történt... (Behallatszik
'gyermek sírása.)
Taluyers : Azt hiszem, hogy a fiad sír...
André (nyugtalanul) : Igen." Valami baja
n. Megyek, megnézem. (Szaladva megy ki.)
Taluyers: André... Megvárunk...
André (hanyagul visszakiált):
Jó, jó!...
Ijd visszajövök I... (Kimegy. Rövid szünet.)
Taluyersné : Intézetbe kellett volna adnunk.
Taluyers : Azt hiszed, ha intézetbe dugtuk
olna, akkor nem lehetett volna gyermeke?
Taluyersné: Mindenesetre, ha...
Taluyers: »Ha«... »Ha«... Sajnos, csak
jyetlen »ha« van, ami mindent megmagyaráz.
4a« mi ketten szerettük volna egymást...
Taluyersné (minden melegség nélkül) : De
iszen én szerettelek.
jTaluyers : Ugyan, ugyan !

Taluyersné : Ha mondom.
Taluyers : Mondod, hogv ellentmondj !
Taluyersné: Nehéz termeszeted van. (Szünet. Várják a fiút.) Na, és most aztán mit
csinálunk?
Taluyers: Mit tudom én?... Itt van ez a
szerencsétlen gyermek, akinek az egész élete
el van rontva.
Taluyersné : Miért?
Taluyers : Hát azt hiszed, hogy tízenhat éves
korban családapának lenni és úgy kezdeni
el az életet — okos dolog? •
Taluyersné : Mi nagyon okos fejjel és józanul
házasodtunk össze. És mégis elrontottuk az
életünket !
Taluyers : Hát ebben az egyben tökéletesen igazat adok neked. (Szünet.)
Taluyersué 5 Már nem sír a kicsike...
Taluyers: Hát akkor mi az ördögöt csinál
odabenn az a gyerek?
Taluyersné : Talán ringatja...
Taluyers : Hát ez hallatlan. Ez a kölyök !
Láthattad : a piacra jár és ő forralja fel a
tejet.
Taluyersné : Nem volna szabad, hogy a
leány vele tisztíttassa a főzeléket!
Taluyers: Háztartás!' Egészen olyan volt,
mint egy felnőtt.
Taluyersné : Te ugyan a tizedrészét sem
tetted volna meg nekem 1...
Taluyers : Tele vannak szegénykék gondokkal ! Hogy Is csinálják? Ez a bolt nem sokat
hozhat. Mióta itt vagyunk, egyetlen egy vevő
sem tette be a lábát. Ja, persze iskolai szünnap van.
Taluyersné : És ez a leány, ez nem is ezen
a földön jár.
Taluyers : össze sem lehet még esketni
őket. Képzeld el azt az esküvőt. Olyan lenne,
mintha bérmálásra mennének.
(Szünet.)
Taluyersné : Nem jön vissza.
Taluyers: Nem is gondol ránk. (Rövid
szünet után.) Nem sokat számítunk az életében...
Taluyersné (megdöbbenéssel) : Gondolod?
Taluyers (lassan) : Egész biztos vagyok
benne. (Rövid szünet.) Gyere, menjünk.
Taluyersné: Anélkül, hogy megvárnánk?
Taluyers: Ez a legokosabb, amit tehetünk.
Először is, láthatod, hogy itt útban vagyunk...
És azután, ha kijön, el kell határoznunk magunkat valamire... Sokkal okosabb, ha most
még semmiben sem döntünk... Majd meglátjuk... Később... Ráérünk... Menjünk csak.
Taluyersné: El akarsz menni?...
Anélkül, hogy... hogy láttad volna a kicsit?...
Taluyers (rövid habozás után) ; Majd megnézem máskor... (Halkabban, észrevehető megindultsággal a hangjában.) Holnap... (A kijárat felé mennek.) Szép a kicsike?
Taluyersné : Elragadóan édes.
Taluyers: Mondd... emlékszel, Aixben, a
kertünkben volt két koránérő fügefa.
Taluyersné : Virágzó fügefák.
Taluyers : Két hónappal előbb termett
gyümölcsük, mint a többi fának. És mégis
éppen olyan szépek, üdék és erősek voltak,
mint a többiek...
Taluyersné : És, hogy örültünk a korai
gyümölcsnek !
Taluyers: Igen... Nagyon örültünk...
(Mindketten lopva a hátsó üzlethelyiség felé
néznek. Aztán a férfi előre engedi az asszonyt :
» Tessék« — és Taluyersné kimegy. Aztán Taluyers,
aki hátra marad, előveszi a pénztárcáját, kimarkolja az összes bankjegyeket belőle és beteszi a
pénztárasztalka fiókjába, vigyázva, hogy senki
észre ne vegye... Közben)
FÜGGÖNY.
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(Történik:

a kisfüggöny
előtt. A színen
Fel'eség és Csábító.)
Feleség (kibontakozik): Pista . . . e l é g . . .
Menj!
Csábító: Nem megyek 1 . . . KigyúUtam . . .
Feleség: N e ! . , . az uram észreveszi!
Csábító: Te vad n ő ! , . , te k a r c s ú . . .
(Megcsókolja) a nyakát.)
Feleség (sikolt). Ne ilyen erősen, te őrült!
Most elszakítottad a ruhámat! Hia ezt Lajos m e g l á t j a . . . (Csengetés.) Szent Isten!
Az uraim... B ú j j el az I s t e n é r t . . . lue,
gyorsan! (Betuszkolja a függöny
mögé.)
F é r j (belép): Szervusz, édes angyalom!
Feleség: Szervusz, drága taskedlim!
F é r j : Kutyuli . . .
gyugyuli-buigyoli...
(Hirtelen más hangon.) Miért vagy kócos?!
Feleség: A . . . ai fodrásznál voltam!
F é r j : Es ő borzolt így ősszel
Feleség: Dehogy, ez a legújabb v i s e l e t . . .
Ví bar frizura!
F é r j (újra gügyögve): Az m á s . . . az más i n k ó ! . . . (Meg akarja csókolni, a nyakúra néz, komoranu) Hát ez a folt mi itt a
nyakadon*?
Feleség: A . . . a fodrász megsütötte a
vassal!
F é r j (jóízűen röhög): És én még azt hittem, hogy . . . A, meg se mondom . . .
Feleség (duzzogva): Te kis féltékeny!
F é r j (a nő hátára néz): Ella! Ki szakította el a ruhádat?
Feleség (gyorsan): Kihíztam!
F é r j (röhög): J a úgy? Pedig már gyanakodni kezdtem, macskamókusom . . ,
Ür (a nézőtéren maga elé): Becsületemre,
ez hülye!
F é r j : De k é r e m . . . micsoda hang ez?
Mért tetszik megzavarni az előadást?
Ür: Mert ez m a r h a s á g . . . Ilyen nem létezik!
Rendező (be): Mi az?
F é r j : Kérlek., egy ú r felkiabált a szinpadra!
Rendező (leszól): Kérem, imi baja van
már megint utfaságának?
Űr: Mert ez nem darab, kérem! A'hol
ilyen agyalágyult, hülye férjek v a m n a k . . .
Rendező: Jegyszedő, vezesse ki ezt az
urat!
Ür: Jegyszedő! Mars v i s s z a ! . . . Várjanak csak, majtd' megmondom a véleményemet! (Felmegy a színpadra.) Mondják, nem
szégyenlik magukat, ilyen férjeket vinni a
szímjpadra! Akit úgy csal a felesége, mint
a r é p á t . . . És ilyen nő, akit összeborzolták, megcsókoltak... És ez a vízfejű f é r j
elhiszi, hogy fodrász, sütővas, meg hízás . . .
Rendező: Miért nem v á r j a be unaságoi
a darab végét?
Ür: Mert nekem ennyi is e l é g ! . . . Egyszer és mindenkorra tiltakozom az ellen,
hogy a férjeket ilyen hülyéknek állítsák
he...
Rendező: Uraságod szintén férj?
Ür (óvatosan körülnéz, tölcsért
formál
tenyeréből és felsu^ja): Leider!
Rendező: És a inagyságos asszony?
Ür: Még nines i t t . . . Nem tudom, hol
l e h e t . . . Itt volt vele randevúm!
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Hölgy (bejön
a
nézőtérre,
felkiált):
E d e . . . Mit csinálsz te ott a színpadon?
Ür (szélesen, boldogan): I t t vagy, kiesi
angyalieikém . . . Kiesi
gugyuÜ buigyulik á m . . . Gyere, gyorsam, egy puszikát a te
lekváros taskedlidnek! (Kitárja a karját.)
Hölgy: Jövök, micurkó-paourka! (Megy
fel a színpadra.)
Rendező (a közönséghez): Es ez mondja,
hogy agyalágyult férj!
Ür (meg akarja ölelni a feleségét, hirtelen komoran nézi a nő kócos
frizuráját):
Olga! Hol voiltálí... Mitől ilyen kócos a
fejed?
Hölgy: A . . . a fodrásznál voltam!
Ür: És ő kócolt így össze?
Hölgy: D e h o g y . . . ez egy ú j f r i z u r a . . .
Vihiamfrizura!
Ür (gügyögve): Az más . . . Az másieáke!
(Meg akarja csókolni, a nyakára néz.) Mi
ez a folt a nyakadon?
Hölgy: A . . . a fodrász megsütötte a vassal1!
Űr (röhög): Jiai úgy? (Hirtelen
gondolkozni kezd.) Hol hallottam én ezt?
Rendező (segít a hölgynek): Most mondta
a felesége őinagysága!
Űr: Te mondtad? Hát persze, hogy te
mondtad, urguli-burguli! Es én már szintén gyanakodni kezdtem!
Hölgy: Te kis vadóocxm, te! (Duzzogva
hátatfordít.)
Űr (a nő hátát nézi): Te! Olga!! Ki szakította el a ruhádat?!
Hölgy: A . . . a . . . a . . . Kihíztam!
Űr (röhög): J a úgy? Hízik a kis krutyó?
Dundusko-bunduska!
Rendező (nem bíi\ja tovább
türtőztetni
magát):
Uram! ö n merészelt egy szót is
szólni a színpadi f é r j hülyesége ellen?!
Hiszen ön szórói-szóra elhitte ugyanazt,
©unit a színpadi f é r j elhitt! Pedig ön saját
szemével látta, hogy a színpadi feleséget
elcsábították!
Ür: Az más, k é r e m . . . A művésznő olyan
szép, hogy róla el is lehet h i n n i . . . De az
én Olgieám... kinek kell egy ilyen sze
rény, egyszerű n ő ? . . . Mégosak nem is
szép...
Lovag (felugrik a nézőtéren): Ezt aztán
már kikérem magamnak! Vegye tudomásul,
hogy az ön felesége a legszebfb asszony a
világon! És azért késett el a színházból,
mert velem volt r a n d e v ú j a . . . És én borzoltam és csókoltam... És ő is szeret engem . . . meg akart szökni velem külföldre,
de ém. szegény ember v a g y o k . . .
Űr (leordít): Elég! ö n elcsábította a nejemet?!
Csábító (ordít): Igen!
Űr: Meg akarta szöktetni, maga csibész?!
Csábító (hősiesen): Igen!
Ür (ordít): Külföldre, mi?!
Csábító (m. f.): Igen!!
Űr: <Na m e g á l l j . . . (a hátsó zsebéhez kap.)
Rendező (ráveti magát): De u r a m . . .
Ür (lerázza
magáról):
Hagyjon! (A
hátsózsebéből
pénzcsomót
vesz ki,
lenyújtja.) Itt az útiköltség!
FÜGGÖNY
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Á budapesti bridzs-világbajnokságok
Június 13-tól 2 0 - i g a Székesfővárosi Vigadóban
A Nemzetközi Bridge Liga Magyarországot bízta meg az első teljes
mezőnyü
üridzs-világíbajnokság megrendezésével. A
mult esztendőkben csak Európa-bajnokságokat játszottak, de a budíapesti versenyen
m á r a félelmetes hírű amerikai bridzsezők
is megjelennek a világ legnagyobb bridzs
autoritásának, Ely Culbertsonnak a veaeté»ével, valamint az afrikai világrész képviseletében Egyiptom csapata is.
A székesfővárosi Vigadó gyönyörűszép
termei Adják a pompás milliót a világbajnoki versenyhez.
A verseny színvonalát jellemzi az előkielő
rendező bizottság:
Fővédnök: dr, József Ferenc kir. herceg,
Védnökök: Bornemisza Géza kereskedelmi
miniszter, Kánya Kálmán
külügyminiszter,
Szendy Károly
főpolgármester.
Elnök: dormánctt Dormándy Géza ny,
tábornok.
A zsűri elnöke: Szabó Nándor ny. államtitkár.
î
A zsür! tagjai: dr. Baron Sándor,
dr,
Siegescu
Miklós, Szathmáry
Kálmán
és
külföldi
zsűritagok.
Titkárság: dr. Falvi János, Bokor Imre
és dr. Szigeti Pál.
Technikai vezetők: Darvas Antal és Róbert.
Főjegyzők: Csató Sándor
és
Kovács
László.
Főrendezők: dr. Kótzián Imre, Tóth Kálmán és Sátori Géza.
A világversennyel egyidejűleg t a r t j á k a
nemzetközi bridzslíga kongresszusát, melynek elnöke: dr. Kállay Tibor ny, pénzügyminiszter. A magyar delegátus: dr. Szigeti
Pál.
A világbajnoki küzdelmek során négy
számban fognak megmérkőzni :
X. Négyes csapatok világbajnoksága.
2. Négyes női csapatok világbajnoksága.
3. Nyílt páros világbajnokság.
4. Vegyes páros (egy hölgy, egy úr) vi.
lágbajnokság.
5. Európa-díj négyes csapatok részére.
A legnagyobb érdeklődés természetesen a
férfinégyes-csapatok küzdelmeit kíséri.
Az eddigi Európa-versenyeket körmérkőzés formájában játszották, a világbajnokságot azonban Culheirtson kezdeményezésére kupa-mérkőzések formájában fogják

megvívni. Az európai bridzsközvélemény
nem fogadtia szívesen Culbertson propozíeióját, sok ellenzés volt,
v^gül azonban
kiderült, hogy senki sem akar elmaradni
ettől a nagyszabású versenytől, iíekordszámban futottak be a nevezések. Az eddigi
maximum 13 csapatos mezőnnyel szemben
Budapesten 20 reprezentatív együttes fog
megmérkőzni, éspedig:
Amerika I. (Minneapolis), Amerika II.
(Oolbertson-team),
Egyiptom,
Anglia,
Franciaország, Belgium, Hollandia, Dánia,
Norvégia, Svédország Észtország, Német*
ország, Svájc, Ausztria,
Csehszlovákia,
Magyarország,
Románia,
Jugoszlávia,
Olaszország és Görögország.
Dr. Pétery Jenő, a Magyar Szövetségi
kapitány Magyarország képviseletére a
következő reprezentatív csapiatot jelölte
ki:
Alpár Imre, Décsi László,
Ferenczy
György, Keleti Andor, Korányi Bafael,
Klor László és dr. Szerviczki György.
Tartalékok:
Darvas Bóbert és dr. Widder
Lajos.
A válogatott csapat szorgalmas munkával készült a nagy versenyre, most formájának tetőpontján áll és joggal remélhetünk tőle kitűnő szereplést.
A négyes csapatverseny győztesét megjósolni úgyszólván lehetetlen. Az európai csapatoknak még alig volt alkalmuk az amerikalakkal megmérkőzni, úgyhogy határozott formában tippelni nem tudunk. Az általános vélemény szerint a legnagyobíb
eséllyel induló csapatok: az amerikaiak,
a
magyarok
(akik még az Európa-bajnokságok során másodiknál rosszabb helyezést
nem értek el, Bécsben elsők voltak), az
osztrákok (tavaly Európa-bajnokok voltak,
ós mindig elsőrendű szerepet játszottak
a küzdelemben), a franciák, akik a Brüszszelben győztes csapatukkal vesznek részt
és a hollandok, akik eddig minden Európaversenyen előkelő helyezést értek el.
A világbajnoki versenyből kiesett csapatok az európai díjért játszanak, nnelyet
E. Lucardie, a Nemzetközi Bridzs l i g a ügyvezető elnöke ajánlott fel. Ennek a versenyszámnak a mérkőzéseit a férfinégyes
későbbi fordulóival egyidejűleg j á t s z á k
A női csapatversenyre szintén rekordszám nevezett.
Kilenc ország legjobb
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hölgybridzsezői találkoznak
Budlapesten
éspedig: Amerika (Culbertsonnéval),
Anglia, Franciaország, Hollandia,
Belgium,
Norvégia, Svédország, Csehszlovákia és
Magyarország.
A magyar színeket ebben <a számban a
következő csapat képviseli:
Beregi Alice, Fabiny Istvánné, Gundelfingen Elemérné, Korányi Rafaelné, Robiesek Rudolfné és dr. Ujj Györgyné. Tartalék: Kerekesné.
Klór László gondos előkészítése mellett
készült a magyar csapat és a verseny
egyik favoritjának tekinthető, Amerika és
Ausztria mellett.
A nyilt páros szám nevezési zárlata még
távolabb van, azonban máris annyi induló
nevét ismerjük, hogy feltételezhetjük, hogy
a részvevők száma a százat is meg fogja
haladni. A miagyar nevteaők lajstroma még
nem alakult ki pontosan, a szövetségi kapitány minden valószínűség szerint a következő párokat fogja indítani:
Alpár—Leltner, Déesi—Korányi, Ferenczy—Szerviczky, Keleti—Klór, dr. Widder—
dr. Reieh, Keéri Szántó—gr. Zichy Ede, dr.
Szabados—Ungár (Debrecen),
Pór—Kovács
(Juniorok), Erdélyi—Gárdos, dr. Kurn—dr.
Perl, Szeleczky—Sailer és Konoid—Klucsik.
A bécsi Schneider—Jellinek-pár is benevezett, ők 'a. verseny favoritjai, azonban az
óriási számra való tekintettel, egyáltalában nem volna meglepetés, ha bármelyik
más pár nyerné.
A vegyes páros világbajnoki számban
magyar részről előreláthatólag a következő
párok indulnak:
Beregi Alice—Décsl,
Robicsekné—Klór,
Dr. Ujjné—Hausner Károly, Gundelfingenné
—dr, Szerviczky, Korányi-házaspár, Frtbinyiné—Leltner, dr. Bánónén-dr. Kun. N*alerné—Gárdos, dr. Hudovernig házaspár, dr.
Nemésné—dr. Szalay, Horváth Irén—Perezel
(Debrecen).
Hia a Culbertson-házaspár indul ebben a
számban, őket kell favoritnak tekinteni.
A programban a bridzseseményeken kívül egyéb szórakozások, fogadások, kirándulások 'is szerepelnek és az egész versenyt
20-án este nagy bankett zárja be, az ünnepélyes díjkiosztás is ekkor lesz.
A rendezőség nagy érdeklődésre készült
fel, és a Vigadó nagytermeit tribünökkel
rendezi be a nézők számára. Bármilyen
kérdésre szívesen válaszol a szervezőbizottság (V. ker., Vigadó-u. 2. Tel.:18-28-88.)
Négyszáznál
több játékos vesz részt a
versenyeken. Biztosra vesszük, hogy minden külföldi vendég a legjobb impressziókkal fog eltávozni tőlünk.

bajnokcsapat tagja a most lezajlott vidéki
bajnokságok során játszotta ezt a három
szanzadut (ellenfél nem licitált) Dél hellyén.
• D4
VAK62

• A 102
9DB3
*0 K B93
• D53

062
•

KB982

Nyugat körrel indult, Dél ütött a dámával és treffet szabadított. A bubit Kelet az
ásszal ütötte és kárót hivott visszia. Dél bubiját Nyugat a dámával vette. Pikkhívásábal az asztal kicsit adott, Kelet a királyt,
Rényi ütötte az ásszal. Eddig fltoét ütést
adott ki. A p a r t i könnyűnek látszik, hiszen
a treff magas, Igen ám, de hia a treff tízes
nem esik, még" bonyodalom lehet.
Felvevő átment kőr ásszal az asztalra és
a treff kilencest hívta és ikiengedte! Ez a
játékmód tökéletes biztonságot nyújt. Ha
Nyugat ütne is a tízessel, 'Legfeljebb a káró
ászú ütheti még.
A másilk! asztalnál a felvevő elmulasztotta
a biztonsági játékot. A pikk ász ntán; lehívta a tref dámát, Nyugat nem adott' és
amikor azután Kelet a treff tízessel ütésbe
került, káróhívássai elbuktatta a 3 szánt.
Ez ellen védekezett Eényi és szűrtrikkel
teljesített.

BRIDZSFELADVANY
VAKD9
0 AK76543
*AK
* 108754
ODB98
• B 109 8
•AKDB3
V 102
O 10 2
• D543
Szanzadú játék. Nyugat pikkel indít. Dél
12 (tizenkét) ütést csinál.
Megfejési határidő tíz nap a lap érkezésétől.

MEGFEJTÉSEK
az 1937. 31-89 számbél.

CL u&dteii játékoó,
a tényleges partiban sem feledkezik meg a
biztonság követelményeiről. Számára iái »safety play« neon csak írott malaszt.
Rényi István, a deibreceni országos vidéki
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Bridzsfeladvány: Dél Káró királlyal Indul. Nyugat legjobb játéka ütni a« ásszal és visszahívni
kárót. Észak bellt a dámával és lehívja a kör
tizest, kézből treJfet doh. Ha Nyugat is azt tesni,
treffe! megkapja az ütést. Kelet még üti a káró
bubit, de többet nem, mert kénysaeihivásba kerül.
Bridzsiutalmak az állandó heti Jutalmak kfist.
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(10. folytatás)
Magyarszínházi bérlete négy esztendőre szólt. Ahányszor súlyos ezreseket ölt bele valamelyik újdonságába» mindig fölrémlett benne a kétség:
vájjon érdemes-e? Szabad-e ennyi munkát, tehetséget, pénzt beleölni a
színházba, amely tulajdonképpen nem is az övé! Amikor a ibérle ti szerződés lejár, könnyen lehet, hogy a színház tulajdonosai egyszerűen nem
újítják meg a szerződését. Akkor itt fcng állni egy csomó tehetséges^ színésszel, rendezőivel, kellék- és jelmezraktárával, és azzal a temérdek áldozattal, amelyet a színházért hozott.,
Sok fejtörést okozott neki ez a kérdés.
A sötét jövő állandóan előtte leibegett. Kétségeit csak Marton Sándorral iés Lázár Ödönnel közölte. Ha ajánlatot tenne a Magyar Színházra, elkérnének érte legalább félmillió koronát. Talán még többet i s . . . Beöthy,
Lázár és Marton összetanult együttes volt... Szemvillanásokból^ is értették
egymást. Amikor először beszélteik arról, hogy a színház részvényese, aki
soha egy fillér osztalékot sem kapott, könnyen megválnék tulajdonától,
mind a hárman, egyet gondoltak...
Beöthy a párnázott ajtó mögött, a bizalmasság 'biztonságában így szólt:
— Üljenek He, urak. Pontosan el fogom mondani, mit kellene csinálni. A Magyar Színház Részvénytársaságnak ötvenhat darab részvénye
van. Egy magyarszínházi részvény névértéke tízezer korona. Magam is
ismerek két részvényest, aki szívesen eladná tulajdonát, akár kétezer koronáért. De talán ezerötszázért is. Hiszen úgy sem kap rá osztalékot...
Nos, én azt gondoltam, hogy valakivel, aki nem gyanús, akiről senki sem
sejtheti, hogy a mi számlánkra dolgozik, darabszámra fel kellene vásároltatni a részvényeket.
Körülnézett. Egyetértő tekintetekkel találkozva, így folytatta:
— Kell találni valakit, aki vásároljon magyarszínházi részvényeket.
Aki közömbös személy, semmiféle gyanúba nem .vehető. Aki titoktartó,
jellemes ember és szándékunkat nem árulja el.
— Es ki lenne az?
— Ezen gondolkozni kell.
Több név került szóba. Végre Lázár talált egy jó nevet.
— Mit szólna igazgató úr a »köszönő Halászhoz?«
— Hát az kicsoda?
— Nem ismeri igazgató úr a »köszönő Halászt«? Mindig a Newyorkban
iil. Ha ismerőse jön, felkel és alázatosan köszönti. Rettenetes slemil figura.
Igazi élhetetlen alak. Ha az elkezdene vásárolni magyarszíniházi részvényeket, mindenki röhögve dobná oda az értékpapirost. Mindenki nevetne,
hogy a »köszönő Halászra« rásózott magyarszínházi részvényt. Szerintem
a »köszönő Halász« ezerkétszáz, ezerháromszáz koronáért vásárolná össze
a darabokat. Elhiszi, igazgató úr?
Beöthy nevetett.
— Elhiszem.
— Szóljak neki?
— Próbálja meg. Azt mondhatom, Lázár, hogy maga okos ember. Erti
a dolgát. Néha még aa én dolgomat is érti. A terve olyan kitűnő, hogy kijelentem: minden részvényért kap maga tőlem kétezer koronát. Ha olcsóbban jut a részvényhez, a különbözet a magáé.
< S 7 ^ R C 7
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Lázár bólintott. Az aLkut meglkötötték. A színházi titkár pillanatig
sem habozott. Fogta a sétabotját és indult a Newyork-kávéháziba.
Leült a szánészasztalhoz, feketézett. Később, közömbös arccal kérdezte.— Nem láttátok a »köszönő Halászt«?
— Nem.
Lázár várakozott, de nem akart feltűnést kelteni és ezért nem kérdezősködött tovább. Inkább másnap délután újra elment a kávéháziba. Harmadnap is. A »köszönő Halász«-nak nyoma veszett. Végre Lázár megkérdezte a főpiacért, hova tűnt az ipse?
— A »Köszönő Halász«? Már napok óta nem volt benn.
— Beteg?
— Azt hiszem, elutazott.
A remekül kitervezett manőver ezen a ponton kátyúba jutott. A »köszönő Halász« megtaiálhatatlan volt. Lázár bánatosan jelentette gazdájának.
— Baj van.
— Micsoda?
— Eltűnt a »köszönő Halász«.
Izgalmuk még nagyobb lett, akiikor megthállották, hogy a lebontott
Nemzeti Színház számára a minisztérium színházépületet keres. Gyorsan
kell cselekedni. Ha késlekednek, az állam megveszi a Magyar Színházat.
Amint így töprengtek és gondolkoztak, hirtelen eszükbe jutott, hogy
van még egy alkalmas ember a feladatra. >Ez pedig Kardos Andor, a
»Dumi«, aki valóban nem látszik olyan ravasz embernek, hogy a részvénytulajdonosok benne valamely fondorlatos terv végrehajtóját sejtsék.
Az ám, de vájjon Kardos Dumi vállalkozik-e a feladatra?
— Mit ígérhetek neki? — kérdezte Lázár.
Beöthy fel sem nézett az íróasztaláról.
— A sikeres lebonyolítás után ezer koronát és szerződést.
Kardos Dumi ismert színész volt, aki ügyesen írt is. Lázár elindult,
hogy megkörnyékezze. Kiiderült, hogy ez a feladat sokkal könnyebb volt,
mintsem remélte. Dumi azonnal ráállt az alkura.
Es akkor elkezdődött a részvények összevásárlása. Átadták a névsort
Kardos Andornak, aki felkereste a részvénytulajdonosokat. Olyan ügyesen beszélt velük, hogy valamennyit gyorsan levette a lábáról. Olcsó pénzen vásárolta össze a darabokat. Volt olyan részvény» amely csak ezerkétszáz koronába került, de egyiket sem kellett kétezer koronáért megvásárolni. Mind olcsóbb volt.
Dumi még Bécsbe is elutazott, ott is vásárolt egy részvényt Láng
építésztől.
Három hét múlva Lázár örömtől sugárzó arccal jelentette:
— Harminc részvényünk van. A többség. Gratulálok igazgató úrnak,
mi<nt a Magyar Színház tulajdonosának.,
— En meg köszönöm magának, Lázár, amit tett értem. Tudja, mi a
következő feladat? El kell terjeszteni a hírt, hogy megvásároltam titokban a részvényeket. Ahogy erről a lapokban olvasni lehet, meglátja, hogy
minden részvényes szaladni fog, hogy rámsózza a tulajdonát. Igaz?
— Igaz,
Másnap három napilapban megjelent az az érdekes értesülés, hogy
Beöthy László, a Magyar Színiház bérlője titokban, feltűnés nélkül összevásárolta a Magyar Színház részvénytöbbségét és így e pillanatban ő a
színház tulajdonosa. A hírek, mint érdekességet közölték, (hogy a színháznak összesen ötvenhat daraib részvénye van, ebből ma már harminc darabot Beöthy László őriz tárcájában.
Alig, hogy a hírek megjelentek, a Magyar Színháziban jelentkeztek a
részvényesek. Nem alkudtak; annyiért adták a részvényeket, amennyit
Lázár ígért érte.
í g y vásárolta meg Beöthy László a Magyar Színház részvénytöbbségét,
így lett tulajdonosa annak a színháznak, amelyhez életének leg
érdekesebb élményei fűződtek. Hiszen még gyermek volt, amikor már a
színházat igazgatta. Ott ült helyettesével színháza irodájában és emlékek
orsóját pergette.
— Itt mutattam be a Bolond-ot... Jenő bácsi és Szabados Béla írták...
Itt leftt igazán színész Ráthonyi Ákos... Itt adtam elő a Gyurkoivics lányokat... Itt játszottam a Gésákat, a tündéri Mis Mary Haltonnal. Az
Asszonyregimentet hónapokig adtam. Aztán... Viktor bácsival megírtam
az Aranylakodalmat, amelyet százötvenszer játszottunk. Lázas, lelkes esz-v na

tendok voltak ezek. Rozsaihegyi Kálmán, Hettyey Aranka, Környei Béla,
Sziklai Kornél lépteik fel nálam... y ezen a színpadon hoztam ki Eedák
Sárit... Igaz... hallót valamit Eedákrói?
— Csak annyit, hogy Berlinben próbál. Német színésznő lesz. Reinhardtnál fog- játszani.
— Meglátja, ott is első lesz. De azért jó lenne hazahozatni. Nem ír nekem.
Aat hiszem, haragszik rám. Pedig nines rá oka. Gondolja, Zsazsa neheztel?
— Azt hiszem nem. De annyira elkeseredett, hogy minden magyar
kapcsolatát meg akaraja szakítani.
— Különös furcsa lány az. Igazán zseniális. Kár érte, hogy nem találja
a helyét. J L á t j a , én most Petrásst játszatom, akit igazán nagyra tartok.
Ragyogó jelenség, üde, aranyos, jó (hangja van, szépen táncol. De azért
Fedák.,.. Isten tudja, az mégis más. Olyan csak. egy van. Helyettesi thetetlen. Pótolhatatlan. Egyetlen. Nincs belőle két példány.
A Magyar Színház ötvenhat részvénye közül, ötven darabot vásárolt
össze Beöthy László. Az összes nielilékkiadásokkal együtt még mindig potom pénzért. Egy napon szólt Lázárnak, hogy akar számolni vele
— Nincs elszámolni valónk — szólt egiyszerüen a titkár.^
— Hogyne lenne! Megígértem magának, hogy iininden részvényért (kétezer kortanát fizetek. Amivel olcsóbban vásárol, az a magáé. Ki akaróin
fizetni.
.
..
.
— Nem fogadoon el — szólt határozott hangon Lázár. — En az ön alkalmazottja vagyök, csak a kötelességemet teljesítettem.
Beöthy kezet szorított Lázárralés erről az ügyről többet nem beszéltek.
Kardos Andor ezer koronát kapott és később szerződtették ás
^/
Amikor elsején Lázár Ödön fizetési borítékját felhozta a, szolga, Lázár
meglepődve látta, hogy sokkal' nagyobb össszeget kap, mint amennyi jár
ntíki.
Beöthy mosolygott*
— Ha már nem fogadta el a pénzt, így jutalmazom meg. Eddig hetezerkétszáz korona fizetése volt. Ezentúl évenként kilencezerhjitszáz koronát
fog kapni. Meg van elégedve?
— Oh nagyon «..
,
Beöthy mar régóta készült arra, hogy titkárja gázsiját felemeli.
Ismerte Lázárja értekeit. Nélküle soha nem lett volna gazdag. Beöthy
László az egészet nézte, titkárja a részleteket. A gazda mindig lebegett,
helyettese a földhöz, a valósághoz- tapadt. Beöthy Zsolt és Rákosi Szidi fia
egy szép mondatért lecsatolta az aranyláncát, de váltólejárati napokról
elfeledkezett; Lázárt nein lehetett meglágyítani, de terminusra fizetett.
Kiutalásokat, amelyek alatt gazdája neve szerepelt, szó nélkül összetépett.
Olyan kőszikla volt, amiből semmiféle varázsvessző nem fakasztott vizet.
Beöthy respektálta titkárjában az előtte oly rejtelmes számok titokzatos
emberét és nem is ellenkezett vele soha. Kicsit még félt is tőle. A világ
előtt a két ember kiegészítette egymást, — eggyé vált. Beöthy soha neru
dezavuálta Lázárt; ha az igazgató megharagudott valakire, azzal a titkár
sem állt többé szóba...
A Király Színház és a Magyar Színház öntötte a pénzt. Mindenki
Beöthyt irigyelte.
Az igazgató pedig éjjel hazakísértette magát Raskó Gézával. Szerette
ezt a színészt, aki őszintén lelkesedett igazgatójáért. Vele gyakran bizalmas volt. Olyasmiről is beszéltek, amiről Beöthy egyébként hallgatott., •
— Mondja igazgató úr, — kérdezte Raskó Géza egyszer az éjszakai
sétán — boldog? A színházak remekül mennek! Szép felesége van, gyönyörű gyerekei. El az édesapja, él az édesanyja.
. Huncutul mosolygott.

— Mostanában még kártyán is mindig nyer az' iigiazgató úr. TTgy-e
mostan tökéletesen, maradék nélkül boldog?
Beöthy nem válaszolt. Csendesen, fütyörészett az éjszakában.
Aztán így szólt.
— Géza, tud maga titkot őrizni?

— Igen.

— Elmondok vialamit, de nem szabad soha senkinek elmesélni,

csak
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akikor, üu már régen meghaltam. Xtíiui szeretek nevetségessé lenni. Kswirt
kérem a feltétlen diszkrécióját.
-- Természetesen. Igazgató úr nem fog csalódni bennem.
— Maga azt kérdezte, hagy boldog vagyok-e? Nem vagyok boldog.
Nem lehetek boldog, mert nem vagyok újságíró. Aki egyszer egy eipot ad pat elkoptatott a szerkesztőségben, az menthetetlenül vágyik oda vissza.
Megfigyeltem magamon, hogy délután öt órakor mindig nyugtalan és
ideges leszek. Tudja... A fiúk ilyenkor mennek a szerkesztőségbe. Ha
olvasom, hogy érdekes gyilkosság történt, szűkölni kezdek, mint a
k u t y a . . . Ott szeretnék lenni a »helyszínen«, írni a riportot, nyomozni a
detektívekkel. Néha rajtakapom magamat a színházamban, hogy úgy ülök
ott, mint valami kritikus. Éjjel menthetetlenül vágyom a nyomdaszag
után. Szörnyen hiányzik, hogy nem vehetek a kezembe nyomdafestéktől
friss újságot, olyan lapot, amihez csak újságírók jutnak hozzá, mert a
példány most került ki a rotációsból. Néha szeretnék külföldre utazni, és
onnan nagy riportot küldeni. Az én becsvágyamat soha nem elégítette ki
tökéletesen a színház. Imádom a színházat; de közben, néha-néha újságíró
is szeretnék lenni. Tudom, mindez szamárság. De nem télietek róla. Hiányzik nekem a szerkesztőség. Es a fiúk is a redakeióból. A kéziratpapír, a
ceruza, a kőnyomatos, az a furcsa különös élet, amely csak a szerkesztőségekben található., De hiába mesélem mindezt. Maga ezt úgy sem értheti
meg. Ezt csak egy másik újságíró értené meg.
Es valóban: Beöthy ha belenézett az újságba, úgy olvasta azt, mint
egy telivér hírlapíró. Gyakran rábökött valami hírre s azt mondta: »íme,
ebből a dologból nagy riportot lehetne csinálni.« Körülnézett és csodálkozott, hogy senki nem rohan riportra. Vérét nem tudta megtagadni,
örökké dolgozott benne az újságíró minden érdekesség után kutató, friss,
lázas, lelkes szelleme. Soha nem tudta megtagadni magát.
XXIV.
Fedák Sári Európában kóborolt. Éppen Amerikába akart utazni, ahova
hívták. A művésznő Londonból Berlinbe jött. Ott találkozott Beöthyvel.
— Többször hívtalak, nem jöttél — fogadta az igazgató. — Nem érdekel,
mit mondasz, mert úgy is haza viszlek.
Fedák Sári tehát vissza jóit Budapestre és fellépett azon a színpadon,
amelyet érte és neki épített Beöthy László. Ahonnan szeszélyek, hangulatok, fedákoskodások miatt többször elszökött. Most ismét itthon volt.
Beöthy először az Elvált asszonyban léptette fel. Akkor láttak először
Pesten szűk szoknyát. A szűk szoknyának fekete bársony anyaga volt. A
primadonna chanteclaire kalapot hordott hozzá. Aztán vendégszerepelni
ment Nagyváradra és csak ősszel tért vissza. Lehár Ferenc Cigányszerelein
című operettjére készült a színház. Az operettnek olyan híre volt, hogy a
publikum a premier előtti napokban valósággal megostromolta a színház
pénztárát.
Beöthy boldogan állt a foyerben és nézte a tolongást. Szeretett beállni
a pénztárfülkébe is, a kisasszony mögé és várni a publikumot. Lesni, ki
milyen jegyet akar. Nevezetes volt arról, hogy eltalálta, ki milyen jegyet
fog vásárolni. Jött egy öreg ember szakadt ingben, mindenki azt hitte,
hogy karzatra kér jegyet. Beöthy határozott, ellentmondást nem tűrő
hangon jelentette ki, hogy a bácsi zsöllye negyedik sornál hátrább nem
ül. így is történt. Ilyesmiben csalhatatlan volt. Nagykalapos dámákról
előre tudta, hogy az erkély nyolcadik sorába váltanak jegyet. A pénztárfülkében való ácsorgás egyenesen szemvedélye lett Beöthynek. Volt ebben
valami gusztálásféle. Ahogyan állt a pénztárfülkében és várta a következő jegyvásárlót, ez hasonlított a kártyás gusztálásához.
A Cigányszerelemhez érdekes Beöthy-legenda fűződik. Pénteken volt
a bemutató, de már szerdán elfogyott a három első előadás teljes jegykészlete. Ilyen felcsigázott várakozással nézett a publikum a Cigányszerelem elé. Beöthy zsebredugta a három esti előadás elővételben befolyt
jövedelmét, felment a Fészekbe és hét órától fél kilencig elvesztette a
hatalmas su mmát.
Több mint tízezer koronát.
Talán csak két perci«* fütyörészett és csörgette kulcsait, aztán már
nem is beszélt a peehjéről. Amikor a Cigányszerelem bemutatóelőadásán
a függöny szétnyílt, már igazán nom is emlékezett arra, hova is lett a
gyönyörű este hevétele...

Milyen volt ez a C igá n y szere lem című operett? Fedák Sári így jel
lemzi:
»Ez az isteni muzsikájú daljáték arról volt nevezetes, hogy százötven
estén keresztül százötven zsúfolt ház előtt százötvenszer megbukott.«
Mégegy dologról volt nevezetes a Cigányszerelem... Az egyik, ki
tudja hányadik bankettjéről, amely a Royal-szálló különtermeiben zajlott
ie. Ezen a banketten megjelent Fedák Sári í.s, mint a darab primadonnája
és eljött Molnár Ferenc is, aiki Beöthy László barátja volt., Felületesen
ismerték egymást. A társaság sokat ivott, a hangulat emelkedett volt.
Molnár Ferenc állandóan Solti Heraninnel táncolt, de gyakran nézett
Fedák Sárira, aki állta a tűző pillantásokat.
Aztán egymás mellett ültek, táncoltak is és Beöthy egyenesen becsvágyat érzett, hogy ezt a két ragyogó embert valahogy összeboronálja.
Az ilyesmihez kitűnően értett. Már hajnal felé járt az idő, amikor Fedák
Sári odahajolt Beöthyhez.
— Laci... Mit. szólnál? Fedák Sári és Molnár Ferenc?... H m . . . Mi a
véleményed?
Beötliy maga e'lé nézett a levegőbe, azután csendesen, de nagyon
hangsúlyozottan így válaszolt:
Ha van egy igazságos és zseniális Isten, akkor ez így is fesz.
Fedák Sári a Cigány szerelem szerepét eljátszotta Párizsban, a bécsi
Theater an der Wien együttesével. Aztán hazajött. 1911 szeptemberében
lépett fel megint Budapesten Martos Ferenc és Rényi Aladár Kis gróf
című operettjében. Ez az operett olyasmi volt, amit »be kellett dobni«, se
av. igazgató, se a szereplök nem reméltek tőle sikert. Amikor a bemutató
lezajlott, Beöthy az öltöző folyosón köréje gyülekező szí n észeinek ezt
mondta:
»
— Huszonöt előadás... Többre nincs is szükség, huszonötször
eljátsszuk a Kis grófot és készülünk a Leányvásárra, aminek olyan sikere
lesz, mint a János vitéz óta egyetlen operettnek sem volt...
A Leányvásár... Abban nagyon bízott Beöthy. Jacob! és Martos írták
az operettet és az együttes valóban lelkesen készülődött a nagy operettre.
A Kis gróf azonban váratlan sikert aratott. Állandóan zsúfolt házak voltak. Beöthy maga sem értette, mi okozza a nagy sikert, de az ilyesmibe
könnyebben belenyugszik a színigazgató, mint a váratlan és érthetetlen
bukásokba. A Kis gróf egyik előadásán Fedák Sári a második felvonás
után, az úgynevezett társalgón keresztül rohant az öltözője felé. Ekkor
valaki a nevén szólította:
— Alljion meg, Fedák!
A rövidlátó Zsazsa összehúzta a szemét, kereste, ki szólította.
Idejöjjön, uii vagyunk itt Vicivel!
Jacobi Viktor és Molnár Ferenc álltak ott.,.. Molnár így szólt:
— Néztem egy jelenetét. Maga nagyon tehetséges. De igazi nagy színésznő, olyan, amilyen kevés van a világon, csak akkor lesz magából, 'ha
egy ilyen magamfajta gyerek jól az életere tapos...
Zsazsa — ahogy visszaemlékszik, még jobban összehunyorította a szeméi aztán — elszaladt.
Fedák Sári feljegyzi, hogy ugyanezekben a napokban Degenfeld Imre
gróf Olaszországiból megérkezve, hozott neki Rómából egy
gyönyörű
elefántcsontkeresztet és Firenzéből egy híres képnek az utánzatát. A keresztet az ágya fölé akasztotta, a képet az ágya melletti asztalra állította.
Másnap reggel, amikor felébredt, meg akarta fogni a Rómából kapott
keresztet, nem volt rajta Jézus. Ijedten dobbant meg a szíve. Hiába forgatta. kereste, Jézus nem volt sehol. A Megváltó az éj folyamán leesett
a földre. Amikor Julia komorna bejött, Zsazsa megmondta neki mi történt, Az csóválta a fejét.
— Rossz jel.,.. — aztán a komorna megállt a kép előtt és ezt mondta:
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— Tessék már megmondani, hogy .hívják ezt a képet. Nekem ugyan nem
tetszik, de azért mégis szép lehet, ha a gróf úr Rómából egészen idáig
hoz* ..

Zsazsa megmagyarázta Júliának:
— A kép neve: Egi és földi szerelem. Egy Tizián nevű híres festő
festette.
Julia ingatta a fejét:
— Rossz jel!
— Maga megvan bolondulva, mit heccel itt engem ezekkel az ostoba
szavakkal, hogy rossz jel. Mi az a rossz jel, maga bolond!
— Semmi! Az a rossz jel, hogy Jézus leesett a keresztről..

*

Marton Sándor doiktor... A szuuház ügyvédje... Aki reménytelen
ügyek összekuszált fonalait is kibogozta, Gyakran ült Beöthy irodájában,
amikor a szerzők siránkoztak. Az akkori színpadi kiadócégekkel elégedetlenek voltak. Nincs egy iroda, egy emiber, — hangoztatták — aki képviselje
a színpadi írót, a zeneszerzőt... Pedig a. pénz ott hever a földön, csak
nincs, aki utánanyúljon. Ha Martqji indítana egy színpadi ügynökséget...
— Sándor — szóit egyszer Beöthy nagy komoly an. — Alapítsunk színpadi ügynökséget. Maga meg én. Mi jól megférünk egymással már évek
óta. Nem fogunk összeveszni. Darabhoz, szerzőhöz értünk, amennyi pénz
ehhez az üzlethe kell, annyi van is nekünk.
Marton .ráállt a alikura. Helyiséget 'bérelt a Károly-körúfcon. Az első
darab, amit a Beöthy—Marton ügynökség megszerzett, Voinovich Ivo színműve volt, .a. Napraforgós hölgy. A második héten Jacobi Vici, az operett
legnagyobb reménysége, a Leányvásár szerzője jelentkezett, hogy leköti
magát az ügynökséghez. Most írja új operettjét, a. Sibyllt. Tizenötezer koronát kér. Marton bólintott. Az üzletet megköti. Este szólt Beöthynek.
— Megállapodtam Jacobival. Itt van hét és félezer .korona. Adjon
ugyanennyit maga is.
Beöthy fanyalgott
— Hét ési félezer koronát? Kicsit sok. Tudja mit, Sándor? Kilépelk!
Magáé az ügynökség!
Marton próbálta meggyőzni Beöthyt. Az igazgatóban az örökgyermeket
látta, akinek nines üzlethez érzéke, akin gyakran segített, de akitől soha
hálát nem várt. Magyarázta, hogy az ügynökségnek jövője van, kiépítik
a külföldi összeköttetéseket, a többi ügynökség nem számít, uralni fogják
a piacot. Beöthy ingatta a fejét; hajthatatlan volt. Kilép! Nem ad hét és
félezer koronát a Vicinek...
Így maradt dir. Marton Sándor egyedüli tulajdonosa annak az ügynökségnek, amely ma Európa legelső színpadi kiadócége. Amiíkor Marton
Sándor dolgozni kezdett, már töíblb kiadócég virult. Közöttük a legérdekesebb, a Márton M isit a irodája volt.
Márton Miska egészen másfajta ember volt, mint Marton Sándor. Kitűnően értett színházhoz, színészhez, darabhoz. Csak éppen az adminisztráció iránt nem volt érzéke. A színdarabot remekül menedzselte, de nem vezetett (könyvet, sokszor napokig nem ment be az irodájába, semmi komolyság nem volt ebben az emberben. Egyszer Beöthyt, amikor Máirton Miskához indult, megkérdezte valaki, hova megy?
Igy felelt:
— A Bohém-Ver]ághoz. Márton Miskához...
Ez a név, a Bohém-Verlag rajta is maradt Márton Miskán. Beöthy
kevés embert szeretett úgy, mint Miskát. Kitűnően érezte magát vele.
Társaságában kivirult, vidám volt, rózsaszínűnek látta a világot.
Mi volt Márton Miska titka?
Márton Miska titka az volt, amit a franciák savoir-vivrenek, életművészetnek neveznek. Ez a nagyszerű, férfiú soha nem tört követ, de
ügyiratot is alig szerkesztett, mégis mindig jól élt. Miért? Mert, ő volt a
kedves ember. Soha nem arról beszélt, ami őt érdekelte, hanem arról, ami
a partnerét izgatta. Szótárában efféle szavak, mint baj, nyomorúság,
halál, bánat, váltó és adó örökre törölve voltak. Mindig kellemes tudott
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lenni, amellett szik rázó an elmés volt. Egyike volt a ritka halandóknak,
akikben a kedély vidám aranya keveredett a humor szikrázó drágakövével.
Egy Istent imádott, a saját életmódszerét, amelyben sokan követték, de
valójában soha nem utánozták le tökéletesen. Azt még el lehetett tanulni
tőle, hogy az ember pléhdobozba rakja a cigarettáit, de kit tudott még
úgy boldogítani mint őt, az ízes bor nedűje, a cigaretta illata» az adriai
naplemente bája, párizsi esték édes boldogsága, salzburgi barátok között
töltött délutánok vidám gondatlansága, lóversenyfogadások sikere, pesti
duuaparti terraszesték könnyű dumája? Tudott, örülni és akikkel élt, amíg
vele voltak, tudtak örülni. Ismerte a kis dolgok örömét és ezeket megszerettette barátaival is.
Pedig voltak rögös évei is. Egyszer tégy délután a lóversenyen, ö maga
mesélte el ezt a históriát, multbanéző merengéssel és emlékidézéssel.
Nagyon, nagyon régen történt. Akkor még csak pár ihónapja volt házas
és ifjú felesége, Hanmath Hédi, a magyar színpad legédesebb jelensége.
Tikkasztó, kábító 'hőség nehezedett a városra, minden barát elutazott,
csak ők maradtak itt, a foirró párát árasztó kőtömibök között, mert nem
volt egy vasuk sem.,
Az ifjú asszony ebéd után lankadtan és a rájuk szakadt szegénységben,
reménytelenül feküdt a divánon, ő pedig fogta a kalapját és kiment —
ahogyan mostanában mondanák: »rangrejtve« — a lóversenyre, a harmadik helyre. Ez volt az egyetlen eset életében, amikor nem az első hely
kapuján tért fce a lóversenypályára. Ahogy járkált a totalizatőrbódék
között, két sugdosó alakra lett figyelmes, akiket látásból ismert, tudta
róluk, hogy a versenyüzem emberei, az egyik munkalovas volt, a másik
is afféle istállók ökörül tekergő ember.
Megfigyelte őket, utánuk lopózott és amikor a két alak egy teljesen
esélytelen lóra feltett negyven forintot, ő is kiszedte a zsebebői, összes
vagyonát, amely hét forint volt és megrakta a lovat.
Mi volt ez a hét forint! Ez a hét forint volt a vacsora és a másnapi
startpénz. De egy pillanatig sem habozott: odatette az egész pénzét. Mert
ha a két rongyos alaknak megér negyven forintot egy rossz gebe, akkor
ő sem habozhatik.
Kell-e mondani, hogy a ló nyert, Márton Miska hét forintra csekély
ezernégyszázat kasszírozott és másnap reggel már a vonaton ült feleségével, utaztak Cannesiba...
r-%
Ilyen okos fiú volt. Elindult az istállóember nyomán és szerzett magának semmiből egy rivierai nyaralást. Monte Carloban egyszer megfigyelte,
hogy Péchy Andor, a pirosszekfűs gavallér minden tétjét elveszti.
Villámgyorsan határozott.
Megállt, pontosan szemben a híres Péohyvel és mindennek az ellenkezőjét játszotta, mint amit honfitársa. Negyvenezer frankot nyert és
»gazdagon« tért haza. Volt aztán olyan idő is, amikor komolyan gazdagnak számított. Előkelő barátai, a Ledererek, Kohnerek és Kornfeldek
iirnádták a mulatságos férfiút és dús üzletekben részeltették.
Délutánonként szivesen sörözött a Blumenstecklilben. Fiatalasszonyok
ülitek körül a vendéglő piros asztalánál és ő színesen, elmésen csevegett
velük, magyarázva a lelkesen figyelő nőknek az élet és szerelem mély
titkait. Márton Mislka az asztalfőn ült és minden rafinált kérdésre válaszolt. Egyszer Molnár Ferenc belépett a vendéglőbe, mosolyogva nézte az
asztalfőn trónoló Miskát és a hölgykoszorút és így szólt: íme, Misoly
országa...
Reinhardt imádta Miskát. Egyszer az aostai hercegnő, a művészeteik
barátja értesítette a nagy rendezőt, hogy meglátogatja Leopoldskrotn-i
kastélyában. Reinhardt összes barátait összegyűjtötte a hercegnő fogadására. A kastély halljában állította fel félköralakban a frakkban feszítő
urakat a nagy mester, aki igazán értet az ilyesmihez.
Reinhardt még Molnár Ferencet is rábírta arra, hogy frakkot öltsön,
holott a Liliom költője az egyszerű dolgok, a borjúpprkölt és a kis társaságokban való baráti csevegések embere, aki az effélét igazán nem szereti.
U A I C 7 Á I
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végleges kiirtása ezidőszerlnt a legkomolyabb,
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gyors, biztos eredménnyel. Angol módszerrel.
ScHadek Antalné kozmetikai intézete, Budapest, IV., Váci-u. 9.1. (Corso mozi ház)
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Megérkezett az aostai hercegnő, nyomában az olasz nagykövettel és
Reinhardt az urakat rendre bemutatta őfenségének. Márton Miskát úgy
jellemezte Reinhardt a bemutatásnál, mint a föld legbájosabb emberét, a
kitűnő pesti ügyvédet és művészeti szakértőt. A hercegnő bűbájos mosol y lyal csókra nyújtotta kezét és percekig leereszkedően diskurált Márton
Miskával.
Ezután került a sor Molnár Ferenc bemutatására.
Reinhardt úgy érezte, hogy amikor az Ördög világhírű szerzőjét
bemutatja, Igazán nincs szükség egyetlen magyarázó szóra sem és csak
ennyit mondott:
— Franz Molnár.
A hercegnő hűvösen biccentett, kezet sem nyújtott és továbblépett.
Mit álljon meg egy emberrel, akire Reinhardt egy szót sem pazarolt?
A német színpad nagy mestere nem tudta nélkülözni Miskáját. De soha
nem vette komolyan. Volt úgy, hogy Reinhardt négy színházat igazgatott
egyszerre Berlinben; de Miska ügynökségétől egy darabot sem vásárolt.
Marton Miska -személyén keresztül magyarázta meg mindig Beöthy
Laszlóné azt a tételét, hotgy aki nem született bele a színházi világba, ott
soha nem honosodbatik meg-tökéletesen. Az örökké előkelő idegen marad,
mégha a férje vagy a felesége révén bele is került a művészi világ körforgásába.
Meg kell mondani őszintén, hogy Beöthy Lászlóné snha nem szívelte
Marton Miskát. Giza budai patrícius leány volt. Olyan környezetben nőtt
tel, ahol a formákat tisztelték. Amikor Márton Miskával megismerkedett,
mar az első estélyen Miska roppant szabadosan viselkedett. Annyira bizalmaskodva beszélt Beöthynével, annyi mindent engedett meg magának,
hogy az úriasszony fölháborodva vonult vissza szobájába, sírt és kijelentette, hogy addig nem jön ki a szalonba, amíg Márton Miska ott tartózkodik. A »Bohém-Verlag« erről mit sem tudott. Ö igazán azt hitte, hogy csak
kedveskedett Beöthynével. Az asszonyok és lányok még megsértődnének,
ha ő nem pajzánkodnék velük.
Beöthy, amikor megtudta, hogy felesége az egyik távoli szobában duz
zog, odament hozzá és megkérdezte tőle, hogy mi a baj?
— Nem megyek vissza, — jelentette ki határozottan Beöthyné — amíg
az az undok ügyvéd ott tartózkodik. Különben is provokáld, mert azt
mondta nekem, hogy . . .
Beöthy nevetett, úgyhogy a könnyei is kicsordultak.
— Provokáljam a Miskát, — nevetett — nahát ez nagyszerű...
Aztán leült a felesége mellé és szépen, szelíden elmagyarázta neki
milyen ember is az a Márton Miska.
— Szívecském, a Miskát nem úgy kell nézni. A Miska nem olyan ember... A Miskát nem lehet az átlagos embert kötelező mértékkel vizsgálni.
Ha nekem szívességet akarsz tenni, ha jó akarsz lenni hozzám, mindig kedves leszel a Miskával. Mert ő rá szükségem van. Ö lopja bele a derűt, a
vidámságot az életembe. Ha a színházban ezerféle baj történik velem, öt
perc múlva találkozom vele és úgy érzem, hogy derűs az é g . . . Ha elvesztem a pénzemet, csak egy szót szól és már madarat lehetne velem fogatni
Értesz engem? Légy kedves a Miskával.
Az asszony megértően hallgatta férjéi Hátha így áll a dolog, az egészen m á s . . . Kiment a szalonba, mosolygott és feltűnő kedvesen csevegett
Márton Miskával.
j
.
Talán egy héttel később Beöthy a felesegevel karöltve ment az Andrássy-úton. Hirtelen szembe találkoztak Márton Miskával. Az asszony már
éppen kedvesen akart visszaköszönni, amikor Beöthy rárivallt:
— Fordítsd félre a fejedet! Vigyázz, nehogy visszaköszön.!. Nem szabad egy ilyen csibésszel szóbaállni. Soha többé4 ne fogadd a köszönését.
Közben ugyanis Beöthv és Márton Miska valami szamárságon összekaptak Legalább húszszor voltak haragban és ugyanannyiszor békültek ki.
De Beöthynéből nem lehetett kiirtani gyanakvását, hogy a színházi
világiban semmit nem lehet tudni.
„
Akire ma rá kell mosolyogni, attól holnap fordítsa el az ember a
f
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Utazás a föld körül (X.)
Afrika 1.
Megfejtésül a (képekkel megtoaitároaott földrajzi neveket kell beküldeni.
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16- Fém
17. Francia fizikus, aki a fagyés forrpont közti távolságot 80
fokra osztotta
18. Az Elveszett paradicsom írója
19. Hivatal — németül
20. Az Arsène Lupin regények írója
21. &
23. Zománc
24. Germanium jele
25. Monitor része
26. Ki kell inni a poharat
27. Be társa
28. Retikülben van
29. Borura jön
30. Férfinév
31. Spanyol exkirályné
32. Földesúr
33. Becézet női név
34. Columbia fővárosa
36. Izomrögzitő
37. Fedő — mássalhangzói
38. Mozdony eleje
39. Aaaa
40. Kicsinyítő képző
41. Német prepozíció
42. Városban beültetett terület
45. Bibliai hegy

49.
50.
5L
5253.
56.
58.
59.
60.
61.
62.
64.

75. Szerv
76. Lettország fővárosa
FÜGGŐLEGES;
Állóvíz
A Köd írója
Az Ob mellékfolyója
Tiltószó
Bécs polgármestere volt még
a világháború előtt
6. Olasz király,
akit
1900-ban
meggyilkolt egy Bresci nevü
anarchista
X. U. L.
1.
2.
3.
4.
9.

Olasz folyó
Óbudai Futball Club
Vegyi eljárás
Fitinév
A rádió közismert sporttudósitója
Kétes
A végső erőfeszítés sportban a
cél előtt — névelővel
Régi labdajáték
Kalitkában tartják
Itlen cím
Düh

18- Nemes gáz
19. Működő vulkán az Antarktiszoi
Shackleton mászta meg 190
évben
21. Indulatszó
22. A katolikus egyház másodi
szentsége, melyet a püspök kéa
föltétellel és szentelt olajjt
való megkenéssel szolgáltat k
hogy a hívőt a Szentlélek ál
tal hitében megerősítse
24. Tanuló
25. Ü. O.
26. Kötőszó
27. Molybdaen jele
29. Betű — mássalhangzói
30. Szenvedés
32. Exotikus állat
33. Sok kellemetlenség származha
belől«
35. A Don Carlos egyik szerep
lője
36. Az ő szavai voltak: Noli turbare circulos meos. (Ne zavard köreimet')
37. Ital
39. Azonos betűk
40. Inachos folyóisten leánya
42. Mámor — mássalhangzói
43. Oltár rész»
44. Az 1790-es francia forradalom
idején kibocsátott
papírpénz,
mely később elértéktelenedett.
46.

9. Kérdöszó

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Kedves — franciául
Tanú — mássalhangzói
Ünnep kezdete
USA állam hivatalos rövidítése
Megszáradó vér
Időhatározó
Étel
Igekötő
Ruha

11. Helyhatározó
12. Görög betű
13. Kanadai tartomány.
Fővárosa
Toronto
14. Mr. Jolson keresztneve
15. 1100 — római számmal

48.
49.
50.
51.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
CL
62.
63.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Áll alatti zsírpárna
Cirenaika fővárosa
P. F. I.
Túrja a földet
Nem erre
Tegnapntán
Afrikai kikötő
Rt. — németül
A Pogányok hűse
A. E.
Abc része
105 — római számmal
Szid
Katonai egység
Talál
A verssorok összecsengéso
Becézett női név
Káté — mássalhangzói
Lapát része
Va társa
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