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o ..Színházi Clef" olvasói részére 
Most díjmentesein meggyőződhet 
arról, hogy milyen 

kOnnufl megtanulni 
angolul, nemetűl, (ran-
dául, olaszul oution, 
s z a b a d i d e i é b e n 

jól és gyorsan, amikor ráér és 
kedve vain, egyedül vagy .csa-
ládja körébein, anélkül, hogy 
időhöz vagy síztrnédyhez volna 
kötve, a világhírű londoni 

H E D V I Z M Ë N Y 

|INGUAPH0NE 
Institute, 25 élő nyelven meg-
valósított rendszerével, amelyet 
kiváló egyetemi tanárok aAkotfcaJk 
mtig és adinalk elő sa já t anya-
nyellvülkön. 

nogiian tanulta On az anuanvelYtt? 
TJgy, hogy addig hallgatta a beszélt nyelvet és nézegette a környezetét, amíg ösztön-
szerűen beszélni nem kezdett. Ugyanígy tanul a Linguaphone-rendszerrel. Eleinte 
csak hallgatni kell a fokozatosan felépített leckelemezeket, követvén a szöveget! a 
könyvben. A képek és a kísérő könyvek segítségével megérti a teljes szöveget. Azután 
szinte hangosfilmszerűen; hallgatja a már értett szöveget és nézi a képet, míg csak-
hamar beszélni kezd . . . Ez a Linguaphone-rendszer dióhéjban! Átlag 3000 szóból 
álló szókincsre tesz játszva szert és nemcsak könnyen, hanem maradandóan is meg-
tanulja, mert a fül és a szem ú t ján a hang és. a kép egyidejű képzettársítása révén 
a fogalmak tartósan megmaradnak az emlékezetben, éppen úgy, mint ahogy egy 
dalt is könnyebben idézünk fel emlékezetünkben, ha a szövegét is tudjuk. 

m e r t n e p r ó b á l n á k l a r e n d s z e r t ? Vágja itt le és nyitott borítékban nyom-
tatványképpen 2 filléres bélyeggel el-

látva tegye postára móg ma. 

SZÍNHÁZI ÉLET 
T. KIADÓHIVATAL 

BUDAPEST 
VII., Erzsébet-körút 7. 

Szíveskedjenek 'díjmentesen meg-
küldeni: 

a) a nagy illusztrált Ismertetőt 
bérmentve ; 

b) hétnapos díjmentes próbaidőre, 
aa angol*, német*, francia* vagy 
olasz* kurzust (csak egy kurzus vá-
lasztható). (Budapesten díjmentes 
bemutatás.) Gramofonom nines.* 
*A nem kívánt törlendő. 
Név: 
Foglalkozás : 
Cím: 
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Isméi Magyarországon 
a valódi Párizsi 

az úrihölgyek által nélkülözött 

Crème Simon és Poudre Simon. 
Utólérhetetlenül kiváló minőségi Az 
arcbőrt frissen és bársonyosan tartja I 

Minden szaküzletben kapható 

Simon Crème kis tubus « ... P 1.70 
Simon Crème nagy tubus ... - P 3.80 
Simon Poudre kis doboz (új csomago-

lásban) ... P —.85 
Simon Poudre közép doboz(új csoma-

golásban) P 1.65 
Simon Poudre nagy doboz régi cso-

magolásban ^ ... ... .. — ... P 3.60 

CRÈME SIMON S. A. PARIS-LYON 
Magyarországi központ: MIHÁLY OTTÓ ,,Miopharma" gyógyszerárugyár 

budapest, VI., Podmaniczky-utca 45. 
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SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR 

Makay Margit 
Andrássy Színház: »Különös szerelem« (Foto Angel») 
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2>ilahy Xajos 
az Síkadémiáról, a politikáról, a magyar filmről, falusi magányáról és a kisfiáról 

Egyszerű kerti ház az Áfonya-ut-
cai kertben. Az író pesti szállása. 
Hónapok óta falun lakik. 

—1 Mit érzett, imikor most harmad-
szorra megkapta a Vojnits-díjat? 

— Mély tisztelettel és őszinte há-
lával fogiadtam az Akadémia kitün-
tetését. 

— Nemrégiben élesen támadta az 
Akadémiát. 

— Élesen? Szó sincs róla. Szerény 
megjegyzésem kizárólag azért hang-
zott el, mert bizonyos oldalról ál-
landó megfigyelés, adatgyűjtés és 
támadás van folyamatban, hogy 
kultúránk minden vonatkozásban 
idegen eredetű. Az európai és ázsiai 
nacionalizmus hőskorában csak ne-
künk nem szabad magyar szempon 
tokát hangoztatni? 

— Még mindig politika? 
— Nem. Állítom, hogy soha nem 

politizáltam. Éppen tegnap tartot-
tam előadást a »Válasz« i r* 'a lmi 
estélyen Győrben. Hogy melyik az 
a határvonal, amely az irodalmat a 
politikától elválasztja. Szerintem ez 
a határvonal a pártszervezetek kü-
szöbein vonul át, amelyeket soha 
életemben nem léptem át és nem is 
fogoík. 

— Mit jelentettek akkor a magyar 
sorskérdéseket érintő cikkei? Már-
ciusi beszéde a Múzeumi előtt? Ez 
nem politika?1 

— Csak akkor, ha program. Az író 
számára csupán a magyar nép drá-
mai kérdései, amelyek előtt nem 
húnyhatja be a szemét. 

— A dunavölgyi népek kultúrkö-
zössége? 

— Ezt kezdettől fogva fanatiku-
san hirdetem. A nyár folyamán lent 
jártam Romániában. Román írókkal 
és politikusokkal beszélgettem. Meg-
győződésem. hogy rövid időn belül 
történik valami. Bárdossy szinajai 

tárgyalásai is erre mu-
tatnak. Ma imáir az írók 
és politikusok állásfog-
lalása között nincs 
olyan mély szakadék, 
mint pár évvel ezelőtt. 
Sem itt, sem Romániá-
ban. Ugyanígy alakul a 
helyzet Csehszlovákiá-
val és Jugoszláviával 
szemben is. 

Zilahy Lajos — Ez Sem politika? 

— Nem. A dunavölgyi népeik szel-
lemi közeledése csak része annak az 
általános emberi kultúrvonzásnak, 
amelynek hatása alól azok sem von-
hatják ki magukat, akik a dunai 
népek soraközösségét tagadják. 

— Mi a legközelebbi írói program-
ja? 

— Egyelőre regényt írok. 
— Mi a véleménye a magyar film-

ről? 
— Rajongok a magyar filmgyár-

tólkért. Olyan kevés pénzük van, 
hogy még az íróknak is visszakö-
szönnek. De ne tréfáljunk. Hősi cse-
lekedet, amit végeznek. Negyven 
magyar filmre több, mint öt milliót 
költöttek. A magyar mozik bevétele 
öt és félmillió — a (külföldi filmek-
kel együtt. Ilyen üzleti kilátások 
mellett érkeztünk el oda, hogy film-
gyártásunk a íkis nemzetek között 
mennyiségben, sőt minőségben a leg-
első helyen áll. Ez igen nagy s7A. 
ha meggondolom, h o g y Esterházy 
herceg a világ legkitűnőbb disznó-
sajt jai t gyártja. 

— Melyik színház fogja bemutatni 
ú j darabját? 

— Még azt sem tudom, lesz-e az 
idén darabom. 

— Külföldi premierek? 
— »Az utolsó szerep« és »A szűz 

és a gödölye« esedékes. 
— Falusi magánya nem jelent va-

lami kiábrándulást? 
— Ó nem! Sőt nagyobb munkavá-

gyat, De különben is szeretjük a fa-
lut. Ha tőlem és feleségemtől függ-
ne, végleg falun rendezkednénk be. 
A fiamról nem is beszélve. 

— Hány éves már a fia? 
— Most megy iskolába. Ott fa-

lun. 
— Gyerektörténet? 
— Akad mindennap valami apró-

ság. Tegnap felfedezte, hogy a fe-
jeim) búbján kopaszodni 
kezdek. Mért nincs itt 
haj, kérdi- Hull, mon- ^ 

.dorn. Mért hull? Hát csak ^ 
hull. A hallgatáséból ér-
zem, hcxgy nine© megelé-
gedve a magyarázattal. 
Hátrábib léip, nézi, visz-
szajön, megint tapogatja 
a glacnit. Aztán meg-
kérdi: Nem estél te kicsi _ 
korodban a fejedre? és Mihály 



M^íUmJhpgiígréiné 
Mêmhâzfi h0&k 

»Különös szerelem.« A cím hatá-
rozottan kiváló. Olyan elsőrangú, 
hogy jobb már nem is lehetne. 
A szerelem ugyanis ebben a darab-
ban oly elképesztően különös, hogy 
ilyesmit eddigelé csakis orvosi 
könyvekben olvadtam. Mindezek da-
cára, vagy talán épp ezért, a darab 
érdekes, kitűnően van megírva, Ma-
ka y Margit elsőrangú nehéz szere-
pében é^ pillanatilag sem lankad ér-
deklődésünk. Az eeet nem való-
színű, de utóvégfe nem lehetetlen. 
Annyi a furcsa bogár a világon. 

Mindenkinek ajánlom a darab 
megnézését. Nem vesztegeti el az 
estéjét. Tartalma a következő: Eli-
sabeth (Makay) harminchat eszten-
dős vénülő lány. Tizenöt évvel ez-
előtt vőlegénye elesett a háborúban. 
A lány évekig siratta, végül aztán 
beleszeretett Gilbertbe (Hajmássy), 
akit gyermekkora óta ismer. A két 
apa kebelbm-át éti egy házban lak-
nak. 

Gilbert bajba jut, 400 ezer frankra 
van szüksége, hogy kimásszon, ezért 
rááll, hogy a lányt szerelem nélkül 

(Angelo foto) 
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— Kifizetem a 400 ezer frankot! 
Szigeti, Makay Margit és Doktor János 

Andrássy Színház: »Különös szerelem« 



süllyed, melyet Elisabeth válogatott 
kínzásokkal és megaláztatásokkal fű-
szerez. Mindazonáltal, vagy újra 
éppen ezért, éjszakáik Saját beval-
lásuk szerint nem mondhatók unal-
masaknak, úgyhogy amikor Borelli-
né hozzámegy ahhoz az emberhez, 
akinek Gilbert tartozik s azt ráve-

; szi, hogy engedje el adósságát, —• a 
\ fiatal férj cSak apja határozott in-
tésére hajlandó otthagyni kínszen-
vedéseinek színhelyét. Es Elisabeth 

— A gyors célzásra kell törekedni 
Makay Margit és Fehér Gyula 

Andrássy Színház: »Különös szerelem« 
(Angelo fotók) 

feleségül vegye és annak hozomá-
nyából kifizesse tartozását. Nincs 
más kiút: ha nem teszi, börtönbe 
kerül. Eddigelé rendben is volna 
minden, de alig hogy megvolt az 
esküvő, beállít Gilbert régi szere-
tője, Borelliné (SennyeyVera) és rá 
veszi a gyöngeakaratú ifjút, hogy 
hagyja ott frissen Sült hitvesét, 
hogy továbbra is őt, a régi szerel-
mét boldogítsa. Elisabeth azonban 
sarkára áll. »Gilbert az enyém, meg-
vettem őt 400.000 frankért, adós fi-
zess, még pedig természetben. Ha 
nem teszed, lepuffantatlak inasom 
mai, aki erre, mint régi fegyenc 
jelölt, kiválóan alkalmas. Ha 
valaha visszafizeted a 
400.000-et, szabad vagy, 
addig nems A sze 
relmespár hallgat 
az okos szóra. Bo-
relliné távozik. 
Gilbert pedig 
rabszolgasorsra 

— Nagyon sza-
retem magát Gil-
bert . . . 
Makay Margit 

és 
Hajmdssy Miklós 

— Gilbert most mondd, 
hogy nem szeretsz . . . 

Sennyei Vera és Hajmdssy 
Miklós 

Andrássy Színház: »Különös szerelem« 



kiveszi revolverét a fiókból és... a 
függöny legördül. 

Makay nagyon jó.volt. ö vitte az 
egész darabot. Egészen különösen 
hatott, ahogy a puha, odaadó, sze-
relmes nőből egyszerre csak átvál-
tozott kemény, könyörtelen rabszol-
gahajcsárrá, igénytelen vénlányból, 
ragyogó szépségű asszonnyá. Ez 
utóbbi kissé valószínűtlenné tette 
Hajmássy sokat hangoztatott undo-
rodását, melyet aztán igaz, hogy 
»gyűlöletből« éjszakánként félretett. 
Szegény Hajmássy szerepe még ne-
hezebb volt. Ilyen nagy darab, jól 
megtermett legény és még csak 
meg sem próbálja őrzőjét leütni! 

Kissé valószínűtlen. Emlékszem, 
hogy gyermekkoromban sokkal 
energikusabb voltam nevelőnőim-
mel szemben. Hétéves koromban 
egyszer meg is vertem egyet, ami-
kor meg akart rakni. Pedig kis lány 
voltam, nem nagy fiú. És ez a nagy 
melák legény engedi kabátját el-
venni esküvői ebéd előtt, szidatja 
magát ok nélkül, ki s be parancsol-
tatja magát házból, ágyból, minden-
ből... na, nekem ugyan nem kel-
lene. 

A két apa csak abban különbözik 
egymástól, hogy az egyiknek van 
szakálla, a másikunk pedig nincs. 
Különben a gyerekeikkel egyformán 

— Azért jöttem, hogy visszaadjam a csekket és a három vál tót . . . 
Hajmássy Miklós, Sennyei Vera és Makay Margit 

Andrásay Színház: »Különös szerelem« (Angelo foto) 
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tehetetlen mindakettő. Ugy látam 
Steve Passeur véleménye a férfiak-
ról, legalább is a francia férfiakról, 
nem éppen túlkedvező. Nagyon ked-
ves volt Bársony Erzsi; Zala Karola, 
mint rendesen, tipikus figurát muta-
tott be, Sennyey Vera pedig igen 
sikkesen festett fekete csipke kijá-
rójában. És Bródy Pál rendezéséről 
is csak a legjobbat mondhatom. 
Egészben véve nagyon tetszett a 
»Különös szerelem«. Különös darab, 
sírni, nevetni, vitatkozni lehet róla, 
biztos, hogy sikere lesz. 

D'ARTELINES: Én nem tudom a gondola-
taimat rendesen összezavarni. . . 
Medgyaszay Vilma és Gárdonyi Lajos 

Vígszínház: Szabó a kastélyban 

A második újdonság ezen a héten 
a Vígszínházban zajlott le. A szín-
lapon az áll, hogy »zenés vígjáték« 
s ez igen megfelelő meghatározás. 
Nem operette, mivel nincsenek benne 
oknélkül betáncoló görlök s a sze-
replők sem fejezik ki bensőbb érzel-
meiket égnek tartott jobb nagyláb-
ujjukkal, miközben arról biztosíta-
nak bennünket, hogy ropogós pogá-
csa a szivük. Ezzel szemben való-

Indulás a falkavadásíatra 
Solthy, Gárdonyi, Medgyaszay Vilma, Komár Julia, Dénes György, Honthy 

Hanna, Ajtay Andor, Szaploncay Éva, Leövey Leó 
Vígszínház: Szabó a kastólyban (Foto Angelo) 

in 



solhatók azoknak a va-
lószínűt lenségek soro-
zata, melyekből ez a 
színmű össze van téve. 
Mulatságos, könnyű, 
humoros kis dolog, 
egész este nem jövünk 
ki a nevetésből. Páger-
nek nagyon jó a szere-
pe és kedves látni, hogy 
mily szívből játsszák ő 
és felesége, Komár Ju-
lia, a két szerelmest. 
Igazán jóindulatú ötlet 
a Vígszínház igazgatói-
tól, hogy nem válasz-

HUTTEIrlERE : Mindig mond-
tam — akármit mondanak — 
úrinő! 
Honthy Hanna és Ajtay 

Andor 
Vígszínház: Szabó a kastélyban 

ban van benne némi 
ének s azonkívül néha 
egy kis, kecses, vidám 
modorosság, mint pél-
dául, amikor Páger 
kezet csókol Medgya-
szaynak, amit minden 

egyes alkalommal 
ugyanazzal a menuette-
szerű mozdulattal tesz 
meg, ami igen helyesen 
húzza alá a darab bo-
hózati jellegét. Már 
csak azért sem kifogá-

NAUIHB: ü g y szabó vasáról 20 méter szövetet à 8 
frankért és eladja másfél százalék nyereséggel. Kérdés: mi 
jön ki ebből? 

HORTIQAN: Kényszeregyesség. 
Komár Julia és Páger Antal 

Vígszínház: Szabé à kastélyban (Angelo fotók I 



sen szigorúan rangrejtve. Az előkelő 
modern szabó mindenkit elbájol, kü-
lönösen a társaság nőnemű részét, ő 
maga azonban szintén rabul esik 
Nadine marquise bájainak, aki ti-
zenhétéves ártatlanságában vele 
igazíttat ja wieg lovagló ruháját, me-
lyet a szabóné elrontott. A társaság 
többi tagja próbaközben lepi meg 

tották el egymástól azt, amit az 
Úristen összeadott, még a minden-
napi előadás idejére sem. 

A téma az, hogy Dénes György, 
a tékozló fiú, felgyüleynlett szabó-
számláját azzal az eredeti módszer-
rel egyenlíti ki, hogy szabóját (Pá-
gert) meghívja nagybátyja falusi 
kastélyába vendégnek, természete-

HORTIGAN: My dear! A derék túlmagag . . . 
Páger Ayital és Komár Julia 

Vígszínház: Szabó m kastélyban 

12 ' 

(Foto Aagelo) 



töltöttem) napfényes if-
júságomat, imagyobbára 
vágtató paripák hátán, 
mtert cowboynak nevel-
tek. Mindig sóvárogtam 
a színpad után. Egy 
vándortársulattal meg-
szöktem és mindenféle 
kis szerepeket játszot-
tam. A váindorszínész-
éjlet jó iskolának bizo-
nyult. Első íkoimioly fel-
lépésem a »Lear király« 
Edgar szferepében volt. 
I t t néhány dalt is éne-
keltem«. Ekkor derült ki, 
thogy énekhangom van. 

Lawrence Tibbett bemutatko-
zik az operaházi szfinksznek 

(László fotók) 

»Elnézem Pestet...« 
Lawrence Tibbett a Halászbás-
tyáról gyönyörködik Budapest 

látképében 

kat és amerikai gyermek-songokat 
énekelt nekik. A hangját szinte át-
fényezte a szíve, csak az tud így 
előadni, aki nagyon szereti ia gyer-
mekeket. Kapott iis olyan ünineplésí 
utána, amilyenben még neki is csak 
ritkán lehetett része. Valószínű, 
hogy ennek a boldog félóiránalk em-
lékeit hozhatta magával, aimiikor 
pesti impresszáriójának, Kun Imre 
igazgatónőik és szerénységeminek tár-
saságában taxiiba ült, hogy megis-
merkedjék Budapesttel. 

És itt kezdődik a második számú 
hódítás, amely éppen olyan gyors, 
vi'haíros és tartós volt, imiint aiz első 
számú. A taxi a Halászbástyára in-
dult. Közben az életéről mesél. 

— Atót hisizem, hogy életem, vieizér-
fonala a romantika. Apám sheriff 
volt, egy hires bandítavezér bosszú-
álló kése ölte meg. Korán árván 
maradtam. Egy kaliforniai farmon 



A Metropolitan igazgatósába felfe-
dezett, megkezdődött a ikomoly ének-
talniulás s a többi szinte magútól 
jött. 

Az »aiutó megáll, Tibbett kiugrik 
a kocsiból és ujjongva ősapja öas>zie 
a két kezét: 

— Boldog vagyok, hogy itt lehe-
tek! Amerikába sokat hallottam már 
erről a csodálatosan szép helyről, 
de a valóság sokszorosan felülmúlja 
azt, amit meséiteké 

Örömében néhány taktust énekel 
.a »Két világ szerelmeséinek főszá-
mából. Kun Imre és én alig tudjuk 
rávenni, ihogy újra kocsiba üljön, 
holott már várnak: rá a Zeneakadé-
mián. Mialatt a romantikus budai 

utcákon fut a kocsi, 
folytatom az intervjút: 

Mi volt annak a 
«botrányos rágalmazás-
nak a hátterében, mely 
szerint a színpadon 
megölte a partnerét! 

— Csak erről ne hal-
lanék többé! Próba köz-
ben, a játék hevében 
kelléktőrrel megkarcol-
tam a partnerem kezét. 
Ez a iszegény kolléga 
súlyosan szívbajos volt. 
Néhány nappal később 
rohamot kapott, kór-
házba szállították, ahol 
pillanatok alatt^ meg-
halt. Mindenki láthatta, 
hogy a két dolognak 
semmiféle okozati ösz-
szefiiggése nem volt és 
ma sem tudom, ki kez-
deményezhette azt a 
bősz ellenreklámhadjá-

V „ _ 

Lawrence Tibbett ós {elesége 
a Dunapalota halljában 

(László fotók) 

Az öltözőben megmutatja szín-
padi partnerének, Gyurkovics 
Máriának a Rigoletto-jelmezét 



Virovay Róbert, az ifjú magyar csodahegedüs 
produkálja magát Tibbett előtt. A zongorá-

nál dr. Herz Ottó ül 
(László foto, 

ratot, amely abban az időben »súly; 
sail megviselte az idegeimet Szer 
cséré az igazság gyorsan kider 

— Mikor áll megint a filmfelvevő 
gép elél 

— Szerződésem szerint két évig 
nem filmezhetek. Nines is rá időm. 
Mostanáig nyolc filmen szerepeltem. 

Meglepetéssel hallja, hogy nálunk 
csak három filmjét ismerik. Tovább 
kérdezősködésre már nincs idő, 
kocsi megáll a Zeneakadémia előtt. 
Felmegyünk egy terembe, ahol Tib-

Lawrence Tibbett, mint Rigoletto 
(Vajda M. Pál foto) 

bett és bécsi impresszá-
riója, Mertens igazgató, 
továbbá Mr. Coppicus, 
a Columbia társulat 
igaagatója meghallgat-
ják Virovay Róbertet, 
a f iatal magyar hegedű-
művészt. Tibbett. az 
egyik szám után felug-
rik, átöleli Virovay t, 
úgy gratulál neki. 

— Régen hallottam 
már ilyen nagy tehetsér 
get! örülök, hogy rövi-
desen Amerikában is 
megismerik! 

Ennek, a kijelentésnek 
az a tárgyi alapja, hogy 
Mr. Coppicus a helyszí-
nen hároméves amerikai 
művészkörútra szerződ-
tette a boldog, fiatal he-
gedűművészt. 

Búcsúzóban megkér-
dem még Tib'bettet : 

— őszinte választ ké-
rek: hogy tetszett Buda-
pesti'? 

Ezt mondta: 
— Délután érkezik a 

feleségem. Első dolgom 
lesz, hegy fölviszem a 
Halászbástyára. Nem 
lehetek olyan önző, hogy 
ezt a szépséget megtart-
sam magamnak. . . 

QÁCH MARIANNE 



Bocsánat, 
hogy kritikus beleszól 

Biblia három könyvben 
í r t a : MÓZES FERENC 

Első könyv. 
(Elegáns kis csárda a Genezáret felén 
vezető országúton, mahkabeusok és 
filiszteusok kedvenc találkozóhelye. 
Sámson, a tulajdonos, kint ül a 
kertben, két színházi ügynökkel vi-

tatkozik.) 
Első ügynök: Nézze Sámson, adja 

nekünk el annak a hajnövesztőnek 
a receptjét, amitől olyan erős. 

Sámson: Nem lehet. Menjenek az 
urak a fekete gyehennába. Nekem 
erre a receptre szükségem- van, én 
ezt el akarom tenni, ez még ikétezer 
év múlva is divatban lesz, iskolában 
fogják tanítani. 

Második ügynök (elsőhöz): What 
does he say? 

Első ügynök: Hogy hagyjuk el a 
haját. 

Második ügynök: Ki a fenének 
kell az ő haja? (Sámsonhoz.) Ne-
kem nem kell az a ízé, neun, is tu-
dom miről van szó, nekem a holly-
woodi gyártól megbízásom van, 
hogy azt a slogent, hogy aszongya: 
Sámson és Delila, kössem le szín-
padra és filmre. 

Sámson (csodálkozva): A ha j nem 
is kell? 

Második ügynök: Â, ki tud a 
maga hajáról? Különben is a for-
gatókönyvet kiadjuk adaptálásra. 
Abban már magát Virágnak, a fele-
ségét Virágnénak, Delilát Ilonká-
nak fogják hívni. 

Sámson' Es a hajamat? 
Második ügynök: Az egy összeg 

lesz, járadék, vagy koncesszió, eset-
leg főnyeremény. 

Sámson: Es Mózes atyám? 
Második ügynök (büszkén): Na, 

mit szólna hozzá, ha maga Francis 
Molnár vállalná a dolgot? 

Sámson (elgyöngülve): Nyertek 
az urak. Jöhet. 

Második könyv. 
(Ugyanott, ötezer év múlva.) 

Virág (Ilonkához): Igen szeretlek, 
te kis érzékim, tündérbogár, légy 
az enyém, légy a kedvesem, egy légy 
a kedvesem. 

Ilonka: Pfuj , szodomiákus em-
ber, most már csak azértse, csak 
ha elveszel sistergő kis mindensé-
gednelk és oltár elé viszel. 

Vőlegény (a szomszéd faluból 
megszólal a rádión): Ne tessék hall-
gatni rá, Virág úr, hozzám jön. 

Virágné (a szekrényből): Nézze, 
Berényi úr, ne szóljon bele, hagyja 
a dolgot, ahogy van, ez egy kis bes-
tia, akinek úgyis csak a pénz kell. 

Virág: Hallod, miket beszélneik 
rólad, aki az én önzetlenségem vagy, 
autó, Riviéra, Palm Beach, Coty 
Lorigán. 

Virágné (kijön a szekrényből): 
Pardon. (Az asztál alá dugja Virá-
got, leül a helyére.) Nézze csak Be-
rényi . . . 

Berényi (kilép a rádióból, az asz-
tal alá dugja Ilonkát, leül a he-
lyére): Tessék mondani nagyságos 
asszonyom. 

Virágné: Az uram bele van őrülve 
eibbe a ikis cselédbe, a .maga kedves 
menyasszonyába, de imiajd meglec-
kéztetem a vén kéjencet. 

Berényi: Ügy van, ezt a rothadt 
nőszemélyt, az én aranyas kis meny-
asszonyomat is meg kellene taní-
tani a móresre. 

Virág (az asztal alatt gyanakod-
va): Te, gyanús nekem a dolog, 
nem mi kettőnkről beszélnek ezek? 

Ilonka (az asztal alatt): Ja j , hisz 
engem itt szidnak! 

Virágné: Elhatároztam, hogy eb-
ben az esetben a jóság győzni fog 
a rosszaság felett, ö n elveszi a 'bes-
tiát, megkapja a pénzt, én vissza-
kapom a, férjemet. 



Berényi.' Szóval nálam eszik. 
Virág: Nálam eszik. 
Virágné: Szatírát eszik nálatok. 

Nálam eszik. 
Mind: Tetemre! Tetemre! 

Harmadik könyv. 
( Tetemrehívás.) 

Jó Tündér (álmosan): Hát nem 
hagyják az embert nyugodtan he-
verészni a sírban? Miről van szó? 

Csapos (beleszól) : Arról» hogy 
lehet-e igaz egy fiatal leány sze-
relme az érett férfi iránt, akinek 
pénze van? 

Jó Tündér: Szóval a régi nóta. 
Már megmondtam, hogy nem keil a 
piszkos pénzetek, nekem a szegény, 
de csinos Armand kell, vagy a ko-
porsó. (El.) 

Csapos (jegyez): Egy szavazat a 
szép és fiatalra, aki jó, szemben a 
csúnyával és öreggel, aki rosszi. 
Mehet tovább, sorjaoan, sorjában. 

Színésznő (a »Játék a kastélyban«-
ból): Na kérem, mit akarnák? Szép 
is vagyok, jó is vagyak, adok pénzt 
a ifiúnak, ha ruines neki. (EL) 

Csapos (jegyez): Szép és öreg, 
aki jó, szemben a széppel, fiatallal 
és szegénnyel, aki rossz. Senki töb-
bet? 

Masamódlány (a Riviérából): Ki 
kelt fel súlyos álmomból? Mit akar-
tok? 

Csapos: Lehet-e őszinte szerelem 
öreg és gazdag, vagy fiatal és gaz-
dag, vagy öreg és szegény, vagy 
fiatal és szegény férfi és öreg, de 
szegény, vagy iiatai, de szegény, 
vagy öreg, de gazdag és öreg, de 
szegény nő között, igen vagy nem? 
(Homlokát törli, magában számol.) 
Negyedik permutáció, P = abod, ne-
gyedik faktoriális. 

Masamódlány: Miért ne szeretném 
őt, ha boldoggá tesz? Miért ne tenne 
boldoggá, ha szeretem? 

Csapos (jegyez): N^ . olyan gyor-
-Àm/i 

sail, kisasszony, összetévesztem a 
rubrikákat. 

Masamódlány: Aki jó, azt szere-
tem, aki rossz, azt megverem! 

Ördög: Szabad, de nem muszáj. 
Csapos (számol): Egy, kettő, 

h á . . . 
Égi szerelem: Halt! Es mi lesz a 

gazdaggal, széppel és fiatallal, aki 
szegényt, szépet és f ia ta l t? . . . 

Csapos <(becsapja a noteszt): Menj 
analízisbe, Ofélia, nekem elég volt! 

Ilonka és Berényi: Gyerünk az 
anyakönyvvezető elé. 

Lakatos László (Az Est-bői): Nem 
bírom tovább, nem lehet kitartani 
a kéjmámort, hogy milyen remek-
mű. (Főbelövi magát.) 

Papp Jenő (Az Uj Magyarságtól): 
E ragyogó tűzijátéka mögött a szi-
porkázó színpadi tudásnak irtóza-
tos erkölcsi fertő fortyog, mely a 
nőt rossznak hirdeti. 

Boross László (Az Esti Kurírtól): 
E naivan egyszerű és keresetlenül 
őszinte gügyögés a legmagasabb 
eszményképeket takarja, mely pie-
desztálra állítja a női jóságot. 

Pünkösti Andor (Az Újságtól): 
Csupa szív. 

Hevesi András (a Nyolc óraitól): 
Csupa boszorkányos teehnika. 

Könyves Kálmán; Boszorkányok 
nincsenek. 

Szép ErnŐ: Bocsánat, hogy költő 
közbeszól, de ez az öreg csapos, aki 
árvagyereknek mondja magát, ne-
kem ismerős. 

Kína (Japánhoz, fejét pucolva): 
Ugyan, ne gyerekeskedj azokkal a 
bombákkal, azt mondd meg, mi rosz-
szabb, a jó nő, vagy mi jobb, a 
rossz? 

Charles Boyer (vigyorogva): Tud-
játok ki egy jó nő? A Marlene Diet-
rich. (Csettint.) 

Bruki bácsi: Gyerekeik, hagyjátok 
abba a veszekedést. A nők mind 
egyformák, — az egyik ilyen, a, má-

Darvas, Somlai, Muráti, Mély 



(Pálházy-fotó) 

Vtyitó ßzstf a SzU*Uázi ÍUt sztcUwztfoéfyé&tu 
eltoOtodia, U&QtyCu* Uta mq a ,,)ézu$(aca%á> 
touted* é$ U&w Um çoudott a lázában 

— Virtusból lettem író, virtusból 
voltam éveken át falusi molnár, 
mert székely vagyok s a székely 
ember életében mindennél fonto-
sabb a virtus. Egyik kibédi cimbo-
rámmal fogadtam le jókora pénzbe, 
hogy írónak is vagyok olyan le-
gény, mint molnárnak s megírtam 
életem eliso novelláját, aminek ez 
volt a címe: A Jézusfaragó ember. 
Elküldtem a Keleti Újsághoz és 
három, hét múlva már magam is a 
szerkesztőség tagja voltam. Ott az-
után alaposan megtréfáltak a nagy 
virtuskodasom miatt. Szigorú tél 
volt azidőtájt s mi kabátban dide-
regtünk a redakcióban. A hatal-
mas kályha hidegen fagyoskodott 
a sarokban. Egyszer csak hal-
lom, hogy a kollégák vitatkoznak: 
»Olyan ember nem született, aki 
ebbe a1 rongy kályhába tüzet tud 
gyújtani. Egy ember volt, aki el-
bírt vele, a szolga. De az meg visz-
szament a falujába.« Csak hallga-

tom a vitát s ágaskodni kezd ben^ 
nem a vér. Olyan ï>edig nincsen, 
hogy én ne\ tudjak valamit meg-
tenni, amit más* emberfia megcse-
lekedett! ,Nekigyürkőztem, kimen-
tem az udvar végén lévő fáskama-
rába, jól megpakkolva visszatértem 
s tíz perc múlva lobogott már a 
tüz. Gőgösen körülnéztem és egész 
télen át fűtöttem. Csak kitavaszod-
ván tudtam meg, hogy álnokul ösz-
szebeszéltek ellenem a kollégák, 
virtuskodó természetemet fordítot-
ták hasznukra. 

— Az ilyen virtuskodás végig-
kísért eddigi életemen s most már 
kísérni fog eztán is. Egyszer jó 
származik belőle, máskor meg reá-
fizetek, de ez már hozzátartozik az 
élethez. Szóval, hogy folytassam, 
újságíró lettem s az is maradtam 
vagy hat esztendeig, míg aztán 
reájöttem, hogy egyszerre nem le-
het két úrnak szolgálni. Vagy újsá-
got csinálok, vagy regényt meg no-



vellát írok. A regényt választottam. 
Kis családommal, feleségemmel, 
Csaba fiammal, meg Ildikó lányom-
mal elköltöztem Székelyudvarhely-
re. Ott építtettem meg az otthono-
mat, tiszta székely stílusú villát, 
szép nagy kerttel, s ott élek, dolgo-
zom boldogan. 

— A színházzal nem sok közöm 
volt eddig. Még a mozihoz több, 
mivel vagy három, évig művészi ve-
zetője voltam egyik kolozsvári mo-
zinak! s ha kedvem volt, ha nem, 
egész napon át filmeket néztem. 
Nem volt ám hiábavaló fáradság, 
mert sokat tanultam a filmből. 

— A műkedvelősdit kedveltem s 
részem is volt benne. Talán négy 
esztendő előtt megírtam a »Julia 
szép leány« című balladajátékomat, 
prózaíró létemre! csupa versben s 
ezt a balladát műkedvelőkkel elját-
szottuk egész Erdélyben. Magam 
tanítottam be minden szereplőt, elő-
játszottam a* szerepeket s még a 
díszleteket is magunk csináltuk 
Haar F. Rezső festőművész tervei 
szerint. De csodálatosan szépek is 
voltak ám. Sose felejtem el, milyen 
nagyon buzgólkodtunk a díszlete-
ken. Nyolcan-tízen összejöttünk, 
dolgoztunk s mire elfáradtunk, 
műhelyzsúrt tartottunk. Volt azo-
kon minden. Sütemény, meg hús, 
meg bor, még szalonnasütés is, 
mert az a dísze-virága minden éte-
leknek: a sült szalonna. 

— Mikor mindennel készen let-
tünk, odahaza hatszor egymásután 
eljátszottuk, aztán nekivágtunk 
vele Erdélynek. Több mint hatvan-
ezer lélek nézte meg a Julia szép 
leány-1. Nagyon szerették s magam 
is kedveltem ezt az első színpadi 
munkámat. Most majd talán még 
többen látni fogják, mert opera lett 
belőle, Ottó Ferenc zenéjével s nem-
sokára be is mutatja a pesti Opera-
ház. 

— Egyszerre játszottunk szín-
padon én meg a kislányom, a tün-
dérkém, Ildikó lánvom, aki most 
tizenhároméves és Vásárhelyt jár a 
francia iskolába. Kilencéves volt 
akkor, amidőn az iskolában elját-
szották a János vitéz-t és az én 
Ildikóm volt az Iluska. 

— Ami a Jézusfaragó ember-t 
illeti, hát az furcsán született. Meg-
írtam' az első felvonást s elrejtet-
tem a fiókomban, mert az a szoká-

Ildikó 
<Foto Szabó) 

som, hogy szeretem, ha kihűl a szó, 
mielőtt megválók töle. Valahogy el-
jutott Pestig a híre s egy szép na-
pon lejött ratkós György, a Nem-
zeti Színház titkára s kéri a dara-
bot. A darab pedig még sehol se 
volt. Bizony, ha az idei nyár nem 
lett volna olyan esős-csúf, mint 
volt, nem igen tarthattunk volna 
koraőszi premiert. De mert hogy 
Patkós György kétheti vendégsége 
idején állandóan esett, nem leíietett 
kas/iálni. hát befejeztem a darabot. 

— Felküldtem Pestre s három nap 
múlva jött már a válasz, meg a 
szerződés. Ügy ment minden, mint 
a tündérmesékben... Aztán a pró-
bák . . . Micsoda csodálatos hetek 
voltak azok! Németh Antal igaz-
gató úr, meg a színészek étlen-
szomjan dolgoztak késő délutánig. 
De még a műszakiak is. Volt köz-
tük egyik, Kis Dénesnek hívják, ő 
is udvarhelyi székely, hát ő olyan 
izgatott volt, hogy én se különben. 

— Ismeretlen világ volt előttem a 
színház, de nagyon jó veit meg-
ismerkedni véle. Aztán jött a be-
mutató, a siker s hevallom, még 
most is kábult vagyok a nagy moz-
galmasságtól. 

— Hanem egy dolog nagyon fáj t 
nekem. Az, hogy az én kis Ildikóm 



A székelyudvarhelyi Nyirő-ház. A tornácán Nyirö József és felesége 
(Foto Kováts) 

nem látta. Egész előadás alatt, 
ahogy figyeltem a darabott mindig 
csak Ildikómon járt az eszem. El is 
határoztam, hogy kárpótlásul írok 
neki egy szerepet. Már bontakozik 
is bennem a t éma. . . 

— Az is eszembe jutott, hogy en-
nek a darabnak minden szerepét 
magam is el tudnám játszani. TJgy 
bennem él, úgy belőlem való min-
den szava. 

— Sok mulatság volt ám a bemu-
tató körül. Még plágiummal is 
megvádolt egy levél. Azt írta va-
laki benne, hogy ő már negyvenöt 
esztendő előtt látta ezt a darabot. 
Mérges lettem s utána kutattam a 
levélírónak. Hát aztán kiderült, 
hogy húszéves gyerekember írta s 
hibbant is az istenadta. 

— Aztán a premieren találkoztam 
egy jó székely írócimborával. Fag-
gatom, hogy s mint tetszett? Azt 
mondja a cimbora, jó volt az egész, 
de neki igen nagyon tetszett az a 
mondat, hogy: »Ha édesanyám ilyen 

jó fenyőízzel szoptatott volna, ma 
sem tudott volna elválasztani.« Azt 
mondta a cimbora, hogy ez volt a 
legjobb.. . 

— Azt is meg kell mondanom, 
hogy én nem tudom magamra venni 
a frakkot. Nem jól vagyok benne. 
Hát aztán miattam a színház urai 
se vették fel a frakkot, hogy no 
legyek egyedül szmokingban a pre-
mieren. 

— Most Dunaföldvárra utazom, 
rokonlátogatásra, Szászi Adámné-
hoz, aztán megyek haza, a házam-
ba, meg Vásárhelyre, az én édes kis 
boszorkányomat viszontlátni. Mert 
szép volt Pesten, jó volt Pesten, 
minden mennyei gyönyörű volt, de 
már nagyon vágyom a békességre. 

Ezeket mondotta a Jézusfaragó 
ember írója, aki minden siker, min-
den ünneplés közben kis boszorká-
nyára gondol, a marosvásárhelvi 
francia iskola növendékére, Ildi-
kóra. Hát ilyen ember Nyirő Jó-
zsef . . . 



INTIM PISTA, hogy mit csinált 
Budapesten Steve Passeur, a kitűnő 
francia drámaíró? 

— Három nap alatt valósággal 
beleszeretett a magyar fővárosba. A 
hétfő estét színházlátogatásokra 
szánta. Először újból megnézett egy 
jelenetet a »Különös szereleméből, 
aztán átment a üelilához, hogy egy 
kis Molnár-kóstolót is kapjon, majd 
a Magyar Színházat, az András s y 
Színház idősebb nénjét tekintette 
meg. Ezenkívül kiment az Állat-
kertbe, mert látni akarta a; három 
kis oroszlánt. Kedden aztán a pári-
zsi repülőgéppel hazautazott. 

— Mit szólt a magyar koszthoz? 
— Nádszálkarcsú felesébe két ki-

lót hízott itt három nap alatt. Nem 
csoda, mert mindenütt a legfino-
mabb magyar ételeket kapták. Meg-
ízlelhették a legragyogóbb magyar 
konyhát is: hétfőn délben Heltai 
Jenő és felesége látták vendégül 

— Igaz, hogy Heltai Jenő új da-
rabon dolgozik? 

— A legnagyobb titokban eláru-
lom, hogy elvonult a Margitszi-
getre, ahol készül a szezon nagy 
színházi szenzációja. »A néma le-
vente« világsikerén felbuzdulva, a 
népszerű elnök úr ismét nagy fába 
vágta, a fejszéjét. 

— Csak nem ír vers'es vígjátékot? 
— Bizony, új színpadi müvét is 

heltaijenős verssorokban költi. 
— Van már címe az újdonságnak? 
— Még nincs. De lehetne az, hogy 

»Ezeregyéjszaka«. Nem a keret az 
Ezeregyéjszaka, de a kiindulása: az 
Ezeregyéjszaka egyik meséje. Egy 
felvonása már teljesen elkészült. 
Többet azonban el sem árulok rólq, 
legfeljebb még annyit, hogy ké\t ra-
gyogó komikusszerep a pillére en-
nek a várva várt újdonságnak. 

— Mikor lesz »A néma levente« 
londomi bemutatója? 

— Könnyen lehetséges, hogy Hel-
tai Jenőnek abba kell hagyni az új 
darab írását, mert mindennap várja 
a táviratot Londonból, hogy oda-
utazzon a próbákra. A feleségével 
együtt megy az angol fővárosba, 
ahol Gilbert Miller már előkészíti a 
darabot. Technikai szempontból is 
csodálatos lesz a londoni előadás, 
amely egyesíti magában a buda-

Steve Passeur és feleség» fogadják ©aston Maugres budapesti francia ikövet gratulációját a 
»Különös szerelem« premierjén az Andrássy Színházban 

(László foto) 



Hatvany Lili istenhozzádot int az Orient-* 

Teljesen kihasználják a forgószín-
padot• Bécsben a börtönjelenet után 
következő mennyegzői képet más-
képpen oldották meg, mint Buda-
pesten. Míg nálunk forgószínpadon 
kísérte a néző a fejleményeket, ad-
dig Bécsben felfelé ment a kép. 
Londonban a két változat szerencsés 
egyesítését «csodálhatják majd meg 

ablakából Batthyány Gyula gróf festőművésznek 

— Hatvany Lili elutazott Holly-
woodba? 

— Kedden délelőtt, az orient ex-
presszel. Az egész hét az ő búcsúz-
tatásának jegyében folyt le. Esté-
lyeken, koktélpartikon, vacsorákon 
ünnepelték a távozó írónőt és leg-
elegánsabb pesti társasági dámát. 
Természetes, hogy tiszteletére ren-
geteg ember ment ki a pályaud-
varra. Batthyány Gyula gróf fekete 
pápaszemet tett föl a gyász jeléül, 
állítólag azért, hogy mások ne lát-
hassák a búcsúkönnyeket. Ott láttuk 
Széchenyi Károly grófot és felesé-
gét, Eszterházy Benedek grófot, az 
olasz követet, a svájci követet és fe-
leségét, a lengyel, francia, rámán 
követség egy-egy reprezentánsát, 
Perezel Miklósnét, Egyed Zoltánt, 
Indig Ottót, Feiks Jenőt és Alfré-
det, Mauthner Krisztinét és Korn-
feld Máriát, utóbbi két hölgy Hat-
vany Marianne baronesz tiszteletére 
jött ki, aki szintén a mamájával 
utazik. 

— Följegyzett valami érdekessé-
get a búcsúzásról? 

— Nagy derültséget keltett, hogy 
a pályaudvari árusok egyike min-
denáron zserbót akart eladni a bá-
rónőnek, aki akkor már óriási zser-
bókészleteket halmozott fel az ülé-
sen, mert úgyszólván mindenki vi-
rágot és zserbót hozott neki, Most 
Párizsba inegy, ahormét első beszá-
molóját külai a Színházi Életnek, 
majd az »Ile de France«-on foly-
tatja útját. 
Fedák Sári a bécsi Scala Theater színpadén a 
pestihez hasonló viharos sikerrel játszotta el a 
»Vihar az egyenlítőn«-beli szerepét. A darab 

Bécsben »La Paz úrnője« cimen megy 
(Foto Willinger) 



— Hu táviratot küld neki a ha-
jóra, ne feledje el a mi üdvözletün-
ket sem... Fedák Sárinak tényleg 
olyan nagy sikere van Bécsben? 

— Igazi »Zsazsa-siker«. A Vihar 
az Egyenlítőn Bécsben is éppúgy 
tetszik a közönségnek, mint : Buda-
pesten. Az osztrák—magyar társa-
ság Fedák Sári tiszteletére Hennet 
Lipót báró molt budapesti követ el-
nöklésével vacsorát çidott és ezen az 
összejövetelen Fedák olyan talpra-
esett beszédet mondott, hogy min-
denkit elbűvölt. 

— Mikor lesz Bécsben a »Delila« 
premierje1 

— Az Akademie Theaterben, a 
Burgtheater kamaraszínházában rö-
videsen megkezdik a, próbákat. Dar-
vas Lili szerepét Alma Seidler 
játssza. 

— Darvas nincs tfiagyon elkese-
redve amiatt, hogy az óriási buda-
pesti diadal után nem folytathatja 
Bécsben a sikersorozatot? 

— Budapesten olyan tempóban 
megy a darab, hogy meg sem áll 
kétszáz előadásig, már pedig addig 
nem várhat Bécs sem a szezon nagy 
slágerével. így aztáfi Darvas kár-
pótlásul az elmaradt bizonyára tete-
mes felléptidíjakért megkapta, Mol-
nár Ferenctől ajándékképpen a tel-

jes bécsi tantiémet. A világhírű író 
egyébként részt vesz a bécsi próbá-
kon is és csak azután utazik a Ri-
viérára pihenni és dolgozni. 

— Valami pletykát nem hallott 
Bécsből? 

— Nem is egyet, hanem kettőt. 
Komoly formában terjesztik azt a 
hírt, hogy Herczeg Géza, a Holly-
woodban élő népszerű író, a »Cso-
dabár« szerzője, válik a feleségétől, 
Leopoldine Konstantintól, a híres 
színésznőtől. Barátságos alapon 
folynak a tárgyalások. Konstantin 
kiutazik Hollywoodba és ott intézik 
el a részletkérdéseket. 

— Hollywood meglehetősen alkal-
mas válóperek intézésére. 

— Viszont hymenhírem is van 
Bécsből: Csikós Rózsi, a Király 
Színházban feltűnt fiatal szőke szí-
nésznő rövidesen férjhez megy egy 
bécsi gyároshoz. 

— Hogy van Raáb Veronika? 
őszintén sajnáltuk a fiatál színész-
női, akit első sikerének élvezetétől 
fosztott meg a betegség? 

— Már sokkal jobban érzi magát, 
csökkent a láza és vasárnap tálán 
el is hagyhatja egy kis sétára a be-
tegszobát. Valóban sajnálatraméltó 
ennek a tehetséges és ambiciózus 
fiatal színésznőnek a kivételes bál-

Raáb Veronika, a Magyar Színház hirtelen megbetegedett új sztárja, 
lázas állapotban került a szanatóriumba 

aki a lázas siker után 

(László foto) 



A Hollywoodba távozó Békássy István és édes-
anyja búcsúznak a Pesten maradt Békássy-

papától 
(Pálházy foto) 

— Meséljen még valamit! 
— A Vígszínház és Lukács Pál kö-

zött már esztendők óta húzódik egy 
lovagias ügy. A kiváló művész an-
nakidején néhány ezer pengős előleg 
hátrahagyásával utazott Holly-
woodba. Már az első évben jelentke-
zett a pénzzel, de Roboz Imre, a 
színház igazgatója nem fogadta el 
azzal, hogy akár tíz évig is vár, de 
Lukács Pál játssza inkább le az elő-
leget. Azóta évenként megismétlő-
dött ez a játék: Lukács Pali min-
dig akart fizetni, de a színház so-
hasem volt hajlandó elfogadni. Most 
aztán végre, amikor kiderült, hogy 
lehetetlenség Lukács Pált, hacsak rö-
vid vendégszereplésre is, vissza-
nyerni a magyar színpad számára, 
rendkívül komplikált átszámítás 
után megtörtént a visszafizetés. 
Amikor ezt a történetet elmesélték 
Gyergyay Istvánnak, a Londonból 
hazatért kitűnő művésznek, Gyer-
gyay a következőket mondotta: »Tu-
dom én, mit jelent az, ha a buda-
pesti művész külföldi sikerek után 
hazajön. Nekem is sok ember szá-
mára volt egy-egy kedves kis csek-
kem«. Kezeiket csókolom. 

Lona Massy, magyarul: Hajmássy Ilona holly-
woodi villájának parkjában 

szerencséje. Már betegen lépett fel 
a premieren is, de nem mert szólni, 
mert félt attól, hogy leparancsolják 
a színpadról. Amikor észrevették, 
hogy rosszul van és megmérték a 
lázát, kiderült, hogy 39.5 fokos hő-
emelkedéssel játszotta végig az elő-
adást. 

— Hogy került a szinipályáraf 
— A tizenkilencesztendős fiatal 

lány tavaly érettségizett a váciut-
cai gimnáziumban. Hat hónapig ta-
milt Greguss Zoltánnál. Jelentkezett 
a Magyar Színházban és az igazga-
tóknak előadta a S as fiókból a wag-
rami jelenetet. Azonnal szerződtet-
ték. Az apja, cuki mérnök, sehogy sem 
akart beleegyezni, hogy a lánya szí-
nésznő legyen, végül is »egyévi 
próbaidőre« megengedte a kislány-
nak, hogy kísérletezzen. Szigo-
rúan kikötötte, hogy, ha nem lesz 
sikere, abba kell hagyni a színipá-
lyát. Raáb Veronika már az első 
fellépésénél megmutatta, hogy a ku-
lisovrik nilri nríhnvi í<nls h/lhér- tyàr reá. 



szerző és a két főszereplő 
Fekete László, Elissa Landi ós 

Vincent Price 
(Paál foto) 

1 Fekete L i d levele ta M o r l newyorki premierjéről 
Kedves Sándor, amikor szomba-

ton este newyorki munkatársad Mr. 
Alex Paál megjelent a Longacre 
Theaterben, a premieremen, szmó-
kingban, de hóna alatt egy gyors-
tüzelő fényképező géppel, szavam-
ra, kicsit meghatottan néztem rá, a 
48-ik utca színházi kiskapujában. 
Aztán hirtelen, hogy elkergessem 
ezt a meghatottságot, ami a Szín-
házi Élet munkatársán keresztül 
egész Pestnek szólt, hirtelen azt 
mondtam a mellettem álló öreg, 
amerikai színházi portásnak, per-
sze, magyarul: 

— Sándor, telefonáljon fel a Jób 
igazgató úrnak, hogy rögtön jövök, 

csak Paál urat beviszem a művész-
nő öltözőjébe . . . 

Mr. Bata, az öreg amerikai por-
tás, úgy nézett rám, mint olyan va-
lakire szokás, aki hirtelen megbo-
londult, de munkatársad jó pesti 
módra azonnal megértette, hog> 
miről van szó és így felelt: 

— Incze szerkesztő úr kéreti a 
szerző urat, tessék elintézni a vilá-
gosítóval, hogy reflektort kapjak, 
és Lukács szerkesztő úr öltöző-ké-
pet is kér és az Intim Pistába a 
megjelentek névsora kellene és 
Guthy Böske lelkemre kötötte, 
hogy pár jó ruhát is vegyek le a 
szünetben, a foyerban . . . 



Ezekután, mint egy-
kori munkatársad, ter-
mészetesen igyekeztem 
a riportot pontosan 
szállítani. Mindössze 
az a kis különbség volt 
a mai és az egykori 
premierjeim közt, hogy 
itt a művésznőt ElisstaZ/aw' 
dinak hívják és aal első sor^ 
ban Gilbert Miller mellett egy^ 
valódi Ast or és Mr. Schenck, a Metro 
elnöke ült, továbbá egy társaság-
beli frakkos fiatalember azt mond-
ta a cobolyprémes hölgyének: 
»Olyan szép vagy, mint egy millió 

Flány^eklá^T, 

a Broadway-n 

• WSL 
M I 1 Í 8 

dollár!« M 
legnagyobb bók; körül-
belül annyit tesz, 
mint amikor Pesten azt 
mondják a hölgynek, 

ogy olyan szép vagy, 
mint egy tündérkirály-

Bús Fekete virágot hoz Elissa 
Landi öltözőjébe 

(Paál foto) 

különbség alig 
hidd el kedves 

Sándor. Az asztalon, a 
magyar kastély udva-
rán, kalotaszegi terí-
tőre tették a herendi 
porcellánt, a szereplök 
magyar újságokat vet-
tek kézbe és mindenki 
olyan kedvesen ropog-
tatta a »János«-t, a 
i>pengö«-t és a »Má-
riássy« nevet, akárcsak 
a Vígszínházban. 

Ês a második felvo-
násban a cigány a 
színfalak megett a 
»Csak egy kislány van 
a világow-t játszotta. 

Szóval minden rend-
ben volt a színházban, 
mindössze a nevemmel 
akadt egy kis bajuk az 
amerikaiaknak, sehogy 
se tudták kiejteni. De 
leírni se nagyon. Pél-
dául Schubert, a new-
yorki színházkirály, a 
gratuláló sürgönyén — 
(itt ez szokás, minden-
ki százszámra kapja a 
premieren a sürgönyö-



Erre valaki megszólalt a hátam 
mögött, magyarul: 

— Persze, hogy rendbe*»... amikor 
én két dollárt adok egy jegyért, ké-
rem . . . 

Persze rögtön bemutatkozott. 
Pongrácz Sándornak hívják, Szé-
kelyudvarhelyről került Newyork-
ba és most Mr. Roche-nak »annak a 
nagy drug-storosnak« a sofőrje. . 

— De van közöm nekem a szín-
házhoz is kérem. Mari néni volt az 
én keresztanyám . . . — folytatta a 
bemutatkozást. 

— Mari néni?! 
— Jászai nagyasszony, — hang-

zott a válasz és valamennyien per-
cekig hallgattunk ezután a Long-
aere Theater stage-doorjában. 

Kedves Sándor, ezek után zárom 
is levelem. 

Holnap repülök vissza Hollywood-
ba, mert csak két hét szabadságot 
kaptam a Metrótól. Te mikor jössz 
Californiába? Remélem hamarosan. 

Addig is szeretettel ölel 
volt munkatársad 

A la Zoro és Huru 
Vincent Price és Bús Fekete 

ket a barátaitól) egy-
szerűen Rus Feheteneh 
címzett. Jellemző az 
amerikai táviratszolgá-
latra, hogy pontosan 
megjött a telegram. 

Mit írjak még? 
A második felvonás 

után, a színpadi kiska-
puban, Szirmai Albert-
tel és Halmi Artúrral 
beszélgettem. Szirmai 
valami ilyesfélét mon-
dott: 

— Mit drukkolsz? 
Nem hallottad a tapsot 
a második függöny 
után? A dolog a legna-
gyobb rendben v a n . . . 

A newyorki kis padon 
Pézner Magda, Bús Fekete és 

Papp Joly 
(Paál fotók) 



(Gondoloir^ha {ró revűt 
csinál, akkor az írásmű' 
vészét miniden műfajában 
meg kell mutatnia, mit 
tud. 

Kezdjem az értekezés-
sel.) 

„IGAZSÁGOT 
A KUPLÉNAK!« 

Hölgyeim és Uraim! 
Téves és súlyos előíté-
let nehezedik erre a 'bű-
bájos műfajra , a kupié-
ra. Még pedig nemcsak 
atekintetben, hogy a 
ma rad and óságra teljes-
séggel (méltatlannak 
tart ják a kupiét, hanem 
igenis megesik, 'hogy a 
neki megengedett kéré-
szi és olcsó szereplése 
idején sem ragyoghatja 
kii magát érdeme sze-
rint. Ezt mind valami 
furcsa és igaztalan elő-
ítélet teszi, amely nem 
bírja fölfogni, hogy a 
kupiéirodaiamban épp-
úgy teremhetnek min-
den megbecsülésre, kon-
zerválásra, feledségből 
való kiásásra jogosult 
remekek, mint bármi 
más műfaj/ban. 

Hölgyeim és Uraim! 
Higyjék el nekem, hogy 
rémes fércek váltak már 
slágerekké és azonfölül 
még többszöri reneszán-
szukat is megülik, csak 
azért* mert az úgyneve-
zett k omoly abb -veretű 
műfajokiba tartoznak. 
Ertem ezalatt, hogy 
opeirák, operettek kebe-
lében születtek, vagy a 
formájuk az álnépdal, 
vagy műdal stb., stb. 

Ezzel szemben érde-
kes, 'életigazsággal, ne-
mes és bájos és elmés 
és andalító tartalom-
mal teli kuplék néha il-
lő sikerüket sem fut ják 
ki, de lia igen, soha-so-
ha-söha többé elő nem 
kerülnek a lomtárból, 
a megvettetésből, a név-
telenségből. 

Ez gyalázatos eljárás, 
Hölgyeim és Uraim, a 
kuplé-val szemben. Pan-
theont, értékelési és új-
raértékelési lehetőséget 
kell a kupiénak nyit-
nunk visszamenőleg és 
a jövőre (nézve. 

Vessék csak jobban 
fontolóra ezt a dolgot 
és ne szégyeljék, C3upa 
álműértésiből ós smokk-
ságból jóvátenni vétkü-
ket a kupiéval szem-
ben! 

(Most jöhet a széppróza. 
A regény, novella és élet-
rajz. összevonva fogom 
adni. Regényes életrajzi 
részlet, az alábbi kis eset.) 

„AZ ELŐADÓK KIRÁLYA« 
Az i f j ú író, munka-

társa lett egy ú j folyó-
iratnak:. A folyóirat elő-
adássorozatokkal akarta 
népszerűvé tenni ma-
gát. 

Egyik ilyen előadói 
estélyére elvitte fölol-
vasni az i f jú írót is. 

Ignotus, Ady, Heltai 
voltak a szereplők. Elég 
tündöklő névsor? 

Kezdődik az előadás. 
Ignotus bevezet, fej-

teget. Mélyenjáró beszé-
de hatása (hatalmas 
tapsorkánban nyilvá-
nul. 

Mégis az i f jú írónak 
az a benyomása, hogy 
ez a siker nem százszá-
zalékos . . . Tapsoltak 

már dühösen a meg-
könnyebbüléstől is hall-
gatók, hogy az előadó 
végre befejezte!.. . 

Jött Heltai. Szelleme-
sen csevegett. A közön-
ségből kicsiholt sűrűn 
mosolyokat és a taps-
förgeteget szintén meg-
kapta föllépése végén. 

De az i f j ú írónak ke-
veselaiie jött magában 
ezt a sikert is. 

Ady Endre? Hát 
ahogy Ady el tudta re-
kedtes, ihadaráló hang-
jával mondani költemé-
nyét, az sziklákat is 
megrendített. 

Es mégis! Az i f jú író-
ban meg kellett rögződ-
nie annak a gondolat-
nak, hogy az Adyétaál 
is van nagyobb siker. 

Még pedig senki má-
sé, mint az övé. 

Az i f jú író egy vidám 
beszélyét olvasta föl. A 
közönség már az elején 
hangos kacajokiba tört 
ki. Aztán a derű csak 
fokozódott. Végül pedig 
taps, tombolás és viga-
dalom netovábbig. 

• 
Az i f jú író elvégezte 

erre magában, hogy: le-
het Ignotus a legna-
gyobb gondolkodó, Hel-
tai a (humoristák nagy-
mestere és Ady a köl-
tők legeslegelsője . . . 
ámde hogy az előadók 
királyát saját személyé-
ben tisztelheti, megmá-
síthatatlan tény! 

így ment, kevélyen az 
estét berekesztő díszva-
csorára az i f jú író. 

A díszvacsorán egy 
csodaszép hölgy mellé 
került. Ez a tündöklő 
teremtés aztán megma-
gyarázta neki példátlan 
sikere indokát. 

A fölolvasó asztal te-
rítője tett mindent. Rö-
vid volt. Az előadónak 



látni engedte a lábát. 
Az i f jú író, olvasás-

köz'ben a pódiumon, 
nagy lámpaláza miatt 
elkezdte rázni a lábát. 

A közönség ezt észre-
véve alig várta, hogy 
valami mulatságos moz-
zanat forduljon elő az 
író szövegében. Azért 
persze, liogy (kikacag-
hassa magát az író Iá-
iba rázogatásán. 

Az i f jú író pedig 
szelleme hatásának tud-
ta be ezt a derültsé-
get. Még izgatottabb lett 
és még gyorsabban ráz-
ta a lábát. Mire a nagy-
érdeműnek a vígassága 
még jobban fokozódott. 

Ez veit az i f jú író elő-
adói sikerének a titka. 

Azám! De bizonyos 
körülmények közt van 
egy kis különbség,, ha 
valakinek a szelleme he-
lyett a személyén mu-
latnak. 

(Áttérhetünk a költészet-
re. összekombináltam egy 
alanyi költeményt egy el-
beszélővel és meg is zené-
sítettem. Tangó, de kar-
énekkel vegyítve. Előadá-
si jogát egyáltalán nem 
adom oda senkinek.) 

A Nő KÉRD2ZI : 
Ó EMLÉKSZEL? . . . VAGY 

MAR TALAN AZ AGY 
IS: 
MINT TÖBB MAS SZER-

VED ÉPPEN ÜGY KIHAGY? 
MENNYIT ZAKLATTAL LE-

GYEK A TIÉD, 
HISZ: 
ÉDES PERCET ODÁZNUNK 

NINCS MIÉRT. 
NOS ITT VAGYOK, A TIÉD 

LETTEM ÉN 
DE: 
ZAKLATÓ KEDVED MOST 

MAR OLY SZERÉNY, 
Ó EMLÉKSZEL? . . . EZT 

AZÉRT KÉRDEM ÉN 
HOGY: 
HOL MARADT AZ A RÉGI 

NAGY LEGÉNY? 
NA HÓL? NA HÓL? NA 

HÓL? NA HÓL? 
A FÉRFI FELEL: 

HA A SZIVEMBEN KO-
MOLY VAGY FAKAD 

HOGY: 
MEGCSÓKOLJAM AZ ÉDES 

AJAKAD, 
AKKOR A RÚZSOD SZÁ-

JAMHOZ TAPAD. 
HAT: 
MINEK »CSÓKOLJAM PI-

ROS AJAKAD? 
DE AKÁRMERRE IS CSÓ-

KOLJALAK, 

CSAK • 
CSUPA PARFÖM, KENŐCS 

VAR, CSUPA LAKK. 
HÁT IMADANDÓNAK NEM 

TARTHATOK. 
TAN: 
EGY DRAGA IL LÁTSZ ER-

KIRAKATOT? 
NAHAT! NAHAT! NAHÁT! 

NAHÁT! 
{Ezekülán ß színműiro-

dalom következik. Idegen-
forgalmi vígjáték, drámai 
véggel, a művem.) 

CSILINGELÉS, 
KOLOMPOLÁS ! 

(Szín : Dunapairti ká-
véház.) (Idő: ma és 
száz év múlva is.) 

Személyek: En. — Te-
xasban milliomossá lett 
iskolapajtásom. — A 
Villamos. — Cigányban-
da. — Diizőz. — Közön-
ség. 

Milliomos: Pogány ul 
jól 'érzem magam. Ez a 
cigányzene oly édes em-
léke . . . 

Villamos: Csingiting! 
En: De milyen kelle-

metlen, hogy ez a villa-
mos i t ten. . . 

Villamos: Csungulung ! 
Milliomos: ö a buda-

pesti villamos még sze-
rény igazán. Ameriká-
ban a házak falára má-
szik, úgy csörget be az 
ablakodon! 

En: Viszont Párizs-
iban, Berlinben, London-
ban alázatosan a föld 
alá búvik. 

Milliomos: A buda-
pesti jár, kérlek, a kö-
zépúton . . . De micsoda 
jól esik fülemnek ezt a 
dizőzt hallgatni. Ma-
gyar szöveg, magyar 
meló . . . 

Villamos: Csángá-
láng! 

Milliomos : Apiropó ! 
Már kezdek felejteni 

magyarul. Mit jelent az 
kérlek szépen, hogy: 
egy utcán át? 

En: Hát hogy keresz-
tül az úttesten, egyik 
járdáról a másikra. 

Milliomos : De hiszen 
a villamosokon az van 
fölírva, ihogy az X. 
vagy Ypszilon-utcán át 
és nem át, hanem vé-
gig megyen rajtok a 
villamos. Tévednék? 

En (zavarban): Azt... 
hiszem . . . neked van 
igazad! Ügy kellene ír-
ni: »az utcán végig«. 
Dehát tu . . . 

Villamos: Cisöngö-
löng! 

Milliomos: Azonkívül, 
micsoda az, hogy: »vi-
szonylat«? Táblán lát-
tam, hogy az 53-as vi-
szonylat átmenetileg 

nem közlekedik . . . 
En: Ezt én sem tu-

dom, mi! Ne haragud-
jál! 

Milliomos: Ha jól em-
lékszem, valiaha a há-
zasságtörést nevezték 
viszonylatnak. Nem? 

En: De igen!. . . De 
nem jó az ilyet firtat-
ni! Mert mindjárt bi-
zottságot alakít a Köz-
úti és ügyosztályt léte-
sít a hirdetései vissza-
magyarosítására, mint 
a kissz/akasz és hurok-
vágány intézkedéseknél. 
. . . Es a vége a költség 
és jegy drágítás ! . . . 

Villamos : Csenge-
leng! 

(Már csak a kismüfajok, 
az aforizmfi, köz- és arany-
mondások, élcek maradtak 
el. Tehát egy vegyes szi-
porkát!) 

HIÁBA MINDEN ! 
A legbölcsebb mondás 

tulajdonképpen magá-
ról a bölcs mondásról 
állapíthatja meg azt, 
hogy a legbölcsebb mon-
dást sem értheti meg 
senki, ha közvetlen ta-
pasztalata nincs a bölcs 
mondás által jelzett szi-
tuációról. Viszont így 
kérdés: mi é r t e j e van 
egyáltalán a bölos mon-
dásnak. 

31 



Bársony Rózsit láttuk már játszani sstólyiru 
bábán* sportöltönyben, kosztümben, trikóban, 
pizsamában, sőt frakkban is, — de népvisslet-
ben még soha. >3:1 a szerelem javára« című 
új filmjében parasztlánynak öltözik Bársony 
Rózsi, aki ebben a kosztümben bármelyik 
Gyöngyösbokréta primadonnája is lehetne. 
Partnerei a filmen: Dénes Oszkár és Pálóczy 

László 
(H. T. film — Manninger foto) 



— Ismered azt a fiút? 
— Valami rokon, csak nem tudom biztosan, hogy az első férjem máso-

dik unokatestvére-e, vagy a második férjem első unokatestvérei 
(Ballyhoo; 

UTÓHANG JUBILEUMOMHOZ 
Huszonöt év után az ünnep 
Tündéri szép volt, mint az álom, 
Ha lehet: ezt az ünnepet 
Minden félévben megcsinálom. 

A leveleket, sürgönyöket 
Albumban őrzöm mind a százat. 
Az ezüstöknek pedig kerestem 
Egy megbízható zálogházat. 

KA.LMÁN JENŐ 



V i a : v t i m f u ù t f i 

TÚLZÁSBA VITT 
ALVÁS 

A gyakornok elkésik 
a hivatalból. A főnök 
maga elé idézi: 

— Miért késett el? 
— Elaludtam, főnök 

ú r . . . 
A főnök szeme szik-

rázik. 
— Mi az! — kérdi 

mérgesen. — Maga még 
otthon is alszik?! 

Beküldte: Dobrocsy Sári, 
Üjpest, 

ARISZTID 
Arisztid kivételesen vil-

lamoson megy haza. Késő 
van, ő az egyetlen utas. 
A kalauz elpanaszolja ne-
ki a bajait és a gondjait. 
Kevés a fizetés, nagy a 
házbér, sok a gyerek. 
Arisztid elérzékenyülten 
hallgatja, majd előveszi a 
pénztárcáját és így szól: 

— Hogy lássa, kivel van 
dolga, szegény barátom, 
adjon nekem még egy át-
szállójegyet ... 

Beküldte : Biró Imre, 
Kaposvár. 

KRITIKA 
A zenekritikust meg-

kérdi az énekesnő. 
— Maga legutóbb éne-

kelni hallott a Zene-
akadémián. Mondja meg 
őszintén a véleményét! 

A kritikus egy pilla-
natig gondolkozott, az-
után így szólt: 

— Az akusztika is-
teni volt! 

Beküldte: Pataki Jenő, 
Budapest. 

ÉRTHETETLEN 
— Magyarázd meg ne-̂  

kem, miért veszed el Man-
cit? 

— Olyan gyönyörű sze-
me van! 

— De ember, te az egész 
lányt elveszed! 

Beküldte: Krausz Károly, 
Szeged. 

— Muriel, csak nem gondolod, hogy két fiatal 
iány motorozhat ismeretlen fiatalemberekkelt 

(London Op.) 

— Ne csodálkozzon, nogy- viszontlát, ae a menio-
ponyvát olyan erősen kifeszítették, hogy vissza-
pattantam. 

(Passing Show) 

HAJÓTÖRÉS UTÁN 
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— H a nem ismered a hölgyet, miért 
köszöntél ueki? 

— A fivérem kalapja van raj tam ős 
a fivéremet nagyon jól ismeri. 

(II Settel) ellő) 

A BOSSZÚÁLLÓ 
MULT 

A történet hőse egy kitűnő 
színész, aki a nahéz nyári hó-
napokat könyvügynökséggel 
vészelte át. Most megint szer-
ződésben van és jól megy neki. 
A napokban Vacsorára hívták 
meg egy bankdirektorhoz. Szí-
nészünk természetesen sietett 
eleget tenni a meghívásnak. A 

jelzett estén becsöngetett a la-
kásba, kijött a szobalány. 

— Könyvekre nincs szüksé-
günk! — mondta és mérgesen 
becsapta a színész orra előtt 
az ajtót. ^ 

T / I C A TTTíV?-'? 

— Nem értem, hova tette a sze-
mét, kisasszony... Tudtommal ezen 
a vidéken nincs is zebra! 

(Ballyhoo; 

akar maga Párizsból Mar-
seillebe menni tíz óra 
alatt? 

— Persze! Feladom mint 
személypoggyászt. 

(Ric et Rae) 

Szász Zoltán a szellemi elkülönültségnek azon a 
hűvös és tárgyilagos magaslatán, ahonnét a dolgo-
kat és embereket nézi, nagyobb arisztokrata, mint 
a vérbeli uralkodók. Az író szombaton este megje-
lent azon a banketten, amelyet Incze Sándor rende-
zett Kálmán Jenő tiszteletére. Pár percnyi beszélge-
tés után így szólt a jubilánshoz: 

— Egész úton azon gondolkoztam, hogy milyen 
ajándékkal lepjem meg. Sajnos, nincsenek értéktár-
gyaim, de azt hiszem, mégis adhatok valamit, ami-
nek örülni fog: szervusz! 

Jubileumi ajándékképpen pertut ivott a humo-
ristával. aki kijelentette, hogy csakugyan ennek 
örül a legjobban, mert a pénz, amit ajándékba ka-
pott, elfogyhat, de a pertut megőrzi élete végéig. 
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HÁZMESTERNÉ 
GONDJA 

— to íuivuxii vau. iw.es 
egy vicére volna szükség, 
mert nem győzöm a lakók 
összes leveleit egyedül vé-
gigolvasni. 

(Ric et Rae) 

A MOHAMEDÁN 
HARMATH IMRE 

1H armât h Imrééknek van 
egy ismerősük, aki időn-
ként felkeresi a házaspárt 
otthonában és unalom-
bacillusokkal fertőzi meg 
az egész környezetet. A 
fiatalember legutóbb tele-
fonon jelentette be jövete-
lét: 

— Imrém, nem zavarok, 
ha ma este vacsora után 
feljövök hozzátokf 

— Mi az, hogy nem za-
varsz? — lelkendezett az 
író. — Ünnep lesz részem-
re a mai este! Mit mond-
jak: bajrám ünnep! 

FOLYTATÓLAGOS 
SZÍVESSÉG 

Babay József jegyet 
szerzett »Csodatükör« cí-
mű darabjának vasárnap 
délutáni előadására Eadó 
Sándornak. A komikus vé-
gignézte az előadást, utá-
na a kávéházban melegen 
gratulált a szerzőnek és 
így fejezte be: 

— Kedves Babay, még-
egyszer köszönöm a ked-
vességét. Most még na-
gyon szeretném megnézni 
a Romeo és Júliát , legyen 
szíves, mutasson be alka-
lomadtán annak a Shake-
speare-n^k. . . 

NÉPSZERŰ EMBER 

Runyady Sándort az Otthonban sarokba szo-
rítja egy leégett író: 

— Sándorkám, adj kölcsön tíz pengőt. Be-
csületszavamra mondom: kedden megadom... 
De lehet, hogy már szerdán... 

— Maga minden este a szomszédainál vacsorá-
zik, Johnt Ennyire szeretik magátí 

— Dehogy! Ha otthon vagyok, szaxofonozni 
szoktam! 

(II 420) 

A HATÁROZOTT TERMINUS 



KÉTFÉLE 
GYÓGYMÓD 

Az Otthon körben va-
laki fölelevenítette azt 
a régi történetet, hogy 
Pascal, a híres fizikus, 
diákkorában úgy véde-
kezett sűrű fejfájásai 
ellen, hogy bonyolult 
matematikai problémá 
kat talált ki. 

— Nálam ez fordítva 
volt — mondta Farkas 
Imre. — Én diákkorom-
ban a fejfájást talál-
tam ki a matematikai 
problémák ellen. 

SÚLYOS BETEG 

— Nincs semmi re 
mény, doktor úr? 

— Az a kérdés, hogy 
mit remél nagysád. 

(Passing Show) 

A MŰTÉT 
SIKERÜLT 

A humor, úgylátszik, ra-
gályos valami. Karinthy 
titkára, Dénes Miklós is 
megkapta a gazdájától. A 
napokban elmesélt© Ka-
ri nthyéknál, hogy az 
egyik ismert bécsi sebész-
tanár háromezer sillin-
get kért operációért egy 
pesti betegétől. 

— És legalább sikerült 
az operáció? — kérdezte 
az "író. 

— A műtét sikerült, — 
felelte Dénes — csak a be-
teg hozzátartozói pusztul-
nak bele. 

— Azért szeretem ezt a kocsit, mert senki sem 
tud megelőzni . . . 

(Mare Aur.) 
G Y A N Ú S 

— Az uram most készül soffőrvizsgára és itten 
gyakorol. 

(The Passing Show) 
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VÍVMÁNY 

— Mennyibe kerül általában egy pár harisnya, 
amit a feleségnek szokás adni? 

— öt sillingbe. 
— Akkor kérek egypár tízsillinges harisnyát. 

(London Op.) 

PRAKTIKUS 



Z I N H f ^ Z I M É T 

MI TÖRTÉNT A „LÁZ" ELSŐ FELVONÁSA ELŐTT? 

A budaii Kxiszt ina-szanatoriu/rniban djr. Török Mik-
lós főorvos renidelőszolbájálban elegáns, nagyon csinos 
filigrán hölgyet vizsgál, A dámántaik nincs setmimá baja. 

Szól a Telefon. A harmadik emeletről letelefonál a főorvos 'beteg felesége. 
Hozzák >a diétásikönyvet. Egy beteget műtőibe visznek. A íhíres tanár siet 
Korányi Sándor előadására. Egy ápolónő latin orvosi könyveket buj. Ko-
moly betegek és szimulánsok, sóhajok és flöirtök... Szóval egy modern 
szanatóriumi élet. Kezdődik az előadás. 

Ezen a héten u] tenorista éne-
kelte az Operában a Bánk bán 
címszerepét. Az Operaház leg-
újabb akvizícióját Laczó Ist-
vánnak hívják. Gyors és átütő 
sikere valószínűleg kárpótolni 
fogja elhagyott életpályájáért. 
Laczó István tudniillik mérnök 

volt azelőtt 

Minden külön értesítés he-
lyett: Szász lia, a pesti 
kabarészínházak népszerű 
művésznője és a rádió-
publikum kedvence, örök 
hűséget esküdött Weisz 
Gyulának. 

(Angelo foto) 

Az »Utolsó fórum« eddig két 
vadonatúj tehetségnek hozott 
nagy sikert. A megbetegedett 
Raab Veronika helyett ugyanis 
ismét új tehetség aratott dia. 
dalt: Simor Erzsébet. Szóval: 

egy siker két ismeretlennel 
(Foto Pálházy) 

Budapesten startol az európai 
sillerért Serly Lajos amerikai 

unoKája 
André Brummer Serly, aki a Népszín-

ház^ híres zeneszerző karmesterének, Serly 
Lajosnak unokája, európai hangverseny-
kőrútját Budapesten kezdi ímeg. A vi-
lág-hírű hegedű- és csellóművész el-
mondja, hogy európai turnéjára azért 
indul Budapestről, mert ezt így kívánja 
a nagypapa. 

— Kövesd példámat és kezdd pályádat 
Budapesten — mondotta a nyolcvanikét-
éves Serly Lajos és unokája meghatot-
tan teljesítetté"" ezt a kérést. A fiatal 
André Brummer Serly arról is nevezetes, 
hogy egyetlen örököse a milliókat érő 
és Amerikában szinte múzeumként ke* 
zelt Gallérie Brummer ^nek, amely a leg-
értékesebb és leggazdagabb régiséggyüj-
teménye az Újvilágnak. André Brummer Serly 

(Foto Pálházy) 



DOBROWEN RENDEZ, ÉNE* 
KEL, JÁTSZIK, DIRIGÁL 
Január közepén mutat ja 

be az Operaház Borodin 
»Igor herceg« című operá-
ját, amelyet Dobrowen 
tanít be és Oláh Gusztáv-
val együtt rendez. Igor 
hercegben két híres sze-
repe is volt Saljapinnak. 
Felváltva énekelte a bari-
ton főszerepet, amit ná-
lunk Losonczy György fog 
énekelni és a basszus sze-
repet, amit Székely Mi-
hályra osztottak. Külön 
szenzációja volt az Opera-
háznak, amikor Dobrowen 
elénekelte és eljátszotta 
a részeg orosz katona sze-
repét. Olyan sikere volt, 
hogy komolyan biztatták, 
lépjen fel a nyilvánosság 
előtt is. 

A népszerű Lakner bácsi, a pesti gyerekek kedvence, szezon-
kezdés előtt komoly társulati gyűlést tart kis primadonnáival 

(Foto Károssá) 

Dobrowent kérték fel, 
hogy Faruk egyiptomi ki-
rály esküvője alkalmából 
rendezett hangversenyeket 
vezényelje. A kitűnő kar-
mester februárban utazik 
Egyiptomba. Előzetesen 
azonban még két filhar-
monikus hangversenyt is 
dirigál, egyet Budapesten, 
egyet Bécsben. Az »Igor 
herceg« betanítása után 
Rómában, az Auguszteo-
ban hangversenyezik, majd 
Hollandiába utazik, ahol 
huszonöt koncertet ad. 
Késő tavasszal, valószínű-
leg áprilisban vagy má-
jusban még egy oparát 
ibetalndt Budapesten, egy-
előre azonban még nem 'ál-
lapodtak meg, hogy me-
lyik lesz ez az opera. 

Béla Miklós és felesége, Cathe-
rine Davies, Budapesten tartóz-
kodnak. Béla Miklós tíz évvel 
ezelőtt ment ki Hollywoodba. 
Jelenleg az R. K. 0. és a Co-
lumbia dramaturgja és azért 
jßtt Európába, hogy darabokat 

ée színészeket keressen 
(Foto Angelo) 

Lawrence Tibbett, az 
Operaház vendége, 
mint ária- ós daléne-
kes is bemutatkozik 
a Városi Színházban 
zenekari kísérettel 
október 15-én. (Kon-

cert-rendezés) 

A Lóner-quartett idei világkörútját Budapesten 
kezdi október 20-án fe Zeneakadémiában. Innen 

Párizsba utaznak. (Koncert-rendezés.) 
(Foto Pécsi) 

A hatvanéves 
Dohnányi Ernő 

jubiláris szezonja 
során november 
5-én Beethoven-

estet ad. (Koncert, 
rendezés.) 

Bárdi ödftn első szerződése. 
Negyven évvel ezelőtt, 1197 ok-
tóber 15-én kerül* Bárdi ödftn 
a Vígszínházhoz. Az érdekes 
szerződést, amelyet a Vígszín-
ház Bérlő Társaság elnöke, 
Keglevich és akkori igazgatója, 
Ditrói Mór írtak, alá, a színház 
ffttője találta meg a pince ka-

zánja mellett. 
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dupla mássalhangzókkal beszélj <t színpadon« — figyelmezteti Cs. Aczél Ilona a tanít-
ványt, Várady Liviát 

(László fotók) 

Cs. £7Lczél SloncLy 

a „gyémántcsiszoló" 

»Szeresd, amit .mondasz« — tanácsolja Cs. 
Aczél Ilona egyik tanítványának 

Cs. Aczél Ilocaa, a Nemzeti Színház 
örökös tagja, azLn észképző iskolát nyi-
tott Hidegkúti-úti villájában. Szemben 
ülünk a művésznővel, aki lelkesen, szere-
tettel s boldogan indokolja, mi késztette 
erre iaz elhatározásra. 

— Annyit gyötrődtem, annyit szen-
vedtem, annyit fáradtam és kínlódtam, 
am.g megtanultam, hogy mit szabad és 
mit nem szabad a színpadon. Ügy érzem 
kötelességem tapasztalataimat átnyúj-
tani azoknak, akiket érdemesnek tartok 
arra, hogy foglalkozzam velük. Nem 
aikaroik én solk növendéket és nem törő-
döm vele, hiány éves az, aki jelentkezik 
nálam. Gyémántcsiszoló akarok lenni, 
aki a nyers értékekből pompás briliánso-
kat készít. jElső és legfontosabb feladat, 
hogy meglegyen a gyémánt. Ez a tehet-
ség. De ahhoz, hogy briliáns legyen, 
hogy beszélni tudjon és szó nélkül is ki 
tudja fejezni magát, — ahhoz tanulni 
kell. Sokat, lelkiismeretesen és követke-
zetesen, Különösen meg kell tanulni egy 
titkot: a színpadon mindig dupla mással-
hangzókkal kell beszélni. Egyszerűen 
hangziik ez, de milyen neihéz a gyakor-
latban alkalmazni. Aki megtanulja, kö-
zel jnt a beszéd művészetéhez. 

Cs. Aczél Ilona, olyan lelkesen beszél, 
mint az egyetemi tanár, aki elősaör jut 
katedrához. Biztos, hogy a tanárnőnek 
is éppen olyan sikerei lesznelk, mint a 
művésznőnek. 



Most készül a Hunniaban az ü l a u j magyar f i lmje, a .Toka j i rapszódia«. A főszerepet termé-
szetesen a viiagharu magyar ital játssza. Szombathelyi Bianka 6s Donáth Ag»es játsszák azt 
a ket leányt, akik egy fiúba (Pataky Jenő) szerelmesek. A nehéz problémát Rózsahegyi Kál-
mán sem tudja megoldani, bár salamoni ítélete szerint ketté kellene a fiút hasítani, főleg azért, 

mert az 6 lánya is szereti. 
(Foto Ufa ) 
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NAGY ENDRE 
II „ Í M 

TEMPŰ'-ItÚL 
Aki ezt a filmet al-

kotta, a hangos mozgó-
képben csak a Sokszo-
rosítóipar egyik mű-
szerét látta. Kiválasz-
totta hát a színpad 
egyik kipróbált sikerét 
és szerepeivel, ötletei-
vel, sőt dialógusaival 
együtt rábízta a film 
hatalmas propagandá-
jára, hogy a mozik szé-
lesebb közönségrétege 
felé haladjon tovább a 
sikerek országútján, 
így persze a kockázat 
kisebb, de a nyerés esé-
lye is. A vetítőszalag 
becsületesen átvállal a 
színpadi hatásokból 
annyit, amennyi tőle 
telik és arról igazán 
nem tehet szegény, 
hogy nem adták meg 
neki azokat az alkalma-
kat, amelyekben az ele• 
ven színpad fölé kere-
kedhetik a maga külön-
leges hatástkeltő eszkö-
zeivel. Az eredmény: a 
»Százhuszas tempó« si-
keres vígjátéknak na-
gyon kedves, vidám és 
mulatságos filmválto-
zata. Magának a darab-
nak nincs is drámai 
konfliktusa; egyetlen 
alapötletből indul ki. 
hogy aztán ötletes dia-
lógusokban haladjon 
tovább az előrelátott 
véakifejlés felé. Hogy 
a vezérigazgató úr sze-
leburdi leánya ép azt. a 
fiatal magánalkalma-
zottat gázolja el autó-
jával, akit most építet-
tek le a papa, bankjá-
ban: ez az ötlet körül-
belül együtt született 

Az amerikai flapper magyar változata, Viki (Bársony 
Bónyt Adorján »Viki« cimü vígjátékának filmverziójában. 
Viki, az a fiús lány, aki lovagol, cigánnyal mulat, párbajo-
zik és nincs szüksége kapukulcsra, mert az ablakon át 

jár haza. 
(Foto Kino) 



az autóval és nincs az 
a tájékozatlan, naiv er-
dei remete, aki ne tud-
ná, hogy ezek után a 
fiatalember szédítő 
iramban fog karriert 
csinálni és meg sem áll 
az anyakönyvvezetőig. 
Közben pedig a szerep-
lők nagyon vidáman, 
nagyon ötletesen cse-
vegnek, sőt van a da-
rabnak egy régi diva-
tú rezonnőrje is, aki 
bodor szivarfüstbe bur-
kolózva, hosszú szakál-
lával és még hosszadal-
masabb elmélkedő böl-
csességeivel kíséri az 
eseményeket. Egy orto-
dox hollywoodi rendező 
talán borzadva kiáltana 
anatémát e stílustalan-
ságra, de meg kell álla-
pítanom, 'hogy az a film 
a szabályokkal nem tö-
rődve, kitűnően közve-
títi egy szalonvígjáték 
csevegő szóözönét. Ter-
mészetesen ez nem az 
engedelmes fölvevőgép-
nek, hanem Kardos 
László rendezőnek és a 
kitűnő színészeknek ér-
deme. Muráti Lili fer 
geteges kis boszorkány. 
Básthy Lajos szőke 
nordicus szigfridi szá-
lasságában is kedves 
siheder, Mezey Mária 
kis dalát fülledt hév-
vel lihegi el, Vízvár y 
Mariska egy-egy szavá-
val régi kúriák meg-
ejtő hangulatát ébreszt-
geti, Mihályffy és Kö-
peczi-Boócz remék beszé-
dét. gyöngyöző betűk-
kel írta a filmszalagra, 
no és végül az elmarad-
hatatlan Kabos most 
is hallatlanul mulatta-
tó; amit egy pohár tej-
jel és egy kiflivel csi-
nál, külön szám lehetne 
egy kabaré műsorában. 

Lázár Mária Szeleczky Zita 

Jávor Pál Kiss Ferenc 

Hajnay Gábor Juhász József 
játsszák a »Pusztai széle filmváltozatának főszerepeit. 

(Phőbus-fotók) 



© O Q G O 
. . . Európa és Amerika 

filmstúdióiban hat kínai 
háborús film készül. A 
legújabbat a Paramount 
forgat ja : »Daughter of 
Shanghai« címen; Anna 
May Wong-gal a főszerep-
ben . . . Greta Garbo új 
filmjéért (címe: Walewska 
grófnő, partnere: Charles 
Boyer) kerek 500.000 dollár 
honoráriumot kapott . . . 
Danielle Darrieux (a »Lá-
nyok egymás között« hős-
nője) október 20-án kezdi 
Hollywoodban első angol-
nyelvű filmjét. A film cí-
me: »The (Rage of Paris«; 
rendezője pedig: Harry 
Coster i(Solti Hermirn vejé-
vel, Herman Kosterlitz-cel 
azonos) . . . Békeffy—Stella: 
»Méltóságos asszonya című 
vígjátékából készül Dolly 
Haas első ßmerikai filmje, 
az y>Absent without Leave«. 
Rendezője: John Bratym, 
aki már Londonban is ren-
dezte Dollyt a »Broken 
Blossoms« című filmben... 
Claudette Colbert mmt fe-

Szörényi Éva és Magda Schneider, a »Noszty-fiü« 
magyar ós német változatának Tóth Mari-jai, a felvé-
telek befejezésekor elbúcsúznak a film legfiatalabb 
szereplőjétől, egy hathónapos borjútól, »aki« a film 

mindkét változatában » játszott«. 
(Pálházy-foto) 

jezte 'be ú j filmjét, a »Kék-
szakáll nyolcadik felesé-
gé«^. Rövidesen elkezdi a 
legújabbat, melynek címe: 
»Are Husbands Neces-
sary!« (Szükség van a fér-
jekre!) . . . 

»Samurai herceg lánya« a 
cime Sessue Hayakawa most 
-elkészült új filmjének, amely-
ben csak japán színészek ját-
szanak. Hayakawa partnernője 
Setsuko Hara, akit ez után a 

tán a legnagyobb ja-
filmgyár szerződtetett. 

u '(Kárpát-foto) 



Nagy Kató és Benjamino uigli elsó közös filmjükben tejjel koccintanak. 

G I G L I 1 0 % 

Mint ahogy miniden ko-
mikus Hamletet szeretné 
egyszer eljátszani, úgy vá-
gyódnak az operaénekesek 
is »egy igazi nagy próza-
szerep« után. Benjamino 
Gigli ú j filmjében, a »Sor-
rentói kaland«-tban karak-
ter&zerepet játszik. Reme-
kül! 

A film elkészülésének 
különben érdekes lefolyása 
volt. A producerek megál-
lapodtak már Giglivel és 
az ő kívánságára lekötöt-
ték a női főszerepre Nagy 
Katót is, amikor az olasz 
tenorista)-király kijelen-
tette, hogy szerepét dol-
gozzák át kilencven száza-
lékban prózaszereppé. A 
vállalkozók úgy okoskod-
tak, 'hogy Gigli hangjából 
még tíz százalék is ele-
gendő biztosíték a siker- N a j r y 
hez és vállalták a szerep r ent$| 
átírását. Viszont ha egy 
tenoristában az énekes és 

a «Sor-
egyik jeleneté-

ben. 
ÍK&rpát-fotók) 

G I G L I 5 0 % 

(a karakterszínész viaskodi-
ni kezd, akkor mindig a 
»magas cé« képviselője 
győz; — így történt, hogy 
a »Sorrentói kaland« fel-
vételei közben Gigli,— aki 
pedig előzőleg Wallace 
Beery sikereire vágyott — 
újabb és újabb zenei rész-
letekkel gazdagította a fil-
met. 

A »Bohémek«, a »Trou-
badour« legszebb áriáin és 
Gounod: »Ave Maria«-ján 
kívül még mikr fonba éne-
kelte Gigli a »Traviata« 
csaknem teljes második 
felvonását is, amelyben 

Berger a partnere. 
A prodiucerek, akik álta-

lábatn szeretik a saját ál-
láspontjukat követni, a 
»Sorrentói kaland«-nál tel-
jesen behódoltak a teno-
rista akaratának, mert ha 
tíz százalék Gigli hangjá-
ból sikert jelent, akkor öt-
ven százalék sem árthat. 



gyay István és Biaj-
nay Gábor játsszák . . . 
Gál Ernő produkciójában 
rövidesen elkészül Emőd-
Török: » Harapós férj« cí-
mű zenés vígjátékának 
filmváltozata. A női fő-
szerepeket Bársony Rózsi 
és Dayka Margit játsszák. 

. . . Maureen 0 Sullivan 
két év óta most játszik 
először elegáns dámát a 
»My dear Miss Aldrich« 
című filmben. A Tatzan 

ilmekben nem sok ruhát 
hordott, azonkívül csak 
kosztümös, történelmi 
filmben játszott, legutób-
bi filmjében a »Between 
two Wörnern«-ben pedig vé-
gig nörszuniformist vi-
sel . . . Wallace Beery fe-
lesége hangjátékot írt a 
Los-Angeles-i rádió részé-
re. Rita Beery, az egykori 
színésznő, a női főszere-
pet sajátmagáivak szánta, 
de játszani fog a darab-
ban Beeryék neveltlánya, 
a kis Carol Ann is . . . 
Ginger Rogers befejezte 
ú j filmjét, a ,>Stage 
Door«-t, amelyben Kjathe-

(Kaliforniában 'most Is ltorrón 
sût ta nap: Virginia Grey, Lyn-
ne Carver, Priscilla Lawson ós 
Ansa Rutherford kosárlabda-

mérkőzésre treniroznak. 
(M. O- M.-foto) 

. . . Terjeszkedni akar 
a Filmiroda, ú j stúdiót 
épít. Az ú j műterem ere-
deti ötlet Szerint három 
emelet mélységben a föld 
alatt épülne . . . Cse li-
ma g y ar verziós filmet 
akar produkálni egy prá-
gai tőkecsoport. Most tár-
gyálnak a harmadik: 
olasznyelvü változatról. A 
film hőse Mátyás király 
lesz és a magyar verzió 
rendezésére Ráthonyi 
Ákost szemelték ki . . . 
»Családi pótlék« a végle-
ges címe Mihály István 
ú j filmjének, amelyet a 
héten kezdenek forgatni 
a Hunniában. A főszere-
peket Kun Magda, Gyer-

Üj filmjében: »A hallgatás vá-
ráéban egy lengyel diáklányt 
játszik Annabella, aki a cári 
«lnyomás ellen harcoló szerel-
mesét a börtönből menti ki. 

(Reflektor-foto) 



. . . Dita Parlo játssza 
egy francia bűnügyi film, 
a, »Le Courrier de Lyon« 
">ői főszerepét. Partnere 
Pierre Blanchar (a Rasz-
kolnyikov filmváltozatá-
ból ismerjük) . . . Elké-
szült Párizsban Székely 
János »Nina Pêtrovna 
csodálatos hazugsága« cí-
mű filmjének francia vál-
toziaJta Tourjansiky rende-
zésében. A szereposztás-
ból Isa Miranda (az 
olasz Baskircsev-film női 
főszereplője) és Eoland 
Toutain (Simone Simon-
nal és Prejean-nal filme-
zett Pesten) neve ismerős 

Két teljes hónapig készült 
Bécsben Eggerth Márta és Jan 
Kiepura közös filmje, a »Zau-
ber der Boheme«,}A magyar-len-
gyel házaspár a filmen szerel-
mespárt játszik; képünk abban 
a jelenetben ábrázolja őket, 
amikor bz énekessztárok kő-
zött nincs meg a kellő harmó-
nia. (Hirsch és Tsuk-foto) 

rine Hepburn-miel játszik 
együtt és a kaliforniai 
hegyekbe utazott üdülni. 
Ginger Rogers öt év óta 
most van először szabad-
ságon, amely után megint 
végi partnerével Fred As-
taire-rel csinál majd egy 
filmet . . . 

Judy Garland, a »Broadway 
Melody« legfiatalabb színésznője 
kutyaimádatáról hires. Még 
csak tizennégyéves, de máris 
18 kutyája van. Hová fog ez 
még fejlődni, kérdik a holly-

wood! kollégák 
(Foto Metro) 1 



personality" 
í r t a : LUBITSCH ERN.Ő 

Nyilvánvaló, hogy mindtenki hasonlít 
valaki mádhoz, de ha egy filmre vá-
gyódó fiatal hölgy tanácsot kér tőlem, 
iazt mondom mindig: »Minél kevesebbszer 
mondták magának, hogy hasonlít vala-
kihez, antnál több esélye van arra, hogy 
szíve vágyát elérje.« 

A lehető legnagyobb előny minden 
filmre készülő ember számára* ha kül-

f seje elüt az átlagtól. Ez még fontosabb 
a színészi készségnél is, bár ezzel sem-
mivel sem akarom kisebbíteni a tehetség 
fontosságát, mindössze helyesbíteni síze-
retnék egy a hangosfilm beköszöntése 
•után elterjedt tévhitet, hogy csiak a te-
hetség « fontos. 

Nem igaz: a film még most is főként 
vizuális szórakozás és mindladdág, míg 
ez így lesz, az arc, ha határozott és ér-
dekes, mindennél fontosabb. Még azt is 
hozzá akarom tenni, hogy egy szép aire, 
— ha nem is jelent százszázalékos bizto-
sítékot iá sikerre, mint a némafilm korá-
ban — mégis döntő fontosságú egy fiatal 
filmszícoésznő- jelölt számára. De nemcsak 
a szépség fontos: legyen az arc rendkí-
vüli, nem mindennapos. 

Vegyük példának Marlene Dietrichet, 
aki ú j filmemnek, iaz »Angyal«-nak fő-
szerepét játssza. Lehet, 'bár nem való-
színű, hogy sok férfinek más a női 
ideálja, de én azt hiszem, sohai életemben 
nem fogok szebb nővel találkozni, mint 
Marlene. De az ő szépsége nemcsak szép-
ség: a földkerekségen állítólag nagyon 
sok nő van, aki hasonlít rá, mégsincs 
egy sem, aiki nyomába érne. A természet 
ezt az asszonyt nem sablonok alapján 
és nem nagy számban teremtette: ilyen 

^ ^ ^ AZ »ANGYAL« 
Marlene Dietrich, Herbert 



Marlens Dietrich és Melwyn 
Douglas az »Angyal« eimfi AJ 
Lengyel Menyhért-film fősze-

replői. 
(Paramount-fotók) 

emberi lény osak egyszer 
született. S ez a bizonyos 
»personality« — az egyéni-
ség, Marlene Dietrich 

vonzerejének titka. 
Viszont az átlagszínész-

nő, — akit csa?k átlagarc-
caí áldott meg a természet 
— azt hiszem, nem igen 
alkalmas a mai filmre. 
Menjen inkább színpadra 
— és i t t őszintén eláru-
lom, hogy a magam részé-
ről, szívem mélyén annyi-
ra tisztelem a nagy szín-
padi színészeket, hogy ezt 
a rajongásomat nem tud-
nám egyetlen filmsztárra 
sem átruházni. 

Végül azt tanácsolom 
minden fiiatal, fi lmre 

igyekvő embernek: először 
tessék a színészetet meg-
tanulni, iha már a termé-
szet filmre való arccal 
ajándékozott meg. Tehát 
először a »personality«, az-
után a színészi tehetség 
és játéktudás, ami a fil-
mezéshez szükséges. Ter-
mészetesen még egy na-
gyon fontos: szerencse is 
kell! 

ÉS A FÉRFIAK. 
'Marshall és Melwyn Douglas. 
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Platzer, a . szerenicsés bécsi 
kapus, felugrik a labdáért. 

Cseh és Andritz. 
(Páiházy-foto) 

Divina Commedia 
í r t a : PATAKY KÁROLY 

Dante Alighieri, a világ-irodalom 
egyik legnagyobb óriásánaik csodá-
latos müve jutott eszemibe a bécsi 
stadionban. Ezt a pompás betonépü-
letet az őszibe sárguló práteri fák 
övezik körül, a stadion legmagasabb 
lépcsőjéről végiglátni a Práteren, a 
lombok között vezető útra, ahol egy-
kor lovaisok és lovasnak nyarga-
lásztak. Látni & schraml zenés kis-

kocsmákat és mint valami óriás-
kifli, úgy ível a híres Riesenrad. 

Ott még megtalálható a 'bécsi »Ge-
mütlichkeit«, de itt a stadion beton-
lépcsőin és lent a zöld gyepen mint-
ha egészen más volna.- ötvenezer 
e.mber hangszála remegteti meg az 
ólomfelhős égboltozatot, ötvenezer 
torokból jönnek elő artikulálatlan 
hangok, ötvenezer szempár szik rá-



Az eiso magyar ásol. Sárost lőtte a labdát az osztrák kapuba. 

ziik, ötvenezer ember őrjöng, tom-
bol. Azelőtt a Hohe Warte sportte-
lepe volt iá futballsportujnknak, a 
»Hohe Warte-i pokol«. Sok magyar 
győzelmi remény kárhozott el itt. 
A Hohe Warte-i kráter kiégett, most 
a bécsi stadion helyettesíti. A bécsi 
stadionban megszűnt minden kedé-
lyesség, bécsi hangulat. 
Itt rendeztek be most 
teljes komfortú poklot. 
Mert pokol volt ez a 
fútba 11 vasárnap, amikor 
a, betonlépcsők ember-
tömegéből földrengés-
szerű robajjal korbá-
csolták újabb s újabb 
rohamra a bécsi játé-
kosokat. Füttyorkán, 
tapsvihar, az idegeket 
végső pattanásig feszítő 
izgalom pergőtüze béní-
totta meg játékosaink 
teljes akcióképességét. 
A stadion népe a ma-
gyar futball verségét 
akarta látni. 

* 
Bocsánatot kérek ked-

venc, k-assziikus költőm-
től, Dante Alighieritől, 
de bizony, ha hasonlat-
tal akarunk élni, akkor 
Divina Commedia volt 
az osztrák—magyar vá-
logatott futballmérkő-
zés, Dante pokla a prá-
teri arénában, amely 
Cseh kingrik a hátvédek kö-
tött és megszerzi a győzelmet 

jelentő gólt. 
(Pálhézy-fotók) 

után a purgatórium s végül a pa-
radicsom következeti Drámai for-
dulatokban bővelkedett ez a futball-
csata, középkori cselekményekről 
Sesta és Neumer gondoskodott s a 
nagy dráma hősies, magasztos befe-
jezéssel végződött. 



öt csatár taktikai értekezlete a (Práterben. Béky, Cseh, Kemény, Dietz Károly dr., Zsengellér, 
Sárosi György dr. 

Az ördögi színjáték-
nak Sesta, a bécsi hát-
véd volt a főszereplője. 
Birkózó volt, mielőtt a 
futballpályára lépett. 
Aztán kitűnő futballis-
ta lett belőle, de az 
utóbbi időben a mérkő-
zések izgalmai közt el-
felejti, hogy most nem 
a birkózóporondon, ha-
nem a futballpályán 
van. Pár évvel ezelőtt 
egy bécsi társaságban 
voltam, ahol ú j Sestát 
ismertem meg. Búsan 
pengette a gitárját és 
bécsi dalokat énekel i. 
Izmos ujjai most elsza-
kították a húrt, ame-
lyet már annyiszor túl-
feszített. Rádióhallgatók 
beszélték, hogy Schmie-
get tanár, a híres bécsi 
szpíker maga is rossza-
Hsát fejezte ki, amikor 
Sesta, a hátvéd a ma-
gyar kapuhoz ment 
e^v kis »pokol« rende-
zésére. 

* 
A drámai ütközetnek 

Szabó, a magyar kapus 
volt a hőse. Bohókás 
fiú volt mindig ez a 
ked'ves «oroksári fiatal-
ember. Nem egyszer ha-
Paula Wessely és Attila Hőr-

biger a tribünön. 
(Pálhézy-fotók) 

Pluhár István megbeszéli Sárosival, hogy hányadik percben 
szerezzenek g ó l o k a t . . . 



Zsenscellér bombáját fogja Platzer. Balról jobbra: Sesta, Platzer, Mock, Cseh, Sárost. 

s'omlítottuk kapusmoz-
dulatait ballerina.pózo-
láshoz. Szabó, most fér-
fi volt a talpán! Két-
ségtelen, hogy a jó ka-
pusnak szerencsére is 
van szüksége. A mi ka-
pusunk azonban most 
hiúz szemekkel^ a leg-
jobb érzékkel védett, 
párducként vetette ma-
ga a labdára, mintha 
be akarná kapni. Sok-
sok osztrák gólt hiúsí-
tott meg. 

A meccs mérlegét 
Cseh győzelmet jelentő 
gólja billentette a ja-
vunkra. Matyiből Má-
tyás lett ezen a mérkő-
zésen. Hiányzott belőle 
a könnyelműség, az őt 
jellemző ibohémség. Szi-
porkázott az ötlettől és 
gólja, amelyet Sárosi-
tól kapott labdáml ért 
el, egyéni leleményessé-
gének a termése volt. 
Cseh Matyi, az eddigi 
Naturbursch, a nagy 
nevettető bebizonyítot-
ta. hogy tud ő drámai 
hős is lenni. Megyeri, a 
régi Nemzeti Színház 
humoristája — Shy^ock 
drámai szerepében érte 
el legnagyobb sikerét. 

Nagy Marcellnó ói í,énárt 
Ernő, az amatörök főtitkára 

a tribünön. 
(Pálházy-fotók) 

A kiállított Biró idegességében a szivacsot rágja. 



Sárosi György dr., mármint mind-
annyiunk szeretett Gyurkájia, ezút-
tal Toscanini volt. Vezényelt, véde-
kezett, támadott, adogatott, de csak 
egyszer tudta bedirigálni a labdát 
az osztrák kapuba. Biró volt a szik-
la, amelyről minden támadás visz-
szapattant. Zsengellér, ez a szimpa-
tikus, technikás játékos rövidesen 
meghódítja mindenki szívét pom-

A magyar íutballvezérkar: Usetty Béla, Fischer 
M6r, Nagy Marcell, Minder Frigyes. 

Békefii István és Turay Ida a nagy meccsen. 

A banketten Biré és Sesta kibékültek: Prosit! 
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pás játékával. De hősök «voltak ők, 
mind férfiak: Balogh, Magda, Mik-
lósi, Turai, Kemény és Béki. 

* 
A megbűvölő vizionális mérkőzé-

sen, a stadion poklában nem égett 
el a lélek és az ember. Dietz Károly 
szívgárdája győzött. 

Platzer Sárosi elől ment. 
(Pálházy-fotók) 



Minden évben öt-hat új slágert 
repít világgá a »Broadway Me-
lody«. Néhány hete készült csak 
el a »Broadway Melody 1938« 
és rövidesen Budapesten is be-
mutatják. Sztárjai ismét: Elea-
nor Powell és Robert Taylor, 
partnereik, a legfiatalabb ko-
lóra túrénekesnő: Judy Garland, 
a leggroteszkebb táncos: Buddy 
Bbsen és Sophie Tucker, akit 
rádióbél és gramofonlemezek-
ről mindnyájan ismerünk és 
aki a »Broadway Melody 1938«-

ban játszik először filmen 
(Métro fotók) 



T Ff R 3 A S É L E T 

— Mit tudtok ti, angyalom, arról, 
hogy milyen külsőségek között tör-
tént Hatvany Lili búcsúztatása? 

— A kiváló írónő távozását a 
pesti társasági élet is erősen meg 
fogja sinyleni, hiszen, mint tudjá-
tok, valósággal az előkelő Pest lelke 
Hatvany Lili, a legjobban öltöző és 
legszebb dámák egyike, akinek íz-
lése után nemcsak a színházba járó 
közönség igazodott, hanem az ele-
gáns hölgyvilág is. így aztán a hét 
legnagyobb eseménye a bárónő bú-
csú koktél-partija volt. Nem akarok 
túlozni, de mindenki ott volt, aki 
ma Pesten számít: az arisztokrácia 
és művészvilág tagjai, a pesti dip-
lomáciai kar előkelőségei. A kitűnő 
hangulatot csak a válás fájdabmu 
zavarta, egyébként reggelig tartott 
a tánc és a bridzs Pest legszelleme-
Bmm  

sebb társasági dámájának Verbőczy-
utcai palotájában. 

— És mi van Marianne baronesz-
szel? 

— Tekintve, hogy ő is elkíséri a 
mamáját, a palota egyik különter-
mében fiók-koktél-parti volt a fia-
talság számára. Ezen Marianne ba-
ronesz barátnői és a pesti társaság 
legifjabb szeladonjai vettek részt. 
Ezzel persze nem merült ki az ün-
neplés. Másnap Perezel Miklósék ad-
tak búcsúvacsorát Hatvany Lili 
tiszteletére. Tizenkétszemélyes va-
csora volt a legintimebb barátok be-
vonásával. Jelen voltak báró Beau-
vergerné, Khuen-Héderváry Sándor 
grófné 'és Cartierné. A bárónő va-
sárnap délelőtt tíz órakor utazott 
Párizsba. Le Havre-ból az »Ile de 
France« viszi tovább Amerikába. A 
pályaudvar nagy üvegcsarnokában 
annyian jelentek meg Hatvany Lili 

Szinyey Baba és dr. Pap Imre esküvőjén 
Szinyey Géza, Virágh Jánoe, Dobos Mária, v. Huszár Béai, Pap Monika, dr. Kenézy Tibor, 
Horányi Márta, a manyasszony és a vőlegény, Fuszek Magda, Radványi Tibor, Paj* Irénke, dr. 

Remete György, Básthy Lilla, dr. Surányi Gyula, dr. Básthy Béla 
CSchäffer foto) 



i t t t e * ^ . . . .. . . . .^saaBKk. j d f l H H H 
Pongrácz Róbert es neje, Tergovits Edith. 

(Foto Jakab) 
Vujk Ferenc és Haller Matild 

házasságot kötöttek. 
(Foto Rozgonyi) 

Szegő Miklós és Fehér Éva 
esküvőjén. 

(Foto iLaub) 

tiszteletére, hogy az állomásfőnök 
ki akarta tétetni a »Megtelt« táb-
lát. 

— Hallottál valamit, angyalom, 
a készülő szezonról? 

— Még mindig csak a nekikészü-
lödés folyik. Október 27-én este ül 
össze a MAC helyiségé-
ben a bálközi blokk. Itt 
fogják meghatározni az 
idei farsang hivatalos 
menetrendjét. De azért 
már startra csenget-
tek. Október 16-án és 
23-án lesznek ugyanis 
a MAC műkedvelő elő-
odáüai. Ezen minden 
M AC-lány és asszony 
föllép és a férfiak kö-
zül is mindenki, aki va-
lamivel szerepelni tud. 

— De mintha valami 
formai újításról is hal-
lottunk volna az idei 
előkelő összejövetelek 
világában? 

— Jól hallottátok, angyalom. Né-
hány fiatalember mintegy harminc 
nagyon előkelő család bevonásával 
egészen zártkörű estélyeket fog ren-
dezni egy-egy előkelő szálló külön-
termében. A mulatságokat piknik 
alapon intézik, egyenlően osztva föl 



Márton Gyula ós neje 
Francsics Erzsébet. 

(Foto Rozgonyí) 

Bélafalvi Fekete Boriska és terje, 
Formánok Károly. 

(Foto írisz) 

Károlyi Árpád és neje 
Faragó Ilona. 

(Kossiak u. 
Komároni-foto) 

egymás között a felmerült költsége-
ket. 

— Esküvőt 
— Gróf Dessewffy Tivadar és i f j ú 

felesége, Dungyerszky Baba, egé-
szen csendben falura mentek nász-
útra. Másik rózsaszínű hír: Rupp 
Géza és felesége selyem szalagos kis 

kártyával adták ismerőseik tud-
tára, hogy kislányuk, Annamária 
megszületett. 

— Mi is megkaptuk az értesítést 
és gratulálunk a boldog szülőknek. 
Nekünk, sajnos, szomorúbb hírünk 
van a ti számotokra, angyalom. 

— És pedig? 
— Valószínűleg hosszabb ideig 

nélkülözni fogjuk i f j ú Bethlen Ist-
ván grófot, akit az iparvállalat, 
amelynél sikeresen tevékenykedik, 
Párizsba és Londonba küld tanul-
mányútra. 

— Eljegyzés? 
— Marentsíts Baba, a közkedvelt 

Marentsits Ottó vezérigazgató lá-
nya, menyasszony lett. Borhy Sán-
dor mérnök a boldog vőlegény. 

— No most, ha még egy pletykát 
is tudsz, kegyelemben elbocsátunk. 

— Kis pletyka, de szép, mert iro-
dalmi elődje van. Megismétlődött 
Maupassant híres novellája a ha-
misékszerekről. A gyönyörű, fiatál 
hölgy háromezer dolláros nerz-ke-
pet kapott valakitől. A kepnek 
mindenütt nagy sikere van, csak 
otthon nem, mert ott azt hiszik 
róla, hogy közönséges mormota — 
adieu! 

Juhász István eljegyezte Halász Märyt. 
(Kossak u. Komáromi-foto | 
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SZITNYAI ZOLTÁN • 

Az író és történetíró 
í r t a : ZSOLT BÉLA 

Duff Cooper Talleyrand-könyve az írói 
és történetírói tehetség nagy teherpró-
ibája. A forradalom, a császárság és a 
restauráció nagy galériájának tán egyet-
len alakja sem követeli meg ai tárgyi és 
ténybeli adatok folytonos revízióját, 
gondosabb és tárgyilagosabb értelmezé-
sét éa az alaposabb lélekrajzot. Talley-
randnak, eltekintve négykötetes emlék-
iratától, könyvtárnyi irodalma van s 
kora histórikusai és biográfusai 
legellentétesebben ábrázolják 
Vannak, akik az angol kül-
ügyminiszter, Lord Grey 
véleményét osztják és kora 
három legnagyobb gaz-
embere közé sorozzák, 
mások viszont a modern 
államművészeti Tprofesz-
szionizmus egyik máig 
is inspiráló alapvetőjé-
nek. Duff Cooper a két 
álláspont között törek-
szik a tárgyilagosságra. 
Akárcsak Paleologban, 
a volt diplomatában, az 
aktív angol miniszter-
ben is nem egyszer felül-
kerekedik a történetírón 
hőse szakmabeli zseniali-
tásától támadt elragadta-
tása. Amikor Napoleont 
száműzték, Metternich Tal-
leyrandhoz irott levelében t 
írta : »Kár, hogy vége van, ezen-
túl unalmas lesz diplomatának . 
lenni Európában.« Duff Cooper, Talleyrand. 
a történetíró politikus is elsősor-
ban íazt értékeli Talleyrandban, hogy a 
politika és diplomácia nagy játszmájá-
nak talán sohasem volt kevésbé unal-
mas, vakmerőbb és izgatóbb játékosa. 
Bizonyos kétellyel fogadják el Tal-
leyrand erkölcsi önigazolását, hogy 
minden színeváltozásával, árulásával, 
hűtlenségével és aljasságával Fran-
ciaország üdlvét szolgálta. Kétségte-
len, (hogy »sohasem vetett ügyet a köz-
véleményre és megengedhette magának, 
hogy semaniil>e se vegye a vélekedése-
ket . . . ő eaaik Franciaország jólétével 
törädlött elsősorban s ezért kivívta a leg-
jobb feltételeket.« Talleyrand pályafutá-
sának a történelemtől nyilvántartott 
mozzanatait természetesen Duff Cooper 
sem szaporíthatja ú j adatokkal, de ami 3 
könyv politika-történeti részét érdeke-
sebíbié teszi taz eddigi monográfiákénál, 
hogy főképpen angol nézőponttól foglal-
kozik az eseményekkel, másrészt félre-
érthetetlenül kidomborítja korunk ese-
ményeivel való analógiájukat. 

Talleyrand, a politikus mellett Duff 
Cooper rendikívül tisztán és plasztikusan 

mutatja meg 
az autuni püs-
pök személyisé-
gét is. A nők-
kel, a • társas-
élettel való vi- ; 

viszonyát, Talleyrand-t a szalonban és 
az asztalnál talán senkisem ábrázolta 
korszerűbben és mégis elevenebben. Meg-

lepő adata például, hogy a kor leg-
szellemesebb emberének szalonja 

hírhedt volt ellenállhatatlan 
unalmáról. Egy angol ven-

dége megírja, hogy ebéden 
volt Talleyrandnál és az 

sgész idő alatt nem be-
széltek másról, mint étel-
ről. Viszont, ha valaki 
felkeltette az érdeklődé-
sét, szelleme kápráza-
tos, lenyűgöző és ha 
úgy fordult, megsem-
misítő volt. Amikor 
Napoleon egyízben a 
sárga földig leszidta, az 
udvaroncoknak a követ-
kező megjegyzést tette 
rendkívül alázatos nyá-
jassággal : »Milyen kár, 
liogy ilyen nagy ember-

nek rossz volt a gyerek-
szobája.« Chateaubriandról, 

akivel állandó harcban állt, 
t mondta, amikor hírül hoz-

ták neki, hogy a nagy író és követ 
megsiketül't : »Csak azért hiszi, 
hogy süket, mert nem hall többé 
mágiáról (beszélni.« A könyv leg-

drámaiabban megírt része a haldokló 
Chateauibriand diplomáciai alkudozásali 
biz Iisttennel: Duff Cooper pompásan 
jeleníti meg a haldoklót, ki meg-
térése tárgyában jegyzékeket vált a 
pápai nunciussal és az utolsó pillana-
tig módosítja a paktum szövegét. Arra 
hajlandó volt, hogy általános bűnbána-
tot mutasson, de attól vonakodott, hogy 
bűnlistát adjon ki magáról. 

Duff Cooper könyve nemesiak pompás 
monográfia, hanem olyan időpontban 
írádtott, amikor a történelem valóban az 
élet mestere. Aki ezt az életrajzot a meg-
bízható hisztorikus és az aktív politikus 
interpretálásában úgy olvassa, ihogy mai 
személyes élményeihez viszonyítja, nem-
csak a multat ismeri meg, de korunk po-
litikai drámájának megértéséhez is kö-
zelebb jut. Hiteles történetírás s mégis 
érdekfeszítőbb, mint a regény és sokhe-
lyütt olyan lélekzetelállítóau izgalmas, 
mint az idő, amelyben élünk. A fordítás 
simasága és hűsége s a könyv magyar 
kiadásának nyomdai előkelősége méltó a 
világsikert aratott, nagyon jelentékeny 
mű rangjához. 
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c5Ï maneken 

í r t a : MAZO DE LA ROCHE 

May Baxter nélkülöztieteti eai volt. Csa-
ládja nem is tudta volna, hogy mit kezd-
jen nélküle. Szívvel lélekkel csaladjának 
áldozta magát. Anyja betege® volt. May, 
kicsikorában, ahelyett, .hogy más leány-
kákkal játszott volna: lainyja ágya mel-
lett ült és édes, szép gangján felolva-
sott a gyengélkedőnek. Anyja, nem is 
tűrt mást maga körül. így nem is küldte 
nyilvános iskolába Mayt. A kisleányt 
ne velőnők és tanárok tanították. 

Baxterék előkelő, régi házban éltek a 
Buckingham Palace mellett. Fiatal leány 
korában apja* aiki hevesen résztvett a 
politikában, a niagy izgalmak folytán 
agyvérzést kapott, vissza kellett vonul-
nia a közélettől. May most már nemcsak 
anyjának, de apjának is fenhangon ol-
vasott, napsugárként menit egyik szü-
lője szobájából a másikéba. Ez a hason-
lat illett reá, ragyogó aranyhajára. May 
nagyon magas, nagyon karcsú volt, föl-
ségesen tartotta magát. A szobalevegő 
nem hamvasztotta el viruló szépségét. 

Egyetlen fivére, Frederick, korán meg-
nősült. Feleségének, Violának, csakihamar 
három kisgyermeke született. May most 
már a szülein kívül a gyermekeknek 
szentelte minden pillanatát. A gyerme-
kek rajongtak érte. Sógornője meg sem 
tudott volna mozdulni nélküle, mert a 
három bébi, az igen élénlk társaidlalmi 
élet, amelyet folytatott, felettébb kifá-
rasztotta. Frederick, akárcsak apja, po-
litikával foglalkozott. May büszke volt 
bátyjára. Mindent megtett, hogy segít-
sen neki. Politikai szakmunkákat tanul-
mányozott. Segített beszédei megfogal-
mazásánál. Frederick folyton hangoztatta 
is, hogy May a legideálisabb nővér a 
világon. 

May nem tudta; volna megmondani, 
hogy melyiket szereti legjobban a három 
gyermek közül. Daphne, a legidősebb, 
őrá hasonlított, csakhogy Daphne nem 
szerette a betegszobákat, nem volt há-
zias, ízig-vérig modern kislánnyá fejlő-
dött. Rialph, a második, építész akart 
lenni. May vitte el a régi katedrálisok-
ba, de amikor Ralph tanulmányútra 
Olaszországba és Dé.l-Franici,aországba 
utazott, akkor édesanyja kísérte el. A 
legkisebb, Willy, gyönge legényke volt. 
May anyai gonddal éjjel-nappal ápolta. 
Azt hitte, hogy élete sohasem változhat 
meg, mert ha szülei egyszer meg is hal-
nának, itt maradnak testvérei és a gyer-
mekek. 

Am meglepő gyorsasággal változott 
meg minden. Mikor May harmincnyolc-
éves lett: szülei hirtelen meghaltak. Fi-
vére kibukott a parlamentből. Sőt, sú-
lyos anyagi veszteségek is érték a Dél-
amerikai részvénypapíroknál, amelyek-
nél éi'dekelve volt. Frederick elkesere-
dett, tönkrement emberként vonult viszr 
sza a magánéletbe. Már semmi szüksége 
sem volt Mayre, sem neki, sem Violá-
nak. 

Daphne, aki mem tudta elviselni a ház 
nyomott levegőjét, megszökött egy diva-
tos színésszel. Családja, kitagadta. Hírt 
sem hallottak felőle többé. Még kedvenc 
May nagynénjének sem adott életjelt. 
Ralph állást kapott egy n;agy építkezés-
nél. Giarszónéletet élt. Nagynénje társa-
sága terhessé vált számára. A kis Willy 
megerősödött, vad fiúvá lett, vidéki in-
tézetbe került. 

May kétségbeesetten keresett munkát 
magának. Nem tudlott tétlenül állni, 
mint Frederick és Viola. Állást keresett, 
hirdetésekre válaszolt. Eredménytelenül. 
Senkinek sem volt reá szüksége. Frede-
rick és Viola rossznéven vették kísérle-
tezését. Nem is tételezték fel róla, hogy 
bármilyen állásban megállná a helyét. 
May életében először összeveszett fivéré-
vel és sógornőjével. 

Egy esős délután May, aki (hazafelé 
tartott hasztalan álláskereső útjáról, be-
tért az egyik előkelő, nagy divatáruház 
teázószobájába. Teát rendelt. ÍKét gyö-
nyörű manneken siklott az asztalok kö-
zött, estélyiruhákat mutattak be. Szép 
teremtések voltak és tudták, hogy mi-
lyen jól illik reájuk a pazar rulha. May 
'hallotta, amint a mellette levő asztalnál 
megszólalt egy hölgy: 

— A karcsú vonal lesz divatos az idlén. 
De ezek a lányok nem elég vékonyak és 
magasak, «hogy kellően érvényesítsék az 
ú j divatot. 

— Tényleg — helyeselt a társnője. — 
De hogy Van az, hogy sohasem mutat-
nak be ruhákat középkorú ihölgyek szá-
mára! Pedig kitűnő üzlet lenne, ha meg-
felelő mannekenen mutatnák be az idő-
sebb nőknek való ruhákat. 

May, ahogy befejezte teáját, az iro-
dába ment, mannekennek .ajánlkozott. 
Egy hét előtt egy igen drága estélyi-
ruihát visszautasított egy hölgy, csekély 
szabási hiba miatt. Az üzletvezetőség 
attól félt, ihogy nyakán marad a drága 
ruha- Az üzletvezető azt mondotta: ezt 
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a ruíhát kellene bemutatni, odlalent, a 
teázó,szalonban, csakhogy túlöreges, nem-
Jói hat a f ia ta l lányokon. Az üzletvezető 
elismeréssel nézte May fölséges alakját 
és királynői tartását. Azonnal szerződ-
tette a ruha bemutatására. May másnap 
délután felöltötte az aranyiamé-ruhát, 
kecses lépteivel végigsétált az asztalok 
között. Mindenki feléfordult, minden 
szem reátapadt. A ruhát még aznap 
megvette egy hölgy és Mayt állandóan 
szerződtették mannekenneik. Odahaza 
nem merte elmondani sikerét. A tear 
teremben, mindenki csak az, ú j manne-
kent leste. Középkorú és idősebb (hölgyek 
tolongtak ,az áruházba, abban ,a remény-
ben, hogy ők is Olyan szépek lesznek a 
divatos ruhákban, mint az ú j manineken. 

Egy nap, löncs idejében, May egy 
gyöngyszínű szatén estélyiruhát muta-
tott be. Nagy tollegyezőt tartott fehér 
kezében. Az asztalak mellől elragadtatva 
nézték. A strandruhákait bemutató fiatal 
lányokkal nem törődött senlki. Egy sa-
rokasztalnál előkelő, idősebb úr ült, 
ezüsthajú, gyönyörű feje volt. Szabályos 
arcéle rögtön feltűnt Maynek. Eszes kék 
szemét Mayre függesztette. 
May úgy intézte sétáját, 
hogy újból elhaladhasson 
az előkelő úr mellett. 

— Mii yen gyönyörű ru-
ha — mondotta a férfi. — 
Éppen ilyen ruhát keresek 
a feleségem számára. 

— A felesé^ge — lehelte 
csalódottan May. De a kö-
vetkező pereben már föl-
találta magát. — Meg va-
gyok győződve róla, hogy 
ez a ruha nagyon tetszene 
a feleségének. A legszebb 
modellünk. 

— Attól félek, hogy a fe-
leségem nem jöhet próbál 
ni. Beteges. Nem 
ja el a házat, 
látnom a ruha hátát is i 

May lassan megfordult. 
Érezte, hogy a férfi őt is 
nézi, nemcsak a ruhát. Az-
után büszke, gőgös léptei-
vel továbbsétált. Rövid 
idő múlva behívták az 
irodába;. Kérték, hogy 
menjen be a külön próba-

— Épp olyan magas, és 
épp olyan szőke, mint ön 
— szólt elismerően a férfi. 
— Mibe kerül ez a ruhia? 

— ó, csak busz arany. 
Talán őnagysága bejönne 
p róbá ln i . . . 

iNagy toil-legyezöt tartott fehér k e z é b e n . . . 
(a. Erdélyi Aranka rajzai) 

szobába. Az előkelő, idősebb úr már ott 
ült a bársonypamlagon. May kecsesen 
elsétált előtte. 

— Ez a rulha nagyon tetszik nekem — 
mondotta a férfi . — Csak nem tudom, 
hogy a feleségemnek megfelel-e? Olyian 
visszavonultan élünk. Nem láthatnék 
egy tea-gownt is? 

May még sohasem volt olyan szép, 
mint a halványlila muszlin tea-gown-
ban. Mr. Wyeherley, mert időközben 
megmondotta a nevét is, el volt ragad-
tatva a pongyolától, csak azt jegyezte 
meg, hogy felesége nem szereti a lila-
színt. May újabb és újabb estélyi- és tea-
ruhákat mutatott be, Mr. Wyoherleynek 
valamennyi tetszett. De azt mondotta, 
hogy nem határozhat a felesége beleegye 
zése nélkül. Holnap visszajön és véglc 
gesen kiválasztja a megfelelő ruihát. 

Aznap éjjel May nem tudott aludni. 
Magán érezte a fér f i forró tekimtetét. 
»Ö, ha idiejében találkozhattam volna 
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vele, — gondolta — 'hogy tudtam volna 
szeretni. Miért is nem szabad? iMiért is 
nem .hal meg a beteg feleségei« De rög-
tön elhessegette magától ezt a gonosz 
gondolatot. Szegény, beteg asszony! Ho-
gyan is gondolhatott rosszat neki! Más-
nap a teaszoba tömve volt, de May, 
ahogy végigsétált az asztalok között, 
nem látta Mr. Wycherleyt. Kietlen ott-
honi életére gondolt és szívét szorongatta 
a kétségbeesés. Ügy érezte, sohasem lát ja 
többé az egyetlen férfit , akit szeretni 
tudott volna. Ekkor meglátta. Az ajtó-
ban állott. Mindketten haboztak. May 
erőt vett magán és odlalebegett a férfi-
hoz. 

— Melyik ruhát választotta iá feleségei 
— kérdezte mosolyogva. 

A férfi halkan, igen halkan felelt: 
— Egyiket sem. Meghalt az éjjel. 
May úgy érezte, hogy elájul. De az ön-

fegyelem, amelyre egész életében nevel-
ték, fenntartotta. 

— Rettenetes. Es ilyen vártatlanul. 
— Váratlanul — visszhangozta komo-

lyan a férfi. 
— Remélem, nem szenvedett! — sut-

togta May. 
• — Nem szenvedett, boldogan halt meg. 

Jobb, hogy így történt. 
— Milyen jó, hogy nem vette meg azt 

a drága ruhát — támadt fel a józanság 
Mayben. 

— Tényleg — bólintott a férfi. 
Most már nem volt több nwmdanivaiLó. 

De May tekintete a szépen felvirágozott 
asztalra esett: 

— Szeretnék virágot küldeni a fele-
sége sírjára. 

— Milyen jóságos maga. Megvárom, 
amikor becsukják az áruházat Egy szép 
kis virágüzletet ismerek itt, a közelben. 

Mr. Wydherley vár ta Mayt az áruház 
kapuja előtt. Igen előkelő pár voltak, 
ahogy végigmentek az utcán. Benyitot-
tak a virágüzletbe. 

— Mi volt a felesége kedvenc virága! 
— kérdezte May. 

— Az ibolya. 
May gyönyörű csokrot választott. Mr. 

Wycherley hálásan átvette a virágokat. 
— Nagyon magánosan maradtam — 

mondotta. — Láthatom-e még valaha! 
Ügy érzem, mintha régi barátok len-
nénk. 

— Ha magánosnak érzi magát, jöjjön 
el esteifelé a teaszobába. 

May napról-napra leste ú j barát ját . 
Két hét múlva ott látta a sarokasztal-
nál. Milyen szép, nyílt, becsületes arca 
volt. Ilyen férfi nem csalhatna meg egy 
asszonyt — gondolta May. — Ezek a 
szépen metszett ajkak nem ejthetnek ki 
hazugságot. De még aznap megtudta, 
hogy Mr. Wycherley hazuidlótt neki. Mr. 
Wycherley megkérte, hogy zárás után 
jöjjön vele Richmondba. Mr. Wycher-

leynek szép, kis autója volt. Amikor a 
folyó par t ján ültek a vacsoraasztalnál, 
a fehér orgonabokrok a la t t a férfi meg-
vallotta Miaynek, hogy hazudott neki. 
Sohasem volt nős. Csak azért beszélt a 
feleségérőd, hogy joga legyen tovább 
látni Mayt Azután, kénytelenségből, 
meggyilkolta nemlétező feleségét. 

— Hála Istennek — kiáltott fel May. 
— óriási terhet vesz le a szívemről. Egy-
szer azt kívántam, hogy a szegény asz-
szony haljon meg. Es kétségbe voltam 
esve, amikor maga azt mondotta, hogy... 
— May pipacspirosra pirult zavarában. 

— Azt kívánta, hogy a nemlétező fele-
ségem haljon meg! — kiáltott fel heve-
sen a férfi. — De hiszen ez azt jelenti, 
h o g y . . . 

Mr. Wydherley és May rövidesen csönd-
ben megesküdtek, May most már sorban 
megtehette mindazt, amit eddig elmu-
lasztott. Hangversenyre, színházba, mű-
kiállításokra j á r t utazott. Férje igen 
gazidJag ember volt. Kitűnő élettársnak 
bizonyult. Csak egy hiányzott még May 
boldogságához. Mr. WycheTley szép, 
nagy házát ketten lakták. May gyiakran 
gondolt fivére gyermekeire, amikor még 
kicsinyek voltak és ő szerette és gon-
dozta őket 

Másfél évvel házassága után a Parik 
Lanen vezette autóját, amikor meglátta 
az elveszett, kopottruhás Daphnet 
Daphne kisgyermeket vitt a karján. 
May átölelte Daphnet, magáhozvonta az 
autóba. 

— ó, May néni, — zokogott Daphne — 
elváltam a férjemtől. Olyan rosszul bánt 
velem. Apám és anyám tudni sem akar-
nak rólam. Ügy szerettem volna elmenni 
hozzád, de nem mertem. Milyen szép 
vagy. 

— Szegény drágám! Mutasd a kisgyer-
mekedet, fiú-e vagy lányt 

— Maynek hívják teutánadi 
Egy újahb kis May. May szorosan ma-

gához ölelte a gyermeket. Daphne nagy-
nénje karjaiba kapaszkodott. Egyszerre 
kitört belőle mindaz, amit az elmúlt két 
év alatt elszenvedett 

És így történt, hogy Baphne és a kis 
May beköltöztek Mr. Wycherley szép, 
nagy házába. Mr. Wycherley nem nélkü-
lözött ugyan senkit és semmit, mert ő 
kizárólagosan Mayt imádta. De May 
kedvéért befogadta a szomorú arcú 
Daphnet és az aranyhajú, kicsi Mayt. 

Daphnet rövidesen férjhez adták egy 
igen tehetséges, hozzáillő, derék fiatal-
emberhez. De a kis May ottmaradit a 
nagy May házában. Mr. Wycherley és 
felesége örökbefogadták. Mr. Wycherley 
most már éppúgy szerette imádott fele-
sége apró képmását, mintha tulajdon 
édeslánya lett volna. 

Fordította: Berend Miklósáé. 



Egy orvos bejárja a világol 
Tessék elképzelni, hogy a finom 

newyorki klubban vacsora után az 
öblös Chippendale-hintaszékekbe süp-
pedve üldögél a kis baráti kör. A 
viskisüvegnek a fele elfogyott 
már, a nagy havanna-szivartík is 
megtették már a, magukét, az arcok 
kipirosodtak, a szemek kividultak és 
a fehérhajú professzor székében hát-
radőlve, merengő hangon kalandjai-
ról beszél: 

— Akkoriban épp a washingtoni 
kormány megbízásából a Filippin-
szigeteken jártam... 

íme, körülbelül így keletkezhetett 
az a vaskos könyv, amely rövid idő 
alatt a világ egyik legnépszerűbb és 
legkapósabb olvasmánya lett. Tulaj-
donképpen vadászkalandok ezek, 
csakhogy e kalandokban tigriseknél, 
oroszlánoknál is veszedelmesebb és 
ártalmasabb fenevadakra folyik a 
vadászat: pestisre, kolerára, leprára, 
tuberkulózisra és az emberiség többi 
pusztító nyavalyájára. Es ezeket a 
fenevadakat az őserdőnél is sötétebb 
rejtekhelyükön kell fölkeresni: az 
emberi butaság csökönyös babonái-
ban. A könyv írója, Heizer amerikai 
orvos az amerikai kormánytól azt a 
magasztos föladatot kapta, hogy a 
föld legkülönbözőbb részein tanul-
mányozza a betegségeket és próbálja 
megtalálni a megelőzés módszereit. 
Erről a munkájáról számol be, de 
ezúttal nem az orvos szakszerűségé-
vel, nem is az emberiség hősének ön-
érzetes kiállásával, hanem egysze-
rűen annak a világfinak az igény-
telen közvetlenségével, akinek sike-
rült sok érdekes földet bejárnia, sok 
mulatságos kalandban részesednie 
és most szivarszó mellett a társaság 
szórakoztatására mesél belőlük úgy, 

hogy éppen emlékezetében fölbuk-
kannak. Es ez a könyv sikerének a 
titka. A tudomány leghösiesebb erő-
feszítéseinek útját derűs, könnyed 

anekdotákban kísérhetjük végig. A 
szó szoros értelmében csevegés ez a 
hatalmas kötet, amely annál isme-
retterjesztőbb, minél kevésbbé ipar-
kodik az lenni és annál szórakozta-
tóbb, minél kevésbbé hajszolja a ha-
tásosan kikerekített történeteket. 
Ügy olvassuk, mint ahogy egy na-
gyon becsületes és optimista úri-
ember szavára szokás odafigyelni. 
Dr. Heizer sem író, hanem tudós é\s 
a könyve épp azért válik élvezetes 
olvasmánnyá, mert nem is iparko-
dik író lenni. 

Es mégis... ha végigolvassuk 
ezt a rengeteg mulatságos kalandot, 
amelyet látszólagos rendszertelensé-
gével dobott fölszínre az emlékezés 
titokzatos ritmusa, úgy érezzük, 
mintha egy egységes nagy regényt 
olvastunk volna. Mert ez igénytelen 
hangon előadott, összefüggéstelenül 
egymásmellé rótt anekdoták mö-
gött önkénytelenül is egy regény-
hős egységes alakja rajzolódik ki. 
Ez a regényhős maga a könyv írója: 
az amerikai ember, az újvilági civi-
lizációnak ez a nagyszerű, terméke, 
anyagiasságával és átszellemültsé-
gével, halálmegvető cinizmusával és 
gyermeteg rajongásával, a maga 
felsőbbrendűségének büszke öntuda-
tával és megható emberi szolidari-
tásával, amely a legnyomorultabb 
emberpáriákat is rokonszenve kö-. 
rébe Vonja. Ez az ember az, aki fe-
hér hadihajóival belelő irgalmatla-
nul az óceáni szigetek vad ember-
evőibe, de aztán a meghódított föl-
dön Pontpás iskolákat, kórházakat 
épít és a misszionáriusok ájtatos 
vak buzgalmával honosítja meg a 
civilizáció gazdagságát. 

* 
(A könyvet Tábori Kornél fordí-

totta. Singer és Wolfner kiadásában 
jelent meg.) 

NAGY ENDRE 
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AZ EMBER ÉS A MŰVE 
Rend a romokban. Ezt a c met viseli 

Illyés Gyula legújabb verskötete. Vilá-
gos és tiszta mondat, olyan, mint egy 
Önvallomás. A szemléletnek és érzésed-
nek az a hangja, amihez a költő csak a 
be végzettség magasságában ér el. Miután 
bejtárta mar sajatmaga szemléletének 
útjait és ezen az úton megtalálta ina-
gát iaz »embert« is. Az embert, aki egy 
az emberiséggel. A multak szenvedéseiért 
való keserűség és a szenvedéses jelenért 
való fájdalom haragja kiált út ezeknek 
a pompás verseknek nyugtalan, lán-
goló sorain. A »Puszták népe« írója hű 
önmagához és a puszták népéhez, mely-
nek maga is gyermeike. Lírájában elhal-
ványult a személyescélú töprengés, hogy 
annál bővebben, egész kórusként támad-
jon fel belőle a népi közösségért való 
bánat hangja, Ady óta a magyar líra 
félénken visszahúzódott arról a terület-
ről, mely poLitiikát érint. A »Rend a ro-
mokban« jóformán minden versével ezen 
a területen áll. Ez a líra harcos és vi-
lágszemléletet ! valló, mint minden hit, 
mely a személyes létezés céljain túl, az 
öröik jövőbe világít. i 

Apai örökség. Cs. Szabó László novel-
láskönyve. A művészi tisztaság darabjai. 
Világít belőlük a kultúra és az euró-
paiasság. A fiatal magyar irodalom 
egyik legjelentékenyebb elbeszélője és 
legérdekesebb jelentkezése. Az ö szemé-
lyes öröksége az úri magyar múlt, az a 
nemesi társadalom, mely csafc az utóbbi 
évtizedekben szívódott fel a pantallós, 
polgári rendbe. Amit a múltból hozott 
át, megőrizve sajátjaként, az a gondol-
kodás tárgyilagosságot tisztelő nyu-
galma s amit a magáéból adott ez örök-
séghez, az a szemlélet korszerűsége, kö-
zösségvállalás mindennel, ami egyetemes 
célokat ápol. író, akire minden művénél 
fel kell figyelni, aki minden müvével 
hozzáfűzött reményeiket igazol és kíván-
csi várakozást növel további pályája 
iránt. 

A kortárs. Róla is elmondhatjuk, 
ihogy nem mindennapi jelenség a magyar 
irodalom életében. Kegyelmes író, mint 
ra j ta kívül az egyetlen Herczeg Ferenc, 
azzal a 'különbséggel azonban, hogy 
Herczeg írói működlésével érdemelte ki 
ezt a rangot, míg Hegedűs Lóránt a 
kegyelmes címet már készen ihozta ma-
gával az irodalomba, abból az időből, 
amikor egy rövid ideig, Magyarország 
pénzügyminiszteri székébe emelte becs-
vágya. A töbibi íróiktól még abban, is 
különbözik, hogy várszerű és pirosra 
festett saját palotájában lakik a Gellért-
hegyen s írói működésének eszményi za-
vartalanságához biztos támpontot nyújt , 
hogy egyebek közt, ő .a hatalmas TÊBE 
nagyjövedelmű elnöke is. E tulajdonsá-
gai Tévén tehát lényegesen különbözik 
a legtöbb magyar írótál, viszont hason-
ló 

lit azokihoz, sőt idestova felül is múlja 
őket abban, hogy kimeríthetetlennek 
látszó bőséggel ontja cikkeit és műveit. 
Legutóbb Kossuthról írt egy könyvet s 
a legújabb műve »A két Andrássy és a 
két Tisza« címen fog megjelenni. Kíván-
csian várjuk, mert a téma nagyon érde-
kes s a kortárs, akinek volt alkalma rá, 
hogy iaz események és lelkek mélyébe 
pillantson, sokat mondhat róla. Az írón 
múlik majd, hogy ai bőbeszédű zsuma-
lizimus ihelyett, a művészet kiegyensúlyo-
zott irodalmi thangját és a közelmúlt ese-
mények fölé emelkedő időtlen szemléletét 
adlja. 

A NAGY SZEREP 
Didergő szürke dalnokok 
itt van az őszi nagy szerep, 
karmester úr, a szél dohog, 
megadta már a sípjelet. 

A sípjel elhangzott s a kar, 
a kórus hallgat: <no, mi lesz? 
Ki szól a nyírfák és a tar 
tölgyek borús szíveihez? ... 

A karmester dühöng, morog 
és esijfe dirigál hevesen. 
Megteltek mind a páholyok, 
s a veréb-ikar nem énekel. 

Botrányba fúl a nagy szerep! 
bár néha egy csirip-csirip 
zokog, de alig hatja meg 
a nyír-kisasszonyok szívit. 

Aztán a zuzmós ághegyén 
egy szürke dalnok megjelen 
és szól: sem társaim, sem én 
nem énekelünk éhesen! ... 

Fekete Lajos 
* 

A MOSOLYGÁSOM 
A mosolygásom lopva jő. 
Először nyíló rózsatő. 
Később illatok dús szele. 
Millió jó szag fúl bele. 
Aztán a fények fészke már. 
Sugarasi, csendes béke — vár, 
Ringató víz és cseppnyi tó, 
Hang nélkül is ezernyi szó, 
Fátyolos, ködös szédület, 
Parányi, tn<tkolt rémület, 
iSzelid, kitágult, végtelen 
Amuldozás az életen . . -

Korompay Viola 
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O R K Á N 
ÜUuiRU 

í r t a : BABAY J Ó Z S E F 

I. 
Egészen csendes este volt, a parton 

ültem, a penzió gyönyörű terrasz-part-
ján, ahonnét úgy selymesül rá a lélekre 
a Balaton estente jobbra és balra vég-
telennek tünö messzisége, akár anya-
csók a gyermekarcra. Szemben a Bada-
csony koporsója feketedett, a túlsó part 
aprólámpás panorámája pedig egy el-
varázsolt világ titkairól mesélt, szerel-

Illyjoll karcsú, fiatal, gyanffédszépségü 
északi láay . . . 

mes halászlegények dalát hozták felém 
a csendes hullámok s arról zizegett a 
nád, hogy két fehér halászmadár össze-
költözött, édes és megbonthatatlan sze-
relemre . . . 

Igen, egészen csendes este volt, a 
terraszon ugyan kacagott az élet, ját-
szott a jazz s a szőke Gitta énekelt. 
Különös, bolondos kis sanzont, ha jól 
emlékszem, ennyi volt: 

Odaadtam tegnap a szivem, 
De benn' hagytam minden derűt — 
Csináljanak, 'csináljanak belőle, 
Egy pici, piros hegedűt. 

S vigyék el néked, hogy ha kész, 
Nem fog már szívnek látszani — 
Pedig tudom, pedig tudom, szerelmem: 
Másnak fogsz raj ta j á t szan i . . . 

Igen, sok tapsot kapott az édeshangú, 
szőke Gitta, igen, kacagott az élet a 
hátam mögött, de én csak a csendet 
hallottam, amit felküldött hozzám a Ba-
laton s amibe beledaloltak a tücskök és 
nádzizegés szőtte be, danával. Istenre 
gondoltam, aki ilyenkor a csillagokon, 
a Tátika felől úszó éjszakai csepp ván-
dorfelhőben, a gyengéden fodrozódó ha-
bokban lakik s aki oly végtelen, hogy 
megsimogatja a lélek fodrait is. 

Közel éjfél táján mellém húzódott 
Illyjoll. 

Illyjoll karcsú, fiatal, gyengéd szép-
ségű északi lány, szeme színét az egek 
kékje kékítette el, a kicsi és mostanság 
oly szomorú szája-húsa a csorduló őszi-
barack ízét jut tat ja az ember eszébe. 
Karcsúsága áldott-szép karcsúság, a 
keze Rodin vésőit hívja, hangja meleg 
bársonyán dalok pihegnek. Szóval, édes 
szépség Illyjoll, az északi lány, akivel 
a napokban ismerkedtem meg. 

— Nagyon bánatos maga, kedves Illy-
joll, — mondtam és nem is tagadom, 
megremegett a szívem, amikor elsimítot-
tam csendesmelegű ujjait az ujjaim kö-
zött. Éreztem, belészerettem Illyjollba. 
Pedig pontosan tudtam: hiábavaló, hisz 
ő azt a hidegtekintetű, esupaváll, zord, 
keményszavú svédet szereti, akivel már 
két hónapja bolyong Európában. Illy-
jollnak okos és praktikus foglalkozása 
van, bútortervező, sokat dolgozik ott-
hon, pedig nem kényszerítik anyagiak. 
Gazdag lány Illyjoll. A svéd ridegség 
pedig egyik északi gyár vezető vegyész-
mérnöke. Szeretem elnézni őket, gyö-
nyörű pár. Szerelmük érett, akár a szü-
retet váró birsalma, de azt mondja 
Illyjoll: kesernyés. Azt mondja Illyjoll, 
nein megy feleségül az óriáshoz addig, 
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amíg meg nem változik. 
— Hát, miben kellene 

megváltoznia? 
— Nem ismeri Istent. 

Pedig az ember csak Is-
tennel lehet egészen em-
ber. 

Megremegett Illyjoll 
keze. Mit mondhattam 
volna Î 

— Gyógyítsa meg, ba-
rátom, gyógyítsa meg — 
fordult felém Illyjoll kö-
nyörgő szava. 

Ebben a pillanatban 
hallgatott a jazz. Mindent 
beölelt a csend. Víztől 
égig, csillagtól hullámo-
kig. 

— Hm . . . Hogyan gyó-
gyítsam meg, Illyjoll. 
Nincs hozzá nekem hatal-
mam. 

— De ön író. A szavak 
világában olyan nagy úr, 
akár tanítómester az ábé-
cé előtt. Gyógyítsa meg, 
hogy boldog legyek! 

Szava könyörgő hegedű 
volt. Szerettem volna 
megölelni. És már indult 
is a karom, amikor meg-
szólalt a hátunk mögött 
a svéd óriás mélyen búgó 
hangja: 

— Éjfél van, Illyjoll, 
menjen aludni. 

Illyjoll szó nélkül enge-
delmeskedett. Szorosan simította pom-
pás testére fehér kabát ját és indult. 
Olyan volt tűnő alakja a levetődő hold-
fény ezüstjében, mint boldogtalan ki-
rályleányé, akinek van trónusa, csak 
országa nincs . . . 

I I . 
— Kedve van kijönni a vízrel 
— Szívesen — mondtam. 
Pár perc múlva már benn a mély 

vízen rohant velünk a rnotoroscsónaki 
Gyönyörű, barna, karcsú jószág, vízen 
sikló madár. Azért kerültünk a holdra-
gyogásos tó közepe felé, hogy a motor 
vidám őrjöngése ne zavarja a part i 
villák pihenőit. Felettünk temérdek csil-
lag és a Tejút. Alattunk mélység. Ben-
nünk ezer, megérett mondanivaló. 

— Elképzelhetetlen, hogy ön, aki ve-
gyész és ismeri az atomok titkait, is-
meri a teremtődés csodáit, a végtelen-
ségek kutatója, részeire bont csodákat 
és újabb csodát alkot belőlük, megveti 
és lenézi Isten fogalmát, — mondtam 
minden bevezetés nélkül. 

— Pontosan így van. Semmi közössé-
gem azzal a fogalommal, amit az embe-
rek Istennek neveznek. 

Leállította a motort, hogy jobban 
tudjunk beszélgetni. És indulatosan kelt 
ki minden ellen, amit a hit tiszta fan-
táziája az égbe helyezett. 

ez volt az iszonyat játéka . . . 
(Róna Emmy rajzai) 

Bámultam a mélyre kékült kis habo-
kat s egyszerre csak azt vettem észre, 
hogy egy világos ta ra jú hullámfodor csa-
pódik alánk. Körülkémleltem. Igen, ott, 
Csobánc felett már megszürkültek a 
csillagok. Valami kifejezhetetlen hideg-
ségű csend ülte meg a levegőt, aztán 
pillanatok alatt aludtak ki a túlsó part 
kékes és itt-ott piros lámpácskái, — 
nem emberi akaratból, hanem már fel-
legek feküdtek raj tuk. Ismerem a Ba-
latont, tudom, mi a vihar. Nem a vi-
harától félek, hanem attól a szörnyű 
gyorsaságtól, ahogy érkezik. Egyszerre 
hímbálódzni kezdett a nagy, gőgös orrú 
csónak, aztán felhördült egy hang a 
motor propellere alól. A túlsó par t fe-
lett pedig, akár iszonyatos, tejfehér, 
égetőfájdalmú, hirtelen seb — kivillant 
a villám. 

— Gyújtsa be a motort, — mondtam 
nagyon csendesen, bevallom, nyugalmat 
erőltetve szavaimra — és induljunk, 
amilyen sebességgel csak lehet, ki a 
partra. Vihar lesz. 

— Szeretem a vihart. Sok kegyetlen 
éjszakát éltem át Ceylonban. Remélem* 
nem fél ettől a kis teknőnyi víztől, — 
és elbiggyesztette a száját. 

— Jó, de azért inkább a partról néz-
zük. Különös víz ez, higyje el. 

— Kérem. Megyünk. 
Mentünk volna, de ez a barbármódra 
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edzett északi férfi olyan erővel rántotta 
meg a motor gyújtózsinórját, hogy tö-
vig elszakadt. Kezdődött a kultúrkar 
harca azért, amit teremtett. Hiába. 
Nem tudtuk begyújtani, közben holló-
fekete sötétség telepedett fölénk. Ön-
gyújtónkat eloltotta a szél, vakokká 
váltunk. 

De a vihar megérkezett. 
A csónak süketen és tehetetlenül sik-

lott erre-arra. Hulláméiról völgybe. Az-
tán egyszerre, pontosan a fejünk felett, 
de oly közel, mintha dobhártyánkat 
akarta volna beszakítani, iszonyatosat 
reccsent az ég, utána újabb villámlás, 
hcrögni kezdett a víz, bömböltek a hul-
lámok, képzeletemben megkicsinyedett 
a motoroscsónak, s egyszerre oldalt rö-
pített, olyan erővel, hogy recsegett a 
bordáin a gátfalon. 

— Kötözze meg magát, a tatnál van 
kötél! — ordította a svéd, s szavait az 
őrjöngő sikoltású szél darabokra szag-
gatta szét. 

Igen, ez volt az iszonyat játéka. Vol-
tak pillanatok, hogy merőleges vonal-
ban zuhantunk lefelé. Aztán a csónak 
orra a fellegekbe akart fúródni, s nem-
sokára arcunkat pofozták a beverődő 
hullámesobajok, rojtos, kínzó ütéseket 
mért ránk a víz, soha nem hallott, 
bömbölő, őrjöngő hangok zuhogtak a 
magasból és hörögtek a mélyből s ami-
kor megeredt a nehéz, egyszer a há-
tunkba, egyszer a mellünkbe szakadó 
eső, — én elfeküdtem a csónak alján s 
emlékszem, ' megidéztem anyám örökkön 
csendes szavát, aztán elkiesinyült ar-
cát, csúcsos, hófehér kis kontyát, s . az-
tán így szóltam tehetetlenül: 

— Anyáin! 
És később, — 
— No, Isten veled, szép I l ly jo l l . . . 
Egyszer-egyszer hallottam, ahogy fel-

ordít a svéd. De nem láttam. Borzalom 
fojtogatott, sehol egy cseppnyi fény. 
csak ez az őrületes hinta, csak a per-
cenként sisteregve csapódó villámok 
észtveszejtő csapásai, a dörgés, a hör-
gés, az átkozódás, amit a hullámok 
vagdostak a csónak bordáira. Pokol 
volt. Szédületes és minden idegszálat 
megbontó s elszaggató örökkévalóság. 
Haragos és gyilkos hang-ok orkánja, 
számotadás a titkos s legyőzhetetlen 
hatalomról, amit a Balaton zár magába. 

A csónak már félig vízzel volt teli. 
Orra párszor átfúródott egy-egy hul-
lámhegyen. 

Meleget éreztem. 
A svéd feküdt mellettem. Hörögve 

lélegzett. Aztán, valahogy teljesen mel-
lém vágta egy hullámlökés, — megder-
medtem minden dermedtségem mellett. 
Hallottam, hallottam, egész tisztán, ért-
hetően, — imádkozott az óriás és két-
szer mondta szélsikolyba vesző, remegő 
hangon: 

— Segíts meg, Istenem! Ó, Isten, se-
gíts meg! 

III. 
— Milyen hálás vagyok magának. — 

mondotta tegnap Illyjoll, — ahogy 
megint a parton ültünk s ragyogtak 
ránk az édes csillagok. 

— Ö mit csinál? 
— Alszik. Tegnap éjjel semmit 'se 

aludt. Négy napja, hogy az ég egészen 
különös kegye folytán megmenekültek 
a viharból, azóta szörnyű éjszakái van-
nak. De tegnap is kilestem egy mozdu-
latát, feküdt az ágyon. A két keze ösz-
szekulcsolva, képzelje, képzelje, imád-
kozott! Ó, milyen végtelenül boldog 
vagyok! Ma este mondta: tanítsam meg 
a Miatyánkra, elfeledte volt, néki tud-
nia kell. Látta őt a vacsoránál. Tekin-
tete gyermeki. Arca szigora megeny-
hült. Á hangja lágyabb. Az ölelése . <. 

Elhallgatott. 
Aztán felkelt. Es lehajolt arcomhoz 

és így szólt cseppnyi meleg sírással a 
hangja édes zsongásában: 

— ö is, én is, köszönjük önnek Istent! 
És megcsókolta az arcom. 
És elszaladt. 
Olyan volt tűnő alakja a levetődő 

holdfény ezüstjében, mint boldog ki-
rályleányé, akinek van trónusa, de — 
országa is van . . . 

IV. 
Isten! 

j\i1<Kùt ÎtUicÂ, 

Egy rímet keresek... csengjen úgy 
a hangja, 

Mint a messzi puszták esteli 
harangja. 

Egy rímet keresek... rezdüljön 
a, szívig, 

S mámorítson meg, mint a virág, 
ha nyílik. 

Egy rímet keresek ... sírjon égő 
* vággyal, 

Mint a párjáthívó, esengő madárdal. 

Egy rímet keresek... halk sza vú, 
lágy legyen, 

S tiszta, mint az első szerelmes 
sejtelem. 

Legyen csupa illat, csupa dal. 
csupa szín: 

Nevedhöz keresem. Nevedre kell 
a rím! 
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R t t i n y 
I R T A t 

(9. folytatás) 
Sejtelme se volt róla, hogy került haza. A levánszorgás a lépcsőn, 

a taxiba való beszállás, amit Lexi hozatott neki és otthon a megérke-
zés. Az any ja fogadta reggelivel. Végignézett a lányán és megrettent. 
A máskor oly édes és reggelenként az éjszaka érdekességeitől és ese-
ményeitől izgatottan kipirult arca fakó volt és sápadt. Mint egy letört, 
sárga Maréchal Niel rózsa. Hiányzott a fény a feje körül, az a glóriás 
sugárzás, amely a puha selymes szőke hajkoronából úgy áradt mindig, 
mint a napból a tűz. Az anya-szíven végigvillámlott valami: 

— Hol voltál? Történt veled valami? 
Klá r i mosolyt erőltetett az arcára. íme elérkezett az ő életében is 

az a pillanat, amikor az anyának, az édes anyjának, szülőjének nem 
mondhat meg valamit. Amikor titkolóznia kell előtte. S nem holmi 
jelentéktelen dolgot kell eltitkolnia, hanem a legnagyobb, a legfonto-
sabb eseményt, ami az életben egy leánnyal, egy gyermekkel megtör-
ténhetik. 

— Semmi sem történt anyám. Megkezdtük az ú j műsor próbáit és 
nagyon kifáradtam. Mostanáig tartott. Le szeretnék feküdni. 

Az anya lelkendezve igazította helyre a megvetett ágyat. Lehúzta 
a függönyöket és egy kotlós aggódó sürgés-forgásával foglalatoskodott 
a lánya körül. 

— Segítsek levetkőzni? — kérdezte szeretetteljes gondoskodással. 
Klári idegessen megrezzent: 
— Nem, dehogy is. Majd levetkőzöm egyedül. 
— Hát meg sem reggelizel? 
— Nem anyám, már reggeliztem. Hozattam reggelit a Stella-kávé^ 

házból. 
Végre egyedül maradt. Testben és lélekben összetörve, kínlódva 

vetette le magáról egyik ruhadarabot a másik után. F á j t a szája a Lexi 
csókjától. Végre nagynehezen fáradt mozdulattal bebujt az ágyba, 
behúnyta a szemét és megpróbált gondolkozni. TJgy érezte magát, mint 
aki a kezében tartott kincset beleejtette a tengerbe és a víz elnyelte 
azt, amihez eddig görcsösen, fukarul ragaszkodott. Nem holmi kapzsi-
ságból, vagy számításból, hanem egyszerűen abból az okból, mert ő ezt 
a kincsét, a maga tiszta és ideális, boldog és romlatlan áhi ta tában 
egyesegyedül és kizárólag annak az embernek akar ta ajándékozni, akit 
majd egyszer szeretni fog. Hát szerette ő ezt a Lexit? Nem. Há t akkor 
hogy történhetett meg ez a. szerencsétlenség? Nem tudott számot adni 
magának róla. A kétségbeesés és a düh fojtogatta a torkát, mérhetet-
lenül boldogtalannak tudta magát s érezte, hogy a könnyei csorognak 
le az arcán a sötétben. »Most mi történjen?« — kérdezte magától. Nem 
tudott feleletet adni önmagának. Elkínzottan, vergődve állapította 
meg, hogy véletlenségből, alkalomból, de úgy látszik, hogy a sors ren-
deltetéséből is el kellett herdálnia magát, ilyen olcsón, ilyen hiábavaló 
módon, ilyen feleslegesen. »Soha, soha többé nem lehetek boldog« — 
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lihegte félig nyitott síró szájával maga elé és átkozta magát. A fér-
finak még csak szemrehányást sem tudott tenni magában, mert hiszen 
tisztán lát ta azt, ami történt, ö az* oka mindennek, egyesegyedül és 
kizárólag ő! Miért nem védekezett?! S mint egy vérbíró kínozta önma-
gát, marcangoló kérdései, hogy miért nem tépte ki a szemeit, miért 
nem ragadott fel valamit és ütötte volna fejbe, hogy eszméletlenül 
terüljön el — hogy mi volt mégis az a titokzatos negatív erő, amely 
megbénította az izmait, amely leszerelte, amely tehetetlenre bűvölte? 
Felelet azonban ezekre a kérdésekre nem volt. Délfelé végre nagynehe-
zen elaludt. Álmában szörnyekkel viaskodott, akik tépték a testét és 
a lelkét és verejtékben fürödve ébredt fel estefelé. Fel kellett kelnie, 
készülni kellett be a lokálba. Az, első riadt és rémült gondolat, amely 
rátámadt az volt, hogy fog ennek az embernek a szemébe nézni s hogy 
fog ez az ember ránézni, ha majd találkoznak? A nagy szőlőtaposó 
csöbörbe már elő volt készítve a meleg fürdővíz. Az any ja kiterítette a 
lepedőt a dívánra, s csecsemőkora óta való gondoskodással segíteni 
akar t neki a fürdésnél ma is, mint ahogy ezt eddig is mindig meg-
tette. Klár i azonban ezúttal tiltakozott. 

— Menjen ki anyám Molnár nénihez. Ne haragudjon, ideges va-
gyok máma. 

A tiszaboglári váltóőr özvegye lehajtotta a fejét, nem kérdezőskö-
dött, nem jajveszékelt, csak érezte, hogy lelkére valamilyen irdatlan 
gyász bakacsinjai ereszkednek le. Semmit az égvilágon nem tudott, de 
mindennél biztosabban megérezte, hogy a tragédia megtörtént. S fáj-
dalma olyan érinthetetlen, olyan lelke legmélyéig érő volt, hogy még 
csak kérdezősködni sem mert. Érdeklődésével még csak körültapogatni 
sem merte a leányát, egyszerűen úgy fogadta, elfogadta a gyászesetet, 
mint a sors csapását, amely ellen legfeljebb lelkében szabad üvöltve 
tiltakoznia, de ajkainak némáknak kell maradniok. 

Klár i nagysokára elkészült. Molnárnéval taxit hozatott, ami külön 
megerősítette any ja gyanúját . Klári , aki olyan spórolós volt, hogy 
szép időben még villamosra sem ült a lokálig, — taxit hozat?! Nem, itt 
valami történt! Ez a lány bűnnek tar tot ta a könnyelmű pénzkiadást, 
nem azért, mintha a zsugoriaknak az imádatával ragaszkodott volna 
a pénzhez, de miután belé volt ivódva nyomorúságosan szegény életük 
annyi tapasztalata nyomán, hogy minden a pénzből sar jad és fakad, 
bánat, bűn, szomorúság, idegesség, testi és lelki rosszérzés, há t egysze-
rűen a pénzzel való könnyelműsködést is bűnnek tartotta, mint például 
az Isten káromlását. Es ez most ki fog adni két pengőt taxira! Hihe-
tetlen. Nem, ez nem is az ő leánya! 

Lexi még nem volt bent a lokálban, mikor Klári beérkezett. Csak 
a kövér Lulu rendezgette már a bárban az italait, s André és Bubi 
römiztek az egyik páholyban. A portás épp cipelte ki a vacuum cleaner-t 
az előcsarnokba, Arpási ú r pedig szállítókkal tárgyalt, egy belvárosi 
selymessel és egy női szalontulajdonossal, kikkel az ú j műsor kosz-
tüm jeit beszélte meg. Egy munkás láda pezsgőt hozott be a vállán, egy 
másik jeget hozott, közben szólt a telefon, a városból rendelték estére 
az asztalokat. Remekül ment az Alcazar, aki külföldi volt, az első pesti 
estéjén feltétlenül az Alcazarba ment el, amely műsoránál fogva és 
világraszóló technikai trükjeivel, amelyeket mind Arpási ú r talált ki, 
a szó szoros értelmében világhírű volt. Newyorktól Sztambulig, Lon-
dontól Rómáig tudtak az Alcazarról, az idegenek rendszerint már kül-
földön hallották, azoktól, akik már voltak Pesten, hogy az Alcazarba 
pedig okvetlen el kell menniök. A híres és háborúutáni ú j lángolásra 
kapott, formálisan reneszánszát élő pesti éjszakai életnek ez volt a 
gyúpontja, a pesti Montmartre koronás királynője volt az Alcazar, 
amit Arpási úr azzal is szimbolizált, hogy a hirdetésekben az Alcazar 
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A-betűjére kis királyi koronát rajzoltatott. A zenészek is szállingóztak 
már befelé, hangolni kezdték hangszereiket. A duruzsolás hangosabb 
lett, az Alcazar megkezdte életét. Ebben a pillanatban érkezett Lexi. 
Balszeme alatt hataJmas kék folt sötétlett, jobb hüvelykuj ja be volt 
kötve. Arpási úr ránézett: 

— Hát magával mi történt? 
Lexi hanyagul válaszolt: 
— Elcsúsztam a lépcsőn és megütöttem magam. 
Abban biztos volt ugyanis, hogy a történtekről senki Arpási úrnak 

jelentést nem fog tenni, ez már lokálbeli becsület kérdése volt, hogy a 
»góré« — ez volt a neve lokálnyelven a tulajdonosnak — meg ne 
tudjon olyan dolgokat soha és semmi körülmények között, amelyekhez 
általában semmi köze. 

— Jó, hogy jön — szólt rá Árpási úr. — Át akarom beszélni magá-
val az ú j műsort. A feleségemnek lesz egy ú j száma »Az éjfél király-
nője«, — tudja, bejön egy hatméteres átlátszó uszályban, amely tele 
van hintve aranycsillagokkal és énekli az éj himnuszát. Az éjszaka 
nemtői kísérik út ján, — tizenkét görl átlátszó fekete tüllbe öltözve — 
de jön a hajnal és elűzi az éjszakát. Az éjszaka nemtői szerepeire jók 
az összes görlök, de kéne egy lány, aki a ha jna l t személyesítse meg. 
Ennek már valamivel többnek kell lennie. Hogy is mondjam csak ma-
gának: r a j t a kell legyen a ha jna l frissessége, a hajnal pirja, a kez-
dődő napnak, — hogy is mondjam csaik — a szüzessége.. . Szóval, ért 
engem, jó volna, ha tényleg az volna. Ki t gondol erre a szerepre! 

Lexi, anélkül, hogy egyetlen arcizma megrándult volna, felelt: 
— Az ú j lányt, Horváth K lá r i t . » 
— Gondolja! 
— Igen. Tessék csak megnézni. Csupa tavasz, csupa fiatalság, 

csupa mosoly, csupa szűziesség ez a l ány . . . 
Árpási úr elgondolkozva felelt: 
— Mond v a l a m i t . . . — válaszolt. — I t t van már Horváth Klár i ! 

— kiáltott a zenekaron túl az öltözőajtó felé. Mari néni, a vén taka-
rítónő szólt le az öltözőfolyosóról: 

— Epp az imént g y ü t t . . . 
— Küldje le! — kiáltott vissza Árpási úr. 
Klári lejött. Kis virágos perkálpongyola volt raj ta , a lábain rózsa-

szín hattyúpomponos papucs. Meztelen lábaival, a kétkrajcáros kis per-
kálköpenykében olyan volt, mint egy najád. Már ki volt festve, arcán 
nem látszottak meg a hajnal i események nyomai, csak a szeme parázs-
lott valamilyen különös fényben. Lexi megremegett, amikor meglátta. 
De Klári egyetlen pillantást nem vetett rá, Arpási úrhoz fordult : 

— Hivatott, Árpási úr? 
Árpási végignézett ra j ta , majd így szólt Lexihez: 
— Igen, lehet, hogy igaza v a n . . . 
Majd Klárihoz fordult: 
— Fiacskám, maga fogja, játszani az l ú j műsorban, a feleségem 

nagy számában a ha jnal tündérét. Gyönyörű fehér selyemtrikót kap 
tetőtől talpig, az egészet fehér tüllzuhataggal borítjuk be, lesz szíves 
holnap reggel tíz órakor bejönni próbára. Tud táncolni! 

Klári halkan felelt: 
— Stilizált táncot tetszik ér teni! 
— Azt. Látom, van érzéke a dolgokhoz. Amolyan hajnal i hajlado-

zást, tündértáncot képzelek ide, majd Bognár úr , a táncmester be fogja 
tanítani. Szóval holnap délelőtt t í zkor . . . 

Szólt, biccentett és Klári sarkon fordult, ment vissza az öltözőbe. 
Közben egy német akrobata táncospár került elő valahonnét és a zene-



kar rázendített a számukra. Uj szám voltak, ma léptek fel először, pró-
báltak. Újra szólt a telefon. A Dunapalota portása foglaltatott egy asz-
talt Mr. Gordon Humphreys, a londoni Standard Oil igazgatója szá-
mára. A rendelést felvették, a lefoglalt asztalt a lokáltérképen keresz-
tülhúzták és ezzel az ügy el volt intézve. Árpási úr úgy dolgozott,, mint 
egy sztratéga. Térképblankettái voltak, amelyeken az összes asztalok 
fel voltak tüntetve és amelyeket piros ceruzával áthúzott, ha egy ren-
delés befutott. Az ültetéshez nagy diplomáciai tehetség kellett. Hatvany 
Lilit például nem lehetett akármelyik asztalhoz ültetni, asztal és asztal 
és páholy és páholy között is volt különbség. A bárónő megjelenése a 
lokálban mindig kitüntetésszámba ment, nemcsak az írónő érdekes sze-
mélyisége miatt, de azért is, mert társasága mindig a legelőkelőbb volt 
és megjelenése ennélfogva az Alcazarban külön nézőtéri attrakció 
számba ment. Nagy tudomány volt ez, tudni kellett, hogy kinek milyen 
asztal dukál. 

Más asztal, vagy páholy já r t ismert személyiségeknek és más az 
IBUSz-vendégeknek. Aszerint is adtak asztalt, hogy milyen szállodából 
rendelték azokat. Az persze megtörtént, hogy a vendég megjelenésekor, 
villámgyors pillantást vetve az illetőre és felmérve dekorativítását és 
fogyasztói értékét,, a helyszínen autók ratikusan változtattak a bejegy-
zésen. Megtörtént tehát, hogy valaki jobb asztalt kapott, mint amit 
kijelöltek neki, de az is megtörtént, hogy rosszabbat. Mr. Gordon 
Humphreys-nek egy kis kétszemélyes tükörpáholyt jelölt ki Lexi érzé-
ketlenül és üzletszerű hidegséggel, nem tudva, hogy azzal a kézmoz-
dulattal, amellyel a térképbe az angol nevet beírta,, végzetszerű nevet 
írt be a sa já t sorsába is. 

Kilenc órára já r t az idő, a zene belekezdett egy számba. Ez még 
csak olyan süket zene volt, önillúzió, jelezte, hogy a lokál üzembe lépett, 
mert vendég egyelőre még nem volt a helyiségben. De addig, amíg a 
zene programmszerűen nem játszott, addig a lokál halottnak számított. 
Azzal, hogy játszani kezdtek, megkezdődött egyúttal az élet is, ha 
egyelőre csak tetszélet volt i s . . . Ez volt a jel a r ra is, hogy a lányok-
nak le kell jönniök az öltözőjükből készen, estélyiruhába átöltözve, 
kifestve és el kellett foglalniok helyeiket szétszórtan a páholyokban, 
amelyekből persze aszerint és olyan sorrendben, amint vendégtulajdo-
nosaik megérkeztek, ki kellett menniök. Volt ebben a kivonulásban 
mindig valami lealázó. A szép, f iatal lányok, akik addig »vatta«-szerűen 
a közönség szerepét betöltötték, a vendég előtt szélesre tá r t a j tón keresz-
tül úgy sompolyogtak ki helyeikről, mint a megvert és kikergetett kis-
kutyák. Es leültek persze máshová, oda, ahol éppen hely volt. A töb-
bivel együtt Klári is jött lefelé az öltözőből. U j ruha volt r a j t a , hosszú, 
uszályos, hat tyúprémes hófehér estélyiruha. A tejszínű bőre még a 
fehér selyemnél is fehérebb volt, s szőke hajkoronája alatt enyhén 
rózsaszínűre festett arcának színe olyan édesen és habosan friss volt, 
mint egy pohár auteuillei tejbe ejtett rózsaszínű rózsaszirom. Meg 
kellett torpanni a szépségétől. Ettől a különösfajtájú világító, vará-
zsos, sugárzó i f jú szépségtől, amelyet királyi ágyban született herceg-
kisasszonyként viselt magán. Olyan méltósággal és mindamellett olyan 
szerénységgel, hogy Lexi szíve önkéntelenül is mélyen meghajolt előtte 
és hódolt neki. Klár i odament a bárpulthoz a kövér Luluhoz. Lulu 
vidáman szólt rá : 

— Suj j ! Na, mit szólsz a reggeli zríhez? 
Mindezt ilyen könnyedén, mert nem tudta persze, honnét is tud-

hat ta volna, hogy mi minden lobbant lángra Kláriban a kérdéstol. 
Klári nehezen palástolt belső remegéssel válaszolt: 

— Rettenetes v o l t . . . 

72 



— De Lexi úgy viselkedett, mint egy igazi férfi és igazi hős. Meg-
védett téged. Te, Klári, — tette* hozzá bizalmasan — én azt hiszem, sze-
relmes beléd . . . 

Klár i kelletlen mozdulattal felelt: 
— Ugyan k é r l e k . . . 
De Lulu nem tágított: 
— Nem kérlek, nekem ne szólj egy szót se, én ezt jobban értem. 

Ilyesmit egy férfi csak akkor tesz, ha hősként akar feltűnni a nő előtt. 
Elvégre, amint láthattad is, nem volt egészen veszélytelen a dolog. 
Nézd meg, hogy néz ki. Agyon van püfölve. Aztán fiam, úgy néz téged 
minden este, mint, akit megbabonáztak. Tudod azt, hogy ez úriember? 
Ennek gimnáziumi érettségije van és egyetemre is járt . 

Klár i sóhajtott. Mint a vízbefuló a szalmaszálba, úgy (kapaszkodott 
bele ebbe a végső mentségbe, hogy Lexi, legalább belül a pincérfrakk 
alatt, más valaki, több mint a többiek. S több is lehetett volna belőle, 
mint a többiből, ha az élete máskép fordul. Ha tehát mégis úgy tör-
ténne, hogy a ma reggel történteknek a következményeit a sors rendel-
tetése szerint le kéne vonnia, akkor legalább lenne valamilyen belső 
vigasza a r ra nézve, hogy mégsem a legolcsóbb módon, az álmait a leg-
komiszabb módon meghazudtoló alany karmaiba került. De tovább gon-
dolkoznia már nem volt módjában, mert Lexi ott állott mellette: 

— Hogy aludt, Klárika? 
A hangja puha volt és simogató, mint a selyem. A szeme tüzelt, 

mint a parázs. Majd hozzátette: 
— Te nem is tudod, Lulu, hogy Klár ika olyan kedves volt és reg-

gel még rendet csinált a lakásban, összeseperte a szemeteket és még 
borogatást is tett a szememre. Hogy az én édes jó Istenem áldja meg 
é r t e . . . 

»Végre egy őszinte szó« — gondolta Klári magában, hisz amit 
azelőtt mondott, az úgyis csak leplezés volt, hazugság. »Hálás nekem« 
— gondolta még magában. Dehogy is a sepergetésért. Egészen másért. 
De felelni nem felelt. Valami összeszorította a torkát, azon hang nem 
jött keresztül. Lexi tovább beszélt: 

— Klárika, nagyon kérem, zárás után maradjon itt, fontos beszélni 
valóm van magával. Azzal meghajolt ós elment. 

— En tudom is, hogy mi — szólott a kövér Lulu titokzatosan. Te 
fogod játszani a jövőhavi revűben a »spiné« számában a hajnal t . 

— Kinek a számában? — kérdezte Klári. 
— J a j , bocsáss meg, — felelte Lulu vihogva — mindig elfelejtem, 

hogy »vicsinger« vagy. »Spiné«-nek hívjuk a »góré« feleségét. A tu la j -
donosnét, vagy a »tulajnét«. Hallottam, mikor megbeszélték Arpási 
úrral . Lexi úr protezsált téged. Arpási ú r elmondta a legújabb kreációt 
és mondta, hogy szüksége volna neki egy friss, tiszta, édes szűzies 
lányra. Eis Lexi úr téged ajánlott . Akkor hivatott le Arpási ú r az 
öltözőből. 

Klár i szívén rázó roham hasított keresztül. Szóval ő lesz a ha jna l 
a »spiné« számában, mert Lexi úr őt talál ta édesnek,, tisztának, friss-
nek és szűziesnek. Rágyúj tot t egy cigarettára. Ebben a pil lanatban 
nyilt az aj tó és belépett az első vendég. Magas, karcsú, kisportolt, 
huszonnyolc-harmincéves fiatalember volt, fehér szmokingban, napki-
szítta szőke h a j a kétfelé választva. Első pil lantásra látszott, hogy 
angol. Lexi szolgálatkészen lépett elébe és megkérdezte a nevét. 

— Gordon Humphreys — mondotta meg a nevét az idegen. — A 
Dunapalotából rendeltem asztalt. Lexi belenézett a térképébe és aszta-
lához vezette. 

(Folytatjuk.) 
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Bársony Rózsi az egész 
operettet egy világoskék, 
strucctollal szegélyezett, 
lenge, bőszoknyájú mmz-
linruhában játssza végig. 
De ez az egy ruhája gyö-
nyörű. Kis háromszög-
alaktí, eper színű flitterrel 
hímzett sál van a ruhá-
hoz, amelyet belépéskor a 
fejére borítva visel. A 
színben rendkívül előnyös 
lenge toalett, kitűnően il-
lik az aranyszőke fiatal-
ságához. 

* 
Már készülnek a toalet-

tek Bajor Gizi számára a 
»Kékróká«-hoz. Ugyanaz a 
szabónő készíti őket, aki a 
darab premierjére annak-
idején Varsányi Irén ru-
háit csinálta. A színház és 
Bajor Gizi gavallériája ré-
vén a leggyönyörűbb di-
vatrevüt fogjuk látni a 
Kamara Színház szinpa-

Fekete filcsapka killtoll dí-
szítéssel, SUZT kollekciójából 

A pesti divat-
szalonokban az elmúlt 

a privát megrendeléseken kí-
vül sok munkát adott a színpad is. A 
nagy nézőtéri parádé, még nem kezdő-
dött meg, az eddigi premiereken túlnyo-
mó részben tavalyi ruhákat láttunk. De 
volt néhány nagyon, szép ruha a szín-
padokon. 

Honthy Hanna a vigszínháZi operett-
ben, nagyon jó színű, hosszúujjú, bordó 
zsorzsett, földigérő vacsorázóruhát visel. 

nerz keppel és nagyon szép bordó kalap-
pal. Valószínűleg a színpad technikája, 
vagy az operett követeli meg, hogy ezt 
az igazán szépvonalú toalettet a. darab 
szerint délelőtt, ragyogó napsütésben kell 
viselnie Honthy Hannának. Inkább kok-
tél-partira, nagyvacsorához lenne illő ez 
a. ruha. Ugyanebben a darabban, igen 
hatásos, remekvonalú világoszöld, arany 
zsinórral díszített fogadópongyolája van 
Honthy Hannáruik. 

* 
Makay Margit, a legjobb ízléssel öl-

tözködő színésznőnk egyike. Sajnos, a 
»Különös szereleme-ben nem sok al-
kalma nyílik az öltözködésre, wert egy-
szerű, öregedő, vidéki lányt ad. Mégis, 
amit visel, az mind rendkívül ízléses és 
nagyon szép. Hosszúujjú, világoskék ro-
mainből készült fogadóruhája, szafirkék 

bársony keppel, rendkívül 
elegáns és ötletes toalett. 
Van egy zöld, angolos szö-
vetruhája, csi'pőigérő, 
barna angolos antilopka-
báttal, ez is, egyszerűsége 
ellenére, kitűnően sikerült, 
igazi úri ensemble. 



dán. A főtoalett a »kékrókás« ruha lesz. 
A kékrókákat Bajor Gizi nem colliernek 
viseli. A négy darab rókából egy esi-
pőigérő boleró ujjai készülnek, úgyhogy 
a rókafejek a nyakat körítik. A barna, 
elegáns, raff olt toalett trikóselyemböl 
lesz. 

Bajor Gizi másik toalettje fekete-fe-
hér ensemble. A szoknya fekete selyem, 
a kabát hófehér selyem, fekete lakköv-
vel és két óriási muff szerű, fekete ma-
jomszörmanzsettával. Ezenkívül lesz egy 
feketebársony vacsorázóruhája, elöl raf-
folva, nagy, bő, középkék szaténbélésű 
ujjakkal. Gyönyörű lesz a sportensem-
bléja, amelyhez egyenesen 
Angliából hozattak szürke 
jerseyt. Az angol ruhához 
ruhahosszságú, a ruha 
anyagából raló k*p ké-
szült, Világosabb szürke 

•jersey - ve 1 bél el ve. A z 
egyetlen színfolt ezen a 
szürke ensemblén csak a 
vállra tűzött, nagy vörös 
Hzekfű. A toalettekhez 
gyönyörű kalapok, cipők 
és kézitáskák készülnek. 

Hatvany Lili bárónő 
b úcs úk o ktél-partíján Bu-
dapest legjobban öltöz-
ködő asszonyai vettek 
részt. A koktél-partin 
Darvas Lili és Muráti 
Lili is megjelentek. Dar 
vas Lili, festőién szép volt 
feketebá rsony st ílru h á-
bfln. A ruha bő szoknyá-
ját alul. körülbelül hu 
szonöt centiméter széles 
ségben vastag, natúrszínű 
venise csipke szegélyezte. 
Ugyanilyen csipkéből ké-
szült n rövid, kis kep is. 
amelynek szélét fekete-
bársony fodor díszítet te. 
Muráti, fekete. berakott-
szoknyájú taft stílruhá-
ban volt. fehér cippzárral 
díszített ujjakkal és de-
rékkal. 

* 

A pesti divatszalonok csodálatoskép 
pen legjelentősebb rendeléseikei kül-
földi hölgyektől kapták, Ismét Budapes-
ten járt Lady öhilston, a volt pesti, 
jelenleg moszkvai angol követ felesége, 
aki hűségesen megjelenik azokban a 
divatszalonokban, ahol dolgoztatni szo-
kott és egész garderabját Pestről viszi 
Moszkvába. A másik érdekes rendelője 
a pesti szalonoknak Richard. Bartheí-
mess, holly iroodi filmszínész Pesten ven-
dégeskedő felesége, ő sok magyaros stí-
lusú estélyiruhát is vásárolt. Vett egy 
nagyon szép földigérö fekete posztó-
kepet, Imelynek két vállát, tarka ma-
gyaros pamuthímzés díszíti. 

Zöldes-szürke filctok barna kill-
tollal PATOUTÓL 



- v v r \ > 
Creed Kitart a szögletes váll mellett 

Bármilyfen érdekes, változatos és új-
szerű legyen is a divat, azért feltétlenül 
van minden jól öltözködő párizsi divat-
hölgynek a gardróbjában egy kabát és 
egy kosztüm, amely vonalban, klasszi-
kus, angolos, úgyhogy a divattól telje-
sen függetlenül, hosszú éveken át vi-
selhető. Ezeket az angolos holmikat az 
elegáns párizsi dáma Creednél, az an-
gol szabónál vásárolja. Nem lehet mon-
dani, hogy Creed, — a legtehetségesebb 

párizsi kreátorok egyike — figyelmen 
kívül hagyja a divat szélsőségeit, mégis 
modelljeinek legtöbbje olyan, bogy azo-
kat minden asszony évekig viselheti. ' 
Éppen ezért Creed vevőköre legnagyobb 
részben privát francia és angol höl-
gyekből áll. 

A kollekció, amit bemutat, mindössze 
hatvan darab, de a hatvan modell kö-
zött egy sincs, melyet a legegyszerűb-
ben öltözködő pesti dáma ne viselhetne. 

Idén Creed volt az, aki 
ú j ra lanszírozta a ruha-
hosszúságú, bőhátú, ké-
nyelmes, kosztűm felett is 
jól (viselhető kabátokat, 
kevés szőrmével. Természe-
tesen kollekciójában, az 
ilyen kabáttípusokon kí-
vül, sok derékba szabott 
redingot. háromnegyedes, 
elől végig gombolt sport-
kabát csípőig érő, nyitott, 
bőhátú ensemblé kabát is 
van. 

A kollekció zömét azon-
ban a kosztümök alkot-
ták: remek, érdekes, egye-
nesen Creed számára szö-
vött anyagokból készült 
széles; reverü angol kosz-
tümök, rever nélküli posz-
tó- és szövetkosztűmök, 
magasnyakú blúzokkal. 
Senki Párizsban annyi 
szép angol tweedet, angol 
doublé kaibátszövetet nem 
használ, mint Creed. 

Érdekes, hogy idén is 
ragaszkodott a széles, ki-
tömött vállakhoz. Míg a 
legtöbb párizsi kollekció-
ban idén már csaik gömbö-
lyű, természetes vonalú, 
vagy nagyon kevéssé <vat-
tázott vállakat láttunk, 
addlig Creed vállai szem-
betűnően szélesek, erősen 
kitömöttek. A csípővonal 
helyét sem változtatta 
meg. Nem tette sem ma-
gasabbra, sem alacso-
nyabbra. A kabátok de-
rékvonala természetes he-
lyén van. 

Színekben, ő is elisősor-

Fekete tweed kabát, biber-
gallérral GREED kollekciójából 

Kalap ROSE VALOIS 



ban a feketét favorizálta. 
De szembetűnően sok a 
kollekcióban a barna. 
Különösen rozsdás, vörö-
ses árnyalatoíkhan. Sok 
zöld, lilás, ibordó és kékes-
szürke modellt is készí-
tett. Érdekes, hogy kollek-
ciójában milyen fontos 
szerep jut a bársonynak. 
Nagyon szép kosztümjei 
vannak fekete, ibordó és 
kék kordbársonyból. A ka-
bátszövetek legtöbbje a ci-
'belin. Sok szép kosztümje 
van vastag, ottománszerű 
selyemből és újszerű, vas-
tag teljesen a szőrme .illú-
zióját keltő selyemből, me-
lyet készítője y>Ponny 
skim-nek, csikóbőrnek ne-
vez, Kockás, csíkos anyag-
ból készült modelljei is 
vannak, mintázat]an szö-
vettel kombinálva. Leg-
szebbek mégis a tweedjei. 
Van egy érdekes szürke, 
kétujjnyi széles, fekete csí-
kokkal mintázott szövete, 
ebből készült legszebb, szé-
les reverű, egy gombos 
angol kosztümje: a »Pá-
rizs«. 

Érdekesek .a blúz anya-
gim is. Changeait selymek, 
aprómintájú nyakkendő-
selymek és néhány mulat-
ságos mintájú emprkné. 
Az egyik például fehér 
alap, melyre fekete írott 
betűkkel van ráírva: 
»Creed's a cég neve. Az-
után ollók, gyűszűk, ki-
szabott derékrészek, sza-
bott ujjrészek, — szóval 
egész kis szabóasztal mn 
mintázva a fehér blúz-
selymen. Érdekes, fekete, 
angol bársony kosztümhöz 
készített ebből az .anyag-
ból blúzt. A kabát bélése 
is ilyen emprimé. A. bár-
sony kosztüm felett nelxéz 
fekete ottomán selyemből 
van a háromnegyedes ka-
bát.. fekete bársony reve-
rekke),. Másik blúzempri-
méje: beige alapú selyem, 
fekete figuriuekkel. 

Beszélni kell különböző 
szí n összeállítású szövet-
ensembléiről is. A legszeb-
bek egyike, fekete szok-
nya, hozzá rózsaszínű blúz 
és csípőig érő kávébarna, 
nyitott kis kabát, amelyet 
ujjnyi' széle« fekete selyem 
tressz-zsinór szegélyez. 
Ilyen zsinórral szegélye-
zett kosztümöt egyébként 
többet is láthatunk kollek-
ciójában szürke halszálka-

Fekete szövetkabát, deréktól léteié legépelt berakással. Pré-
niezés fekte asztrakán 

(CREETJ model ÍJ 
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szűk. Elől majdnem mindegyik sima és 
csak hátid van szemberánc, vagy be-
felé szegőzés, amely a szoknya bőségét 
megadja. 

Termésetesen szőrmézett kosztümök 
is vannak Creed kollekciójában, magas 
csukással, kis szürke vagy fekete per-
zsagallérral és díszítéssel. Leginkább 
asztrakánt és fekete vagy természetes 
színű szílszkínt használ a kollekcióban. 
Van néhány szép, hosszú szövetkabátja, 
szőrme, főleg mókus béléssel. 

Délutánra fekete posztó kosztümöket 
mutat, zsinórral szegve, vagy zsinórral 
hímezve, rever és gallér nélkül, magas1-
nyakú laméblúzokkal. 

Kabátjai között még 
mindig találni néhány 
egészen oroszos stílusú, 
derékba szabott, alul ha-
rangos. perzsával prémezett 
modellt. Ezekhez magas 
posztó kucsmákat viselnek 
a mannekenek. A itweed 
kabátokhoz és kosztümök-
höz nagyon gyakoriak a 
kaibát vagy kosztűm anya-
gából készült kalapok és 
sapkák. 

A szövetruhái matjdnem 
mfrnd egyszerűek, egyene-
sek, hátul csukódnak és 
csak egy nyakba magasan 
állított* színes sál díszíti 
őket. A sál anyaga taft, 
mintázott nyakkendőse-
lyem vagy Lamé. 

Estélyiruha csak egy van 
a kollekcióban. Az is kosz-
tüm. Középkék angol bár-
sonyból készült, kék lamé 
mellénnyel. Mutat estélyi-
kaíbátot is, (föLdigérő, vilá-
gosikék szövetből, püspök-
lila szövetbéléssel. Ezalatt 
liladerekú, kék szövetru-
hiai van, amelyet élénk 
zöld öv dísoíit. A cipő is 
zöld. 

Creed mannekenjei idén 
Creed által tervezett szög-
letes orrú és szögletes 
sarkú cipőt viselnek, 
amely, tervezőjük Bzerint, 
biztosabb járást és bizto-
sabb egyensúlyt ad a (test-
nek. 

Szürkéskék selyem kosztüm bor-
dó sanzsan blúzzal, CREED 

kollekciójából 

mintás tweedből, vagy fekete posztó-
ból. Gyakoriak az olyan kosztümök, 
melyeknek szoknyája szürke, kabátja 
fekete, blúza pedig élénkszínű, kék, 
vagy rózsaszín. Tekintve, hogy a kosz-
tümök legtöbbször szőrmézetlenek, hogy 
télen mégis viselhetők legyenek, Creed 
háromnegyedes, nehéz tweed kabátokat 
készit hozzájuk. TTjak és úgyszólván 
csak a Creed-kollekcióban láthatók a 
kis spencerszerü kosztümkabátok, két-
soros gombolással, csíkos szoknyával. 
A gombolás legtöbbször csak dísz, mert 
a kia liftboy-mellénykéhezi hasonló 
kosztümkabátok belső gombolással csu-
kódnak. A szoknya legtöbbször rövid és 
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Fekete foszfor szatén roarokeu ruha AMBRUS 
szalon modellje !Párisi-u. 1.) 

(Foto Angelol 

Az, idei ősz érdekes esernyődivatot ho-
zott. A divatot Mary angol anyakirály-
nő régidivatú, ihosszúnyelű, becsavart 
esernyője inspirál ta. A párizsi nők a 
longchampsi őszií versenyeken éppen 
olyan behajtot t , hosszúnyelű, karon vi-
selhető esernyőket hordanak, mint az 
angol királynő. A versenyeken rengeteg 
robemanteauxot látni, azt a rubatipust , 
amely Pesten úgyszólván teljesen hiány-
zik. A fekete szövetruhák szélét, gallér-
ját fekete perzsa vagy ezüstróka idiiszíti. 
Sok magas kalapot, tokot viselnek, 
hosszú fátylakkal , de ínég több, egyik 
oldalon magas, másik oldalon mély filz-
sapkát. 

# 
A szőrme keppek divatos,ak az idén is. 

De nem könyökig, vagy csípőig érnek 
hosszúságban, hanem térdig. Nerzböl, 
egészen vékony almzka szilszkinfjől, 
breitschwanzból és rókából mutatnak 
ilyen kepekel Párizsban. Sportruhák-
hoz, sport kosztümökhöz divatosak a ru-
hahosszúságú, nyírott bíberkepek a 
ruha szövetével bélelve.. 

Vionét kollekciójában nagyon 
sok nut r iá t láthatunk. Egyik 
legszebb kabá t já t aranyos mus-
társzínü szövetből, óriási csuk-
lóban elszűkülő nu t r ia ujjal, az 
áll alat t pedig nagy nutria-
osokorral díszíti1. # 

Az idei kalapdVvat-
ban szezon elején do-
mináltaík a magas mo 
deliek. Mint rendkívülty. 
újítást, ismét viszont-
láthatjuk m osl a lapos 
tokokai. Párizs legna-
gyobb masamódjai behódol 
tak újra a lapos kalapnak 
mert a magas kalapdivatnak 
nagy ellenzéke volt a. höl-
gyek körében. A lapos ka-
lapokon magas, álló csokrok 
tollak, vagy filzből készült 
foltszerű díszítések vannak, 
fagyon divatos a filz és a 

bársony kom binációja. 
Egyes párizsi masamódok a 
bársonysapkákat is lamzí-
rozzák nemcsak délutáni 
hanem estélyiruhákhoz is. 
A sapkák úgy vannak szab-
va, hogy azokat tikár egész 
magasan vagy pedig be-
nyomva ízlés szerint alacso-
nyan is lehet, viselni. 

* 
belong kollekcióját a pesti 

szabónők nagyon elhanyagolták 
Öv nélküli selyem délutáni ruha, a 
ruha színével azonos színű Hitter 

hímzéssel 
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az idén. Pedig ebben a kollekcióban né-
hány világsikert jelentő toalett volt. 
Többek között egy szürke, flanellszerű 
szövetből készült kabát, sötétebb szürke 
bársonygallérral és tenyérnyi széles öv-
vel. A kabátot kétujjnyi széles bársony-
pánt szegélyezi. (A fiatalos, nagyon sik-
kes modell, annak ellenére, hogy semmi 
szőrme nincs rajta, 3800 frankba került.) 
Lelong egyébként éppen most érkezett 
vissza Párizsba amerikai útjáról, ahol 
már a tavaszi divatra keresett inspirá-
ciót. Kollekciójának idén Araerikában 
sokkal nagyobb sikere volt, mint Párizs-
ban. 

Hatalmas ékszerdivat kialakulásáról adnak 
hírt a női divatot irányító Párizs és New-York 
világlapjai. Már a koraőszi párizsi divatbemu-
tatókon érezhetővé vált az ékszerek és strasszok 
új reneszánsza, hiszen a vezető nagy divathá-
zak, Molyneux, Maggy Rouff, Rochas majd 
minden kreációja ékszerrel volt dekorálva, ez 
az áramlat most már megállíthatatlanul tör 
előre és úgylátszik, az idei szezon hatalmas 
ékszerdivatot fog produkálni. Azok a párizsi 
ékszermodellek, amelyek eddig Pestre érkeztek 
— nem lehet rájuk mást mondani — csodála-
tosan szépek: hatalmas levelek, fantasztikus 
állatok, mind ragyogó strasszal és baguettel 
kirakva, — de a legérdekesebb, hogy az ék-
szerek nem kicsinyek, mint eddig, hanem na-
gyon túlméretezettek, mintha ragyogó fénybe 
akarnák vonni az új divat asszonyát. Gyönyö-
rűek a karkötők ós a klipszek is, amelyek a 
Váci-utcai Arkanzashoz érkeztek, — mert hi-
szen ki reprezentálná a nagy ékszerdivat pom-
pázatos új alkotásait, ha nem az Arkanzas, az 
originális ékszerkreációk legjobbnevü és utá-
nozhatatlan üzlete. 

Fekete szövetkabát perzsával prémezve és fe-
kete kreppes selyemruha 

Egry Mária 
BREITFELD szűcs eredeti párizsi modell 

breitschwanz bundájában 
(Foto Angelo) 

Breitfeld szűcs felhívása! 
Asszonyom í 
Ne a d j a k i p é n z é t s i l á n y minő-
ségű és r o s s z munkával e l k é s z í -
t e t t s z ő r m e b u n d á r a . A m i n ő s é g 
m e g í t é l é s e s z a k é r t e l m e t k í v á n . 
L é n y e g t e l e n á r k ü l ö n b s é g g e l f i nom 
m i n ő s é g e t , g a r a n t á l t a n e l s ő r e n d ű 
munkát és ami még i g e n f o n t o s : 
26 s z a b á s t , e r e d e t i p á r i z s i mo-
d e l l e k u t á n k é s z ü l t b u n d á t v á s á -
r o l h a t . 
S z í v e s e n — minden v é t e l k é n y s z e r 
n é l k ü l — r e n d e l k e z é s é r e á l l o k , 
hogy f e n t i á l l í t á s o m r ó l meg-
győzzem Ö n t . 

Breitfeld szűcs 
I V . , V á c i - u t c a 14 
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vez.et.ve, zsebeket képez, ez egyike a leg-
szebb, a legmu'tatósabb idei modellek-
nek. Gyönyörű, ezüstróká® és kékrókás 
télikabátjainak előnye nemcsak az, hogy 
szépek és mutatósak, hanem az, hogy a 
gallérok — rendkívül szellemesen — egy 
rókából készültek. De nemcsak a kábá-
tokba, hanem 'kosztümökben is megle-
pően szép és érdekes prémezéseket mu-
tat az idén Ambrus. A legegyszerűbb 
angol kosztűmtől a legelegánsabb dél-
utáni kosztümig, egész sereg szebbnél-
szebb modellt láthatunk abban a kol-
lekcióban, úgy estélyi, délutáni, mint 
más angol ruhákban, amelyeket az idíén, 
mint egyik legnagyobb sikereket emle-
getnek a pesti társaságokban. 

Az elegánsan öltözködő hölgyek fi-
gyelmét a Souvenir-cég (Váci-utca és 
Kígyó-utoa sarok) felhívja,, hogy leg-
újabb és különleges párizsi divatékszerek, 
ruhadíszek már megérkeztek és nem ke-
rülnek többe, mint a silány utánzatok. 
Kór jiik különlegességeinket megtekinteni. 

iR » 

Idén nagyon sokféle keprnodell közül 
választhat, aki szereti a szövetruhához 
a kepét. Rochas kollekciójában egyik 
legszebb modell egy szövetruha, ruha-
hosszúságú bő keppel. A kep a ruha 
színében készült, viszont a bélése, amely 
szintén szövet, teljesen elütő szín. Bordó 
al ruha, sötétzöld a dí-
szítés, a hosszú ikep 
szintén bordó, a bélé-
se pedig sötétzöld 
Molyneux kollekciójá-
ban is sok kepes en-
semblét láthatunk. * 

A szalag ismét fon-
tos szerephez jutott 
az idei divatban. Igaz. 
mi pestiek ezt, a díva 
tot sohasem adoptál-
hatjuk teljes hűség-
gel, wert olyan szép 
szalagot, mint Párizs 
bmt, sehol a világon 
látni nem lehet. Ruha-
anyagokat, selymeket, 
szöveteket, még csak 
hoznßk Párizsból, de 
szalagot, nagyon ke-
veset. Maggy Rouff 
kollekciójában van 
például egy nagyon 
szép, fekete bársony-
kábát, egészen egye- * [̂yagból el-
nesvonalú, a reverje 1 Hozott \os7uiniöke,> 
bíbor, az egész kabát Ysöra£gátoka\ í6ri; 
pedig tenyérnyinél 
szélesebb bársonysza- öért, a è 8 
tagból vrin összeállít- ruhákat ^ 'késIu 
va. Estélyiruha dere- peIl*ae«-9*al0U. 
kát, Övet, ruhadíszt 
nagyon sokat látha-
tunk az idén moiré, 
duchesse, vagy bár-
sonyszalagból. 

imrmw 

l kes 
1 bat ók 1 

utánvos 

Lengyel Gizi 
szenzációt keltő nercszinű mókusbundája 

PALUGYAY VIKTOR szűcs modellje Bécsi-u. 5. 
(Foto Angelo) 

Akár a pesti, akár ia párizsi kollekció-
kat. nézzük, a, legnehezebb feladat egy 
igazán szép habité-kabátot találni. Vagy 
a pestiek számára utópisztikusán sok 
szőrme van a kábátokon, vagy pedig 
egészen egyszerűek. A középutat a ke-
vés rókával mutatósan prémezett szép 
kabátot nehéz megtalálni. Ezért öröm 
látni azokat a remekül sikerült köpe-
nyeket, amelyeket idei kollekciójában az 
Ambrus-szalon in utat. Van egy fekete, 
tüzvörös rókával prémezett kabátja, 
amelynél a prém egészen a derékig le-
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A szépség a nő legdrágább kincse. 

RICHARD HUDNUT 
PARIS NEW-YORK 

A szépség egyben jóíápoltságot is 
jelent. Csak a jólápolt arcbőr szép 
igazán. A nő/ aki ápolja magát, 
örömet, jókedvet és napfényt su-
gároz környezetére. 

HUDNUT világhírű szépségápolása lehetővé teszi, hogy 
kevés és egymást tökéletesen kiegészítő készítménnyel 
rendszeresen ápolja otthon arcbőrét, amelynek kiváló 
hatása nagyon előnyösen befolyásolja az arc szépségét. 
Atisztító krémből,tápláló krémből,nappali krémből,bőr-
tonikumból (arcvíz) és púderből, tehát 5 készítményből 
álló arcápolásnak naponta csak néhány percet kell szen-
telnie. A HUDNUT készítmények kiválósága világhírű. 
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Részlet gróf Coudenhove-Kalergi Margittal folytatott beszélgetésből 

Wien, október. 
Dolgozni nem szégyen — vigasz-

talták magukat pár évtizeddel ez-
előtt azok a nők, akiket az élet 
munkára kényszerített. Ma meg-
változott a világ, ma azt mondják 
még a legmagasabb társadalmi kö-
rök hölgyei is, hogy dolgozni kell. 
Itt van például Coudenhove-Ka-
lergi Margit grófnő, aki, hogy úgy 
mondjuk, rokonságban áll az egész 
Gothai Almanach-hal és úgy apai, 
mint anyai részről egyenrangú sok 
fejedelmi sarjadékkal, mégis a 
munkát választotta életcélnak a 
társasági élet üres örömei helyett. 

A grófnő, elegáns, szép asszony, 
éppen a napokban érkezett vissza 
Budapestről csodaszép lakásába, 
amely az egyik bécsi arisztokrata 
negyedben van. Üzleti körúton volt 
Pesten: saját kreációinak, a világ-
hírű Lalaghé készítményeknek si-
kerét ellenőrizte. Ügy látszik, hogy 
nagyon meg lehet elégedve az ered-
ménnyel, mert sugárzott az arca, 
amikor Pestről beszél. 

— Hogy jutott a grófnő arra a 
gondolatra, hogy kozmetikai szerek 
feltalálásával, illetve készítésével 
foglalkozzék? — kérdeztük tőle. 

— A női szolidaritás vitt rá — 
feleli mosolyogva. — Minden asz-
szonynak az a kötelessége, hogy 
asszonytársainak segítségére le-
gyen. És mi alkalmasabb erre, mint 
ha megadjuk minden nőnek a lehe-
tőséget, hogy szép legyen? Az asz-
szonyi szépség nem hiú külsőség és 
nemcsak esztétikai kívánalom. 
Szépnek lenni: fegyver az élettel ví-
vott harcban, fel nem becsülhető 
plusz, ami ezer nehézségeken átse-
gít. Az emberek, ha tudat alatt is, 
mindig elsősorban előnyben része-
sítik a csinos, fiatalos, vidám nőt a 
fáradt és elcsigázott, ápolatlan 
típussal szemben. Ma a szépség az 
asszony szellemi tökélyének lát-
ható bizonyítéka. Dehát, kell-e er-
ről többet beszélni? Nézzen körül a 
világon: mindenütt a szép nők van-
nak az élet csúcsain. 

— Mégis technikailag hogyan si-
került célját elérni? 

— A szépség és szépségápolás 
iránti érdeklődés sokáig tudat 
alatt volt. Egészen véletlenül egy 
hivatásos vegyész barátom csodála-

. tos ú j készítményekről beszélt ne-
kem. A receptek a modern asszonyi 
szépség hazájából, Amerikából 
származtak a legújabb és legősibb 
latin és francia eljárások figye-
lembevételével. Kipróbáltam a re-
cepteket, el voltam ragadtatva, de 
elhatároztam, hogy még jobban tö-
kéletesíteni fogom az eljárást. Ta-
láltam egy kémikust, aki évekig 
tanulmányozta Párizst a kozmetika 
szempontjából. Lelkesedéssel fo-
gadta terveimet és azóta az én elő-
írásaim szerint dolgozik. így jöttek 
létre a Lalaghé-készítmények, ame-
lyek egyesítik magukban a szép-
ségápolás évezredes tapasztalatait 
és a mai szépségápolás technikáját. 
Készítményeink a legártalmatla-
nabb anyagoknak hatásos vegyü-
léke. 

A siker gyorsan jelentkezett? 
— Erre nézve elég annyit mon-

danom, hogy a Lalaghé-készítmé-
nyeket azonos előírás szerint, azo-
nos nemes anyagokból, vegyészeim-
nek egész törzskara készíti Európa 
minden államában. Elégtétellel és 
örömmel láttam, hogy a Lalaghé-
készítmények Budapesten és Ma-
gyarország nagyobb városaiban 
éppúgy népszerűségnek örvende-
nek, mint a többi elegáns városá-
ban Európának. Pedig a magyar nő 
különleges bája, világhírű ízlése, 
kulturáltsága révén talán a szo-
kottnál elkényeztetettebb. Annál 
nagyobb afölötti örömöm, hogy a 
Lalaghé-készítmények ma a leg-
népszerűbb és leggyakoribb szép-
ségápoló szerei a pesti, illetve a 
magyar nőnek. A magyar barátok-
tól és ismerősöktől származó elis-
merések, a legnagyobb kitüntetések 
nekem, illetve gyártmányomnak. 

V. H. 
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Szeged : M a n h e i m d r o g é r i a 
Győr : H a t t y ú i l l a t s z e r t á r 
Miskolc : G é z a d r o g é r i a 
Pécs: É d e n d r o g é r i a 
Szombathely: Hattyú illatszertár 
Sopron: W i n k l e r d r o g é r i a 
Gyöngyös : S u g á r illatszertár 
Pápa : K a r c z a g h y illatszertár 
Zalaegerszeg: Kuliffay drogéria 
Békéscsaba : M a c z á k drogéria 
Székesfehérvár: Moskoviu illatszertár 
Cegléd : P e s t i A. d r o g é r i a 
Tapolca : Takács Sándor drogéria 
Sa lgótar ján: László i l la tszer tár 

Hagy divat a H t i a 
A kötött ruhák, kötött kosztümök 

minden ősszel rendkívül divatosak. Pá-
rizsban speciális szalonok vannak, ame-
lyekben ezeket a tricotage modeileket 
készítik. Az iidiei divat sok érdekes új-
donságot 'hozott ezen a téren is. Már 
nemcsak kötik, hanem kézzel horgolják 
a legszebb, a legkorrektebb angol kosz-
tümöket és kabátokat. Olyan szoros hor-
gol ássál, olyan bolyhos szálakkal, hogy 
azok tökéletesen a szövet, illetve a 
tweed illúzióját keltik. Hoigy a kötött 
kosztűm, vagy mint újdonság idén, a 
horgolt kosztüm és angol kiabát tökéle-
tes legyen, ahhoz elsőrangú szabászra 
van szükség. A modelleket részekből ál-
lítják össze, a vállakat éppen úgy tö-
mik, a kötött részeknek pedig éppen 
olyan szabása van, akárcsak a szövetek-
nek. Melirt tweedszerű kötések, a hal-
szál kás tweedet utánzó kötések, a koc-
kás minták éppen úgy megtalálhatók 
ma a trikóruhákon, mint a szövetmodel-
leken. Színösszeállításokban is sok ér-
dekes, ú j kombinációt láthatunk. Ma-
deleim de Rauch kollekciójában legér-
dekesebb: sötétbarna horgolt szoknya, 
tiirkiszkék blúzzal és barna boleróval. 
Továbbá egy barna tweedszerű horgo-
lású kosztűm, pezsgőszínű blúzzal, rozs-

daszínű sállal. Borvörös 
tweedkosztűm, zafír színű 
blúzzal és kosztűmhosszú-

keppel. piros-kék koe-
kötött anyagból. 

Annie Blatt sötétbordó 
szoknyához rózsaszínes ár-
nyalatú beige, revemélk/üli 

koBztűmkaibá-
tot készít, kék 
sállal. A kosz-
tümöket igen 
gyakran egé-
szíti ki kötött 
kep. 

Nemcsak a 
sportholmik-

ban, hanem az 
estélyi divat-
ban is helye 
jut a kötésnek 

és horgolásnak. Cosfkt de 
War tündérszép estélyiru-
hát mutat arany szálból, 
lazán horgol via. Divatosak 
a bronz, vagy arany szál-
ból horgolt estélyi fátylak. 

•1 m I Sportruhákhoz nagyon ked-
veltek a horgolt- és kötött-

^ I 1 kesztyűk. 

Fekete jersey kosztüm perzsa 
prémezcssel 



eanyfoMzsaL. A selyem dé'lutáni ritt™ nem, sziiik-
söges, mert délután, sportolás után is, teánál 
is viselhető a sportruha, de ha átöltöznek, ak-
kor is elegendő a szövetruha. Este a vacsorá-
hoz megfelelő egy elegánsabb délutáni ruha és 
egy földigérő, de ujjas estélyi-ruha. Természe-
tes. az estélyiruháknaik .számát. va«y minősé-
gét az anyagi lehetőségek szabják meg. Fiatal 
leány, aki szeret táncolni, vihet magával uj-
jatlan, kivágott nagyestélyi ruhái is. Síruhá-
juk biztosan van. de ha nincs, legpraktikusabb 
azt készen venni, olcsóbb, mintha csináltatná. 
Korcsolyázáshoz nem kell speciális ruha, ha 
ne>m műkorcsolyázó. Jó a szoknya pulóverrel és 
sállal, vagy foftszoknyájü szövetruha. Ha hosz-
szabb ideig maradnak, nem érdemes sportfel-
szerelést kölcsönkérni. — Zöld reménység. 
Most nagyon divatosak a magas derekú, em-
pire fazonú ruhák. Ilyen zsánert csináltasson, 
úgy, hogy a derék, közvetlenül a mell alatt 
végződjön és búzva legyen a szoknyához hozzá-
dolgozva. Egyébként a szoknya lehet egészen 
egyenes és dísztelen. Majd igyekszem a pos-
táiba néhány egyszerű xuliafazónt mellékelni 
A sonka-ujj m á r nem divat, inkább egyszerű 
szűk angolos ujjat csináltasson. Fekete kabát-
hoz nagyon csinos lenne színes bársonysál, 
vagy élénikszínü kashmir vagy vastag selyero-
»41. Színt olya.nt választhat, ami a legjobban 
áll. — Takarékosan öltözködő. Nagyon okosan 
teszi, ha a fekete ruhájá t nem alakít ja. Abogy 
Iftlrja. tökéletesen megfelel a mai divatnak 
Ami pedig a raglánszabást illeti, ha jól áll, 
nyugodtan meghagyhat ja . A* egyetlen, amit 
megváltoztathat, hogy a szűk 
manzsettát leveszi, úgy, hogy az 
uj j alul bő legyen, .feltéve, ha 
szép harangalkú a szabása. Eb- í 
hen az esetbeu az uj jakat kíle- ( ( — 
hetne bélelni, valami széfp, me- ^ l -
legszinü, középkék szaténnel és ^ " r 
kissé visszahajtani (csak kivül), * 
hogy, manzsettaszerüen hasson a 
szatén. Ugyanilyen kék színből 
virágot lehetne tenni a ki-
vágásba. Ha azonban, az uj-
ján nem változtat, a kivá-
gás körül csinos lenne va-
lami egész diszkrét, arany 
vagy ezüst magas hímzés 
is és keskeny arany- vagy 
ezüstöv, bőrből, vagy Iámé-
ból. így a ruha egészen ú j 
hatást keltene. Azt hiszem 
& szövetruháját is úgy 
hagyhat ja , attaint van. Ha 
a csokor jól áll, az mindig diva-
tos. De h a leveti, egy háromszög-
aJakú, kendöszerü, hátul nyakban 
megkötött világoskék szatén. 

krepdesin betétet állíthat 
be a szívalakú kivágásba. Olyan 
hatást keltene ez, mintha sálat 
viselne hozzá. A dzsemperniha 
nagyon divatos. Éppen a seszli 
tu, amit idén a legtöbbet csinál-
nak. Ne változtasson raj ta. A 
•krepszatónlből csipöig érő, oldalt 
-kissé húzott jump er t csináltas-
son, csuklyaszerü kivágással, 
keskeny övvel. Ha nem szereti 
a magas kalapot, a fejhez simuló 
tokkra csináltasson nagy, magas 
csokrot. Háziruhának valami jósxínü 
kordbársonyt ajánlok, olcsó, mos-
ható és mégis hatásosabb, mint a 
flanell. Az antilopkesztyüt én job-
ban szeretem toalethez, mint a gla-
szét. — Mimi. Hátul magasan féláll í , 

Fekete szövetkabát Cippzárral, per-
zsa prómezéssel 

Vidám vakáció. A tátnai kirándulás legak-
tuálisabb lenne karácsony táján. Akkor minden 
szálloda asúfolt és nemcsak nappal, de este is 
sok szórakozás akad. Ami a gar d-e robot illeti: 
annak leghasznosabb darralbja a «portbunda, 
Háromnegyedes, vagy annál rövidebb, macs-
kából, vagy báránybőrből, oposumból, vagy 
akinek telik, nutriából, vagy ocelotból. Az 
ilyen bunda alá nagyon csinosak az élénk-
színű, bordó vagy zöld trikó, vagy „szövef uhák. 
Legalább két szövetruha kellene. Egy jó téli 
kosztüm, néhány pulóverrel, vagy színes bár-

Forgách Boriska 
cobolyszinfi mókuskabátban. Amerikai modell. 
Készítették: HEVES ÉS OABANYI szűcsök 

(IV., Petőfi Sándor-u. 10.) 
(Foto Angelo) 



OLINARD 

kétoldalt pe'dig harangos nagy 
gal lér t tétessen a kabá t r a . 
Legalább két ha rang lehet 
egy-egy oldalon. H a a kabát 
oldalt csukódik, úgy az egyik 
oldala a szőrmének természete-
sen szintén hosszabb és a má-
sik oldalt keresztezi . A fekete 
bársonyruha princesse-vonala 
nagyon divatos, ha egészen új-
szerűvé iakarja teani, úgy elől 
hosszába cippzárat dolgoztas-
son bele, úgy, hogy a ruha elöl 
középen vagy végig vagy 
térdig ci pp zárral csukódjon, 
ö v , ha princesse a ruha, neun 
kell rá, dísznek nagyon szép 
lenne, — feltéve, ha a ruha 
magas és nincs k ivágva — az 
áll a la t t pár szép, élénkszinű 
virág. H a a ruhának szívalakú 
a k ivágása , úgy nehétt csipké-
ből készült bubigal lér t , vagy 
felváltva színes lamé1-, vagy 
muszlinsálat viseljen hozzá. — 
Pusztai. A legszebb és leg-
prakt ikusabb té l ikabát a szőr-
méve l bélelt lenne. Idén na-
gyon divatosak a szőrmével 
béïelt bundák és vidékre, ko-
csin nem is tudna jobbat vé-
lasztani. Nagyon szép lenne 
sötétszürke kabá t , vi lágosabb-
szürke karakülbélésse l , vag-y 
sö té tbarna kabá t aranyszínű 
karakül le l . A szürke elegáns 
lenne mókushassal bélelve. 
Lát tam Párizsban szürke ka-

bátot hófehér báránybőrre l . 
E g y másika t szürke kecskével 
bélelve. Akármelyik nagyon 
szép lenne. Természetesen ez 
a kabá t nem esti viselet, de 
azt hiszem, a r r a a néhány al-
kalomra , amikor este öltözkö-
dik, jó lesz még a Tégi feke te 
té l ikabát is. Ha nein a k a r 
szőrmére költeni, csináltasson 
perzsa&zerű szövetanyagból gal-
lért é s díszítést a kabá t ra . A 
kék ruhát ne festesse be, nem 
érdemes, mert, h a nem a leg-
f inomabb az anyag , festés után 
széjjel/málik. Valami szép feke-
te k repes selymet ajánlóik, eb-
ből hosszúujjú földigérö ruhá t , 
mély négyszögletes k ivágás-
sal, a k ivágásba jobbra és 
bal ra egy-egy klipsszeJ. Ha 
elég sovány, úgy a szoknyába 
lehet elől több bőség, vagy 
ra f fo lás . Hátul mindeneset re 
h a g y j a simán a szoknyát . 
Nem feltétlenül szükséges, 
hogy nagyon magas kalapot 
vegyen. A most k ia lakul t di-
vat szerint m á r v a n n a k lapo-
sabb kalapok is, ma-gas díszí-
téssel. A bundához csináltat-
hat a szövetböl egy szép sap-
kát . Inkább antilop, mint gla-
szé kesztyűt vegyen. 

Fekete selyemruha, raffolt 
aranyiamé övvel 

Eau de Cologne 
Parfüm 
Szappan 
Brillantin 
Puder 
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CSODÁLATOSAN MEGSZÉPÜL 
A Z A R C 

(SL fyyesvmtb Aozmeti&zja. 
Kis gyermeknek a szobában is sok 

mozgásra van szüksége, ezért, ha a szo-
bában jól záródó ajtók vannak, vagyis 
nincs huzat a padlón sem, le lehet te-
ríteni a padlóra (de sohasem kőpad-
lóra) újságpapírokat és erre vastag 
pokrócot. Ezen hagyjuk a kicsit felöl-
tözve kedve szerint játszani, hempe-
regni. Ez részben pótolja neki a sza-
badban való mozgást és kedélyét is ja-
vítja. 

* 
Hűvös őszi napokon hordjon a kicsi 

már meleg kesztyűt és meleg alsóneműt 
és egész hosszúszárú harisnyát, nehogy 
csontjai, izületei átfázzanak a nedves 
időjárásban. 

* 
A gyermek szeme még érzékenyebb, 

mint a felnőtté. Ezért mielőtt a vil-
lanyt flelgyujtjuk, a kicsi hunyja le 
egy percre szemét. Csak eléggé világos 
helyen olvasson, rajzoljon. 

(SL >vuA<Ul AbzwdtÁáj* 

Olaj festéket lehet terpentines spiri-
tusszal, vagy benzinnel eltávolítani ru-
haneműből, de még kloroformmal is. 

\Scfínxmfose^i 
Fi LRU A 

MÁR AZ ELSŰ ÉJSZAKA UTÁN 
Szükségtelen össze-vissza kenegetni az 
arcot. NEM kellenek pakolások és egyéb 
kiábrándítóan ható kozmetikázások. Este 
egyszerűen megmossa arcát és nyakát a 
Leton-szappan krémes habjával. Raj ta 
hagyja az arcbőrnek oly jótékony ha-
bot néhány másodpercig, azután leöb-
líti először meleg, utána rögtön hideg 
vízzel. Ennyi az egész. Reggelre kelve 
bámulatosan üde és fiatalos arc fog a 
tükörből visszamosolyogni. A Leton-szap-
pan krémes habja kölcsönzi az arcbőr-
nek azt a fiatalos, lányos teintet, me-
lyet a férfiak annyira' megcsodálnák. 
A Leton-szappan beszerezhető mindenütt, 
96 fillérért. Főraktár: Hunnia gyógy-

szertár, VII., Erzsébet-körút 56. 
Románia : Royal-illatszertár. Nagyvárad-Oradea 
Csehszlovákia: D. Engel, Pozsony-Bratislava.. 

Barna kalapot jól lehet dohánylével 
tisztítani, de úgy, hogy át ne ázzon. 
A dohányf/őzettel könnyedén át kell ke-
félni. Utána puha ruhákkal szárazra 
dörgölendő. 

* 
Vizes szőrmét sohasem szabad kály-

hánál szárítani! Lógassuk és így hagy-
juk száradni. Azután alaposan ütöges-
sük meg és fésüljük először oda-, az-
után visszafelé. Rövidszálú prémet nem 
szabad fésülni, csak kiveregetni. # 

Barna cipőt, csizmát időnként hasz-
nos a következő keverék bedörzsölésé-
vel kitisztítani: 3 kanál sovány tej és 
1 kanál terpentin. Foltokat el lehet 
benzinnel, vagy citromlével távolítani. 
Ha tojásfehérjével bedörzsöljük a bőrt, 
szép fényes lesz. 

* 
Kávéfoltok kitisztítására mindenféle 

ruhaneműből, nagyon jó a következő 
kevedék: 1000 gr víz, 50 gr konyhasó és 
2.5 gr kénsav. Előbb vizsgáljuk meg a 
szövetet, elbírja-e szövete ezt az elég 
erős szert. 



Férfimellény vasalásánál legelőször a 
hátát, illetve bélését vasaljuk ki. Ezt 
laposan kifektetve a deszkán is lehet 
vasalni. Az elejét ruhán keresztül va-
salóvánkosra téve szabad csak vasalni, 
összehúzódott részeket vizesen ki kell 
simítani és aztán átvasalni. 

CSL Aaz Avz'Wtettá'ájtx 
A rojtos padlófel törlő, mely parnut-

rojtokból áll, jobb mint a padlóruha, 
mert jobban leköti a port. Be is szok-
ták olajozni (féltojástartónyi elegendő). 
Ha már piszkos, szódás melegvízben, 
szappanoldatban ki lehet mosni. * 

Márványlapokból foltokat el lehet tá-
volítani petróleummal, vagy egy-egy 
csepp klóroldattal, melyet 1—2 óráig 
hagyunk raj ta , hogy beszívódjon. 
Utána lemossuk és kifényesítjük. * 

Néha elegendő, ha tüzes vasalót tar-
tunk a polírozott bútordarabhoz közel, 
ott, ahol fehér folt van raj ta . Olyan 
foltok, melyeket például forró edények 
okoztak, csak úgy vehetők ki, ha szi-
varhamuval bedörzsöljük és egy ideig 
ra j ta hagyjuk. Utána ezt a helyet le 
kell mosni, bőrrel átdörzsölni és puha 
ruhával kifényesíteni. 

* 
Növények többnyire rosszul bírják a 

központi fűtést, mert az szárítja a le-
vegőt. Legtöbbször el is pusztulnak tőle. 
De ha a cserepeket olyan nagyobb 

edénybe állítjuk, amelyben tőzegkorpa 
van és ez egészen körülveszi a csere-
peket, sok nedvességet bírnak megtar-
tani, mert az öntözésnél a tőzegkorpa 
magába szívja a vizet és azt a csere-
peknek is tovább jut ta t ja . Permetezni 
is gyakrabban kell a központi fűtéses 
lakásban levő növényeket. A kényes 
növényeket, például szobafenyőt taka-
rításnál másik szobába kell vinni, mert 
a hideg, vagy huzat árt neki. 

u U b i s a b è e KOZMETIKAI 
INTÉZET IV., PArisi-u. 4. I, 5. Tel.: 304—289 
és Lukácsiiirido-szálloda. Fe lh ív ja a hölgyek 
figyel'nw>it a legújabb nyár i és öszí -kozmetikai 
>k ü K5 nlegewséigerre. Ráncsitnító tái>kx<étm, par-
funwaseirü kölnivizek, amer ika i — nem lilásadó 
csók dl ló száj- és arcrougeok, púderek. Pórus 
összehúzó arevizek, körömlakk, Norn-odour izza-
dás elleni cseppek. Olcsó újszerű bérletrendszer. 
Rendelésnél fontos az arcbőr minőségének meg-
jelölése. Díjtalan bemutatások és rendelések 
felvétele a föintézetbem, Párisi-u. 4. 'és 'készí-
tési he lyén: II. , Gyergyó-utea S. Tel.: 150—730. 
Debrecenben Ambrus, Arany János-utca 17. 

Nagy az öröm az arc. ós bőrápolás igazi 
connaisseur!ai között. Hat óv után ismét kap-
ható a Simon-króm és púder Budapesten, egy 
sereg kitűnő ízlésű divathölgy legnagyobb örö-
mére. Sokan eddig úgy segítettek magukon, 
hogy közvetlenül Párizsból rendelték a megszo-
kott és nélkülözhetetlenné vált Simon-krémet 
és púdert. Franciaországban, a kozmetika ha-
zájában, a párizsi és lyoni rádió naponta figyel-
mezteti hölgyhallgatóságát, hogy ne mulasszák 
el a Simon-krémek használatát. A Simon-krém, 
már csak azért is nagyon népszerű, mert pará-
nyit kenve a bőrre is üde, rugalmas arcbőrt 
biztosit. A legkiadósabb és ezáltal a legolcsóbb 
krémek egyike. 



A KO N U m MfJVÍSZETE 
SZERKESZTI 

S a c e l l á r y n é r e c e p t j e i 
GESZTENYELEVES. 1 kiló gesztenyét ren-

des módon héjadtól megfőzünk, azután meg-
hámozzuk és szitán átr.irjük.* 12 darab meg-
főtt gesztenyét egészben hányunk, mert ezt 
tesszük bele a kész. levesbe A szitán áttört 
gesztenyét 1 kockacukorral, diónyi vajjal 
feltesszük főni és annyi csont, vagy ihúslével 
eresszük fel. amennyi levesre van szüksé-
günk. Ha a leves túl hig volna, akkor kevés 
világos vajas rántást tehetünk bele. a leves-
nek nem szabad tói lúgnak lennie, inkáibb 
pépesnek. Levesestálban 2 tojássárgáját sóval 
jól elkeverjük és rásztírjlik a forró levest, 
amiben előzőleg beleraktuk a» egész, félre ra-
kott gesztenyéket és jól le!forradtuk. — BIRS-
LEVES. 3 nagy birsalmát egészben megfő-
zünk. majd szitán áttörjük. Diónyi vajjal, ke-
vés liszttel nagyon világos rántást készítünk, 
feleresztjük annyi kevert fehérboros vízzel, 
amennyi levesre van szükségünk, belekever-
jük a szitán áttört birset. megsózzuk, aki 
kedveli, cukrot is tehet bele és jól felforral-
juk. A flevesestálban 2 tojássárgájáit 1 evő-
kanál tejfellel jól elkeverünk, rászürjük a jó 
forró levest és pirított kiflikockáival adjuk 
fel. Áfonyalevest ugyanígy készíthetjük, csak 
boros viz helyett csontlével eresztjük fel. — 
Cs'pkebogvómártás vad mellé. A csipkebogyót 
elkészítjük úgy, mintha lekvárt akarnánk el-
tenni belőle. A megfőtt, és .szitán áttört bo-
gyót ió sűrűre befőzzük, ikevés cukrot. sót 

adunk bele és citrom .levével ízesítjük. Vilá-
gos vajas rántást készítünk, feleresztjük fehér 
borral és belekeverjük az előre elkészített 
csipkebogyót, vagy esetleg a már régebben 
eltett csipkebogyó lekvárt Felforraljuk és 
vad mellé adjuk fel. — NYÚLFASTÉTOM 
EGYSZERŰ. A nyúl aprók%át, esetleg a 
combjait is. bő hagymával és kevés piros 
paprikával elkészítjük, mint a rendes pai(-
riká.st szoktuk. Ha a hús puha. lefejtjük a 
csontjáról és kétszer ledaráljuk pár szem 
kapribogyóvial együtt. A darált húst tojással, 
sóval, késhegynyi pástétomfüazerrel é# kevés 
-mustárral jól elkeverjük, kevés paprikás le-
vével. (Ha mártást akarunk hozzá készíteni, 
akkor több paprikás levet hagyunk meg.) 
A jól elkevert darált húst úgv rakjuk bele a 
lecsukható formába, hogy egy sor pástétom, 
egy sor kockára vágott megpirított füstölt 
szalonna. 1 óráig gőzöljük és melegen adjuk 
asztalra. A levét citrommal ízesítjük és tejfelt 
keverünk bele. — SONKÁS KARFIOL SAJT-
MARTASSAL. A karfiolt kissé cukros sós 
vízben puhára főzzük, szitára téve jól lecse-
pegtetjiik a vizet róla. 1 kiló karfiolhoz 20 
deka főtt darált sonkát veszünk A karfiolt 
rózsáira széitszediiik. Egy tűzálló tál al'jára 
1 evőkanál tejfelt és diónyi vajat teszünk, rá 
lelyezzük a karfiolrézsáikat. meghintjük a 
darált sonkával. 1 deci tejfelt. 3 deka vajat 
teszünk rá és kevés szitált morzsával' meg-
hintve forró sütőben sütjük és sajtmártással 
tálaljuk. 

S O D R O N Y G Y Á R 
Budapest, VI, Vilmos császár-út 15/D 

Telefon : 11-08-23 



Célszerű fém forraló, amire rá illesztjük a tálra 
rakott elkészített ételt, hogy tálalásig ki ne 

hűljön. Főzésre is igen hasznos edény 

ÍÍLflP PÁLYÁZAT 
Étlap pályázatunk e heti nyertesei: I. Ko!-

tai Enníné, Budaipest, XI., Fadrusz-u. 6. Vikto-
ria aprító- és paszirozógépet nyert, szállítja: 
Kiss Ernő és Társa háztartási szaküzlete. E r -
zsébei-körút 13. 11. Gitta Klára, Románia. Köny-
vet nyert, amit címére postán továbbítunk. 

Ét l a p egy h é t r e 
összeállította: Koltai Ernőn* 

SZOMBAT. Ebéd: Gombaleves, sertéssült, 
tökfőzelék, burgonya, gyümödcs, fekete. Va-
csora: Lecsó virslivel, sajt. aprósütemény, 
gyümölcs. 

VASARNAP. Ebéd: Apróléildeves asemlye-
anorzsagombóccal, kacsasült, burgonya és pá-
íroHkáposzta. Sachertorta babbal és fekete. 
Vacsora: Pirított kacsamáj , maradék sült ko-

x vászos uborkával, saj t , torta. 
HÉTFŐ. (Ebéd: Mar halni« leves, májgombóc-

cal és paradicsomosburgonyával, piskótatekercs 
borsodóval. Vacsora: Maradék hús, hagyma. 
ecet és olajjal, körözött, gyümölcs. 

KEDD. Ebéd: Zöldborsóleves tejfellel, ba-
» rafclko s gombóc. fekete. Vacsora: Meleg töltött 

sonkáslkifli, sajt, gyümölcs. 
SZERDA. Ebéd: Tejfeles zöldségleves, crom-

bás 'borjúszelet burgonyapürével, gyümölcs, fe-
kete. Vacsora: Sonka, gyümölcs. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Tarhonyaleves, töltött-
paprika, mágnás palacsinta. Vacsora: Töltött 
tojás, sonka, sajt, gyümölcs. 

PÉNTEK. Ebéd: Paradicsomleves, rakott 
'burgonya, íkovászos uborka, omlette barack-
ízzel. Vacsora: Yoghunt, lágytojás, almásle-
pémy. 

összeállította: Gitta Klára, Detta 
SZOMBAT. Ebéd: Zöldségleves, tejfeles tök-

főzelék disznó karaj ja l , császármorzsa. Va-
csora: Tormásvirsli, vegyes gyümölcs. 

VASARNAP. Ébéd: Raguleves, kacsasült, 
zsírba «iilt burgonyával és rizskörítéssel, olajos 
slllt paprika salátával, képviselőfánk, gyü-
mölcs, feketekávé. Vacsora: Délről hideg sült, 
komp ót tn 1, ap r ós ii tern én y. 

HÉTFŐ. Ebéd: Birsalmás, becsi n ál tl eves. 
sztiriai-metélt. Vacsora: Lerakott karfiol, friss 
dió mézzel. 

KEDD. Ebéd: Burgonyaleves, t&ltöttpaprika. 
diós-patkó, körte. Vacsora: Vese-velővel, alma 
sajttal. 

SZERDA. Ebéd : Pergeltleves, tejfölös csirke-
paprikás galuskával, hab-Jcoch. Vacsora: Gom-
ba tojással, saöilő. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Paradicsomleves, spenót, 
vagdalt hús, rétes. Vacsora: Lecsó, gyümölcs. 

PÉNTEK. Ebéd: Zöldbahleves, francia bur-
gonya, kif l i felfúj t ízzel, őszibarack. Vacsora: 
Sajt osmak ar on i, g y ümölc s. 

ViwWi /ftla^iiíw, uecptjc 

NYÚLPASTÉTOM. 
Pácolt, à la crème elkészített nyúlma-

radékból készíthetjük. A húst lefejtjük 
a csontokról és egy vagy két tejbeázta-
tott zsemlyével — a szerint, hogy 
több-e, vagy kevesebb a hús — húsörlőn 
megdaráljuk. Veszünk még hozzá 3—4 
kanálnyit a megfagyott sauceából, vala-
mint 4—5 gombát, melyeket előzőleg 
már kevés sóval és borssal megpárol-
tunk, és 3 nyers tojást, meg két kés-
hegynyi pástétomfűszert. Az egeszet 
kanállal jól eldolgozzuk és a pástétom-
formába töltjük, melyet fedelével lezá-
runk. Akár sütőben sütjük egy félóráig, 
akár egy nagyobb edény vízben főzzül 
ugyananyi ideig. Hidegen, sőt fa-
gyasztva tálaljuk. Egy hétig is eláll. 

JELLEMZI A MODERN 
TESTALKATOT * 
KARCSÚ ÚS KCNNYEp 

LESZ, y A GONDOS KOPIK 

A C70 EMÉSZTÉSBŐL • 

HAS HAJTÓ DRAGEE 

ENYH E ÉS BIZTOS ' 



Levarrott (steppelt) gyarmekgamitúra 

Levarrott (steppelt) gyermekgar-
nitúra. Rózsaszín vagy világoskék 
krepdesinből készítjük. Az eredeti 
nagyságú részletet egyenletes elosz-
tással helyezzük el a fois paplanon, 
fejikötőn és kabátkán. Vatelinnal alá-
töltve a krepdesin alatt felfektetett 
muszlinon varrjuk át látható gép-
öltésekkel. Selyempapírra rajzol-
hatjuk ia motívumokat és az anyagra 
férceit papíron át varrhatunk. Mun-
ka végeztével a papírt letépjük. 

Részlet fenti garnitúrához 



Horgolt terítők 

Horgolt terítők. Garnitúra kredencre, 
tálalóra, vagy toalettre. Készíthetjük hor-
golásban vagy recében. Mérete ,a hosszú 
fonnának 265X81, a kerek terítőeskék-
nek 81X81 szem. Egy mintalapon kapha-
tók 714-es rendelőszámmal 1.— pengős 
árban a Színházi Elet Boltban (Erzsébet-
körút 7.) Postai rendelésnél belföldről 
12, külföldről 20 fillér portóköltség elő-
zetes beküldését is kérjük. (Kapható még: 
J ugoszlávlában, Putnlk hírlaposztáJyá-
nál. Ára 12 dinár. Romániában, Journal 
Importnál (címe lapunk utolsó oldalán 
a főbizományosoík között). Ára 36 leu. 
Postai rendelésnél Jugoszláviában 1.50 
dinár, Romániában 15 leu portóköltség 
előzetes beküldését is kérjük. Az ösz-
szegek postabélyegekben is beküldhetők. 

H I M Z O P A M U T Í R Á S O S 
M U N K Á K H O Z 
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Karesz töltése« bordűr 

Keresztöltéses bordűr. Részben ke-
resztöltéssel, részben holbeinöltéssel egy-
színben liímezzük. Választhatunk ízlé-
sünknek megfelelő bármilyen színt. Fel-
használható terítőre, díszpárnára, fal-

védő, drapéria, függönyszárny, vagy 
bármi másra. Alapanyaga lehet vászon, 
hímzőfonala perié. Sztnaminon á t vagy 
durva szövésű anyagon sztramin nélkül 
is hímezhető. AMBERG JÓZSEF 



A SZERKESZTŐK ÜZENETEI 
T-acUas Imc postáia 

Miért? £ z az a kérdés, 
amire im aga az illető, aki ktte-

, vetlenüt érdekelve van, aem 
|tud felelni, nem hogy én! 
Hogy miért múlik el egy ér-
zelem, arra nagyon hajós, arra 
lehetetlen felelni, — de hiszen, 
ez nem is fontos. A tény az, 

hoory elmúlt. Ës ehbe a ténybe bele kell nyu-
godni, bele kell törödni. ö n még sasenved és 
ön a szenvedők ama fajtájához tartozik, akik 
kutatják a szenvedés okát. Majd ha megnyug-
szik, ha beletörődik, ha ú j érzelem sugiara nevet 
az életébe (mert ez rendszerint elkövetkezik), 
majd ha nem kutat ja , nem kérdezi, hogy: 
»miért?« Akkor meg fog gyógyulni. — T. B. 
(Per-tu!) Ha önt az illető »letegezte«, akkor 
nem követett el semmi illetlent, ha visszate-
gezte. Nem tűnik ellenben ki a leveléből a 
korkülönbség. Ha az illető sokkal idősebb, ak-
kor nem szokás visszategezni. sőt el is lehet 
kerülni a »per-tu« megszólítást. Az égés« kü-
lönben nem súlyos probléma. — PikkoW. Mi-
lyen boldog ember ön, ha e-s-ak ez a panaszai Egy 
azonban bizonyos: nem szabad mutatnia, hogy 
ez a kedveskedő, vidám, elnevezés bizonyos 
fokig — bántja, Sokan hibás önérzetből apró-
ságokat »fújnak föl«. Sokkal jobb, ha a sze-
mébe nevezik .»becenevén«, mintha a háta mö-
gött adnának nevet önnelt, azzal a bizonyos 

mosollyal, hogy ezt nem merjük neki mondani, 
mert megharagszik! Nekem is van efféle úgy-
nevezett »becenevem«. — viselem már régen, 
de sose jutott eszembe, hogy önérzetembea 
emiatt megbántva legyek. Azt a régi megálla-
pítást vallom: Ha valakinek nevet adnak, az 
vagy az illetőnek magának az erénye, esetleg 
a — hibája. — Plaire P. Én nem fogok önnek/ 
lovagias eljárásokra tanácsokat adni, ha effé-
lét akar inscenálná, akármilyen két jól fésült 
úr tudja a kötelességét. Én csak azt a tanácsot 
adhatom, hogy az efféle differenciát, pláne ha 
hivatali differenciákról van szó. tanácsos — 
másképpen elintézni. — L, Mária. Igaza van, 
ilyesmit nem lehet telefonon elintézni. Csak 
egyet nem értek: a múltkor már megállapod-
tunk abban, hogy levelet fog trni. Most más» 
gondolt? — Egy filmtéma. D. K. Érdekes a 
wUlalkozás, hogy a témái At harminc szóban 
mondja el. Már csak ezért is figyelemmel ol-
vastam el ezt a harminc szót. Véleményem: a 
»tálalás« ízléses és megvesztegető — a téma 
ellenben nagyon-nagvon régi. — Nem lehetek 
róla. Nipcs más mód, mint: kivárni, kivárni 
és hanwadsxor is kivárni. Ismerem az ilyet 
8a.töt prakszisomból. Lassú haldoklás ez, ké-
rem! De egy,sz«r mégis vége legz. — D. Teri. 
Lehetőleg levélben .tessék megirni a dolgot. — 
Fogyókúra. Én nem vagyok kéreon dotator, én 
csak azt mondtam el. amit én csinálok. Ismét-
lem: a lényege az okos fogyókúrának a kaló-
ria-redukálás. Szerintem elég, ha lisztes, zsí-
ros ételektől tartózkodunk. Az eredmény bizo-

eux, iiditö Illat; emeli a kő 
temtészetes báját 
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nyos idő multán nem maradhat el. — Saxofon. 
Hojcy az említett dal ilyen gyoTwan terjedt el, 
az csak azt jel-cwti, hogy jó. Hiába krit'zálunk 
kére 111. ha a publikum assza! felel, hogy meg-
tanulja, szereti, dúdolja, táncol reá. Ezen a pá-
lyán nincs magyarázat, itt csak egy dolognak 
•van igaza: a sikernek. — Baba. Nem emlék-
»zciin a levélre. A címet n m tudom, de ha 
tudnám, #e mondanám meg. Csodálom, hogy 
611 ilyesmit óhajt tőlem. — New-York. D. I. 
Hálás köszönet! — M. I. Nagyon komplikált 
dolog az; egy szöveghez muzsikát keresni. Az 
effélét manapság színpadi kiadók tUján szok-
ták lebonyolítani, de (megsúgom azt is, hogy 
ez — ritkán ««oltott «ikerülni. — Gizi. Emiék-

a jeloaetre. az ön kedves mosolyára is. — 
H. Béla. IIa a darabot be méltóztatik küldeni, 
oaakis másodpéldányban kérjük, Kéziratok 
m^őrzésére nem vállakozbatunk, Azt hiszem 
azonban, jobb volna mindjárt közvetlenül a 
színházhoz benyújtani. — Elvira. Ha rám hall-
gat, nem ír ja ímeg azt a levelet! Mi célja van 
annate, összeveszni valakivel, elindítani esetleg 
egy végnélkül! magyarázatot, amikor is szét 
szó követ és csak egyre jobban elmérgesedik 
a dolog. Ha ön erről a pletykáról tudomást se 
TOsz. a következményeit se kell elviselni. 
Hogy mi lehet a következménye? Az, hogy 
egyre többen belesodródnak ebbe az áldatlan 
dologba. Bizonyos fölény, bizonyos emelkedett-
Rég az egyedüli itt szerintem, ami célhoz ve-
zet. Mindig azt nnondtam, azt írtam, azt taná-
csoltam: »Pletyka esnflt, akkor van, ha meg-
hallod. ha észreveszed. Ha nem hallod ineg — 
nincs!« — Rapszódia. Nem hiszem, hogy ez a 
téma megfelelő volna. Ez a tárgy, ez a téma-
kör éppen a legutóbbi időkben túlontúl divatba 
jött. Nagyon valószínű (levele után egészen 
biztosra veszem), hogy önnek van (mondani-
valója. Be ajkkor ne olyat mondjon el, amit 
a közelmúltban mások már többször é» jelen-
tős sikerrel elmondottak. — Lépcsőházi Idill. 

TÖKÉLETES 
FORMÁT AD 

Az egész dolog lényegében jelentéktelen, de 
ön olyan kedveseu nagy fontosságot tulajdo-
nít neki, hogy szeretettel foglalikoztoan gondo-
latban a kérdéssel. Higyje el asmunyiom. azok 
a szerencsé« halandók, akik álmaikban talál-
ják meg azokat a viharokat, melyeket síink léjek 
fölött a való élet vlharoztnt. ön szépen, nyu-
godtan él, elvégzi a kötelességét családjával 
és az élettel szem twin.. . Hát Istenem, van 
egy kis ábrándja! Féltse,' óvja. ápolja és sze-
resse e».t a kis színes álmot és díszítse föl 
vele tovább az életét, csak arra kérem, kérve 
kéjem, eszébe ne jusson valahogy: ezt m ál-
mot egyszer valóságra váltani. — Egyszer egy 
— as agy. Nem tudom kérem, őszinte beszá-
moló ez. viagy pedig • novella? Ha az első: 
úgy nem elég őszinte. Ha az utóbbi, altkor — 
túl őszinte, nincs benne semmi fantázia. Ne-
kem e helyen nem igen lehet Írásművekről 
véleményt mondanom, de ha a beküldött levél 
— novella, akkor imár e sorokban raegmoud-
tam róla a véleményemet is. — D. Irén. Ha 
ön emiatt szakítani afcaj\ akkor a fiúnak van 
igaza! Akkor ön már nem szereti őt. vagy 
legalább is nem szereti olyan mértéteben, aho-
gyan az neki — tekintve az önök helyzetiét — 
megfelelne. Önök olyan nehéz körülmények 
között kerültek össze és olyan viharokon men-
tek keresztül, hogy teljesen megismerhették 
egymást é* igy ön vőlegényének joggal 
föltűnhetett ez a megváltozott helyzet, ö kü-
lönben is, amennyire a levélből meg tudom, 
ítélni, nagyon gyanakvó, hitetlen, bizalmatlan 
természet, úgyhogy sainte csodálatos, hogy a 
történtek után nem lépett föl másképpen. A 
történtek után. amikor most. látszólag, a bi-
zalmatlanságra minden alt megvan. Szándéko-
san irtam ég aláhúzom ezt a szót: »látszólag«, 
ment azt hiszem ön lényegében Dia is öhozaája 
tartozik, alti éleidének legnehozebb fázisán 
olyan szépen, férfiasan keresztülsegitette. Gon-
dolkozzék ön ezen a dolgon és nagyon vigyáz-
zon, hogyan, milyen irányba víbzí tovább az 
életét. — Pranci. Ismételten megírtam, levél-
ben nem válaszolok. Kivételt nem tehetek, 
bármilyen kedvesen 1« tud ön ltérmi, édes 
Fmncika. — Mult iránt érdeklődő. 1. Reviczky 
költeményei megjelentek gyűjteményes kiadás-
ban Kortársa és barátjai Koróda Pál ren-
dezte sajtó alá- » A kérdezett két sor igy 
haingzik: »Ki «óhajtoz, ki mulat — A világ 
csak hangulat!« 3. Amaz emlékezetes nagy 
írói jubileum az 1894-ik év januárjában zajlott 
le Akkori lapok írásban és képben egyaránt 
bőségesen foglalkoztak vele. — Lucy. Divat-
k é n t — nem értek hozzá. — L. L. Köszö-
nöm » kártyát. A jókívánságokat s«ívböl vi-
szonyom. — D. László. Csak azt tehetem, 
hogy a kéziratot én nyújtom át a szerkesztősé-
günk kritikával foglalkozó munkatársának. 
Nem egyszerűbb, egyenesn az ö címére be-
küldeni? 

KÉRJE MINDENÜTT 

A szerkesztői üzenetek Ssinház F»m, 
Késiratok, Kozmetika, Divat, Konyha, Ké-
simunka rovataiban esak mindenkit ér-
deklő kérdésekre válaszolunk. Aki meg-
címzett és válaszbólyeggel ellátott boríté-
kot küld, annak készséggel válaszolunk 
levélben. — Parkas ImrB csak a rovaté-
ban üzen. 

C 7 ft D C 7 Á l A I f szemölcsök végleg«*, nyomtalan eltávolítása 100% OARANCIÁ-d £ i U I Í O / < A L A I V VAL. Külföldi hölgyek kozmetikai kiképzése a legrövidebb idő alatt. 

K S S Ä Ä Körner Kozmetika 

Szanatóriumi Kozmetika 
Mell- és arcplasztika műtéttel és műtét nélkül, 

belső t(terápiás eljárással 

Dr. Glück s z a n a t ó r i u m 
VI., Benczur.utta 4. — A ráncok 
új, mütétnélkiili szabadalmazott el-
távolítása. Plasztikai sebésze t , arc-
ápolás, szőrtelenít*». — Teleion : 
1-137-32, 1-123-82. - Prospektus-
sal az igazgatóság szolgál. 
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SZÍNHÁZ, Dolli a: Szókincs 
róla. Tovább játszik. — Kez-
dő: Tessék a Nemzeti Szín-
házban Patkós titkár úrhoz 
fordulni. — Orvos: Prof. H. 
Olivecrona Stockholm, Serafi-
mer Laprated. _ f . Zsuzsa: 
A Színművészeti Akadémia 
prospektust küldött elmére. — 
Fogadás: 24 éves. — Budai 
Színkör: Teljesen igaza vau, 
de — mint a napilapokban ol-
vashatja — szó sincs arról, 
hogy Budát megfosszák a 
színháztól. Talán már Jövőre 
megnyílik as Uj budai színház. 
Addig is — járjon télen Pestre 
színházba. 

FILM. »Musical«. Hatvan-
hetven Is van; melyik elmére 
van szüksége? — »Orgonavi-
rágzás.« c/o. Metro-Goldwyn-
Mayer Studio«, Hollywood, 
Calif. U.. 8. A. — »Kivéncsi.« 
Januárban vagy februárban 
InduRnak; magukkal viszik 
egy itt készült fi lmjükéi és 
azt Amerika magyarlakta he-
lyein fogják játszani. 

KÉZIRATOK. »Tizennégy-
éves.« Nagyon ügyes. Fejlődni 
fog. — »Szinlnövendók.« Szok-
ványos bangulatk'épek. — R. 
R.« Most nem veszünk, mert 
fordításokkal el vagyunk lát-
va. — B. János, Szombathely. 
Jól formált, tetszető« Írás, át-
lagon felttll, de mégsem száz-

son Harry tíz évig volt • 
Magyar Királyi Operaház első 
csellistája, majd a berlini 
Scharvenka Klingsworth aka-
démia művészképző tanára. 
Ezek után alakította meg In-
diggel és Ipollyal a hires »Bu-
dapesti quartattxet, mely nagy 
sikerrel járta be az egész vi. 
léget. Son Harry a telavivi ze. 
neakadómia hívására négy 
évig vezette ott a művészképző 
osztályt. Most vltizaérkszett 
Budapestre és itt újból cselló 

oktatással foglalkozik 

százalékos. — »Feledj el.« A 
népköltészet mértékét megha-
ladja, de a nyilvánosság elé 
még nem való. — Sz. Imre. 
Ügyesen versel, de óTzésben és 
tartalomban mit sem ad. — 
8. S. Lajos. Métg ezek sem job-
bak az előbbieknél, Egyik sem 
alkalma» közlésre. 

KÉZIMUNKA. Tanácsta-
lan. TüHterítöt tegyen aa asz-
talra, szines virágos hímzéssel. 
Lehetne tideszínezésü poeztó-
aplikáplós tiillterítö is vagy ami 
még hálásabb, esetleg szines 
rece. — Magyar Ilona. Vála-
szoltam. — Műselyem. A Szín-
házi Élet Boltjában többszáz 
minta közül választhat. Mént 
nem keresett fel minket, mikor 
Pesten járt? í r j a meg a kíván-
ságát, szívesen állok rendelike-

L A K Á S . Jugoszláviai ol-
vasó. A kérdéses bútort sötét-
barnára festetném, a ^égi dió-
favitrint pedig , meghagynám 
eredeti sötét natúr színében 
minden aranyozás nélkül. A 
kis divánt egyszínű brokáttal 
ajánlom behúzni, ugyanabbéi a 
függönyöket is készíttetném. 
Fréz, piros vagy borsózöld szí-
nek egyformán szépek és stíl-
szerűek az Ilyen bútorokhoz. 
A falakat vagy fehérre vagy 
halványzöldre, de mindenesetre 
teljes simán tessék megfestetni. 
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SÍO* 

• Jtâïmk 
Sani» Sándor én Nay Aliz 

»Minden külön értesítés 
S helyett« 
Ben. Folliard éa Krone« Emma 

hásasságot kötöttek. 
(Bozgonyi, Kossak u. Komáromi ós Ssfpal fotók) 

Szabó János ás Tóth Julia 

K O Z M E T I K A . Párizsi, l . Véglegesen ki lehet 
irtaná Lábairól a szörzetet. Nem fájdalmas-, 
nyomnélküli, csak szakorvos végezheti. 2. Leg-
többször a petefészkek hiányos működésével 
van összefüggésbea ós igy feltétlenül Indokolt 
a belső gyógykezelése is. 3, Bőrének száraz-
sága is a petefészkek működésével lehet ösz-
szefüggéshen és igy a belső (kezelés mellett 
külső kezeléssel feltétlenül eredményesen lehet 
gyógyítani. — Erika. A fáradtság1 érzése a 
mozgás befejezésének helyes időpontját Jelzi, 
amire mindig tekintettel kell lenni. Gondot kell 
fordítani arra, hogy «s a fáradtságérzés a pihe-
nés idejében teljesen, elmúljon, mert különben 
a kondíciót rontja. Nemcsak a sportnál, hanem 
még legegyszerűbb tornánál is kerülni kell 
az erőltetést és meg Ikell elégedni a kivihető 
dolgokkal, amit fokozatosan megszokik a test 
ós lassan megjelelő előmenetelt tanúsít. — 
Olvasójuk. A ï időelötti ráncosodás legtöbbször 
a bőr kóros szárazságával van összefüggésben. 

ÓDSZERŰ 

az élőnyelvek gyors elsajá-
títására irányuló tanításaink 
k i z á r ó l a g intézetünkben 
IV., Vöröímcirty-tér 2 , 
I. emelet. Tel. 187 -469 

Óvakodjon az érdeklődő 
közönség a Berlitz-módszer 

utánzóitól I 

Lehet rajta segíteni. — Érdeklődő. Ügylátszik 
elkerülte figyelmét, mert kérdését megválaszol-
tuk. Dióolajjal kenje. — Blsakodó. i . Helyesen 
ápolja. Legalább október végéig ugyanúgy, 
mint eddig. 2. Azokat a felesleges zsírrétege-
ket, ha azt nem szervi betegség okozza vagy 
nem a csont megvastagodása, helyi fogyasztás-
sal vékonyítani lehet. Különleges géppel tör-
ténik, nem fájdalmas -és nem hosszadalmas. — 
Kopaszodó. 1, Abból, hogy kopaszodik, semmire 
következtetni nem tudunk és igy tanáccsal sem 
tudjuk ellátni. Kopaszságot gyógyítani nem 
lehet, de meg lehet akadályozni a hajhullást, 
a hajritkulást és a kopaszodás beálltát vagy 
meg lehet akadályozni, vagv annak idejét ki 
lehet hosszú évekTe tolni. Irjia meg részletesen 
panaszait, miből állott eddigi hajápolása és 
részletesen megválaszoljuk. 3. Meg keli nézetni, 
hogy nem hajlamos-e lúdtalpra, vagy talán 
máris kifejezetten telitalp» van, ezenkívül 
kényelmes, bő cipőt kell hordani, csak így le-
het reméaye azt kipusztítani. — Arad, Böske. 
Gyáros felesége. Ismételjék meg kérdéseiket, 
mellékeljenek válaszbélyeget, hogy diszkrét 
kérdéseikre levélben válaszolhassunk. 

K O N Y H A . Neumannó, Zágráb. Sajnálom, 
hogy elvesztette a rumos csokoJádégolyi re-
ceptjét, de Itt küldöm az elkészítési módját, 
mert már közkívánatra kétszer is leközöltük a 
konybarovatban. lő deka darált diót, lö deka 
cukrot, három szelet reszelt csokoládét és lő 
deka rumban jól beáztatott mazsolát kevés tej-
jel vagy rummal Jóíl' elkeverünk, hogy golyókat 
formázhassunk belőle, vizes kézzel. Csokoládé-
porban meghempergetve, kis pia pírkupakokban 
adjuto fel. — Dr. Erdélyíné. Török feketekávét 
otthon is készíthet, ha van kis rézfüles, erre 
a célra készült edénye, de gyorsíorralón is 
készítheti. Annyi tetszésszerinti cukros vizet 
forral fel, ahány csésze kávéra van szüksége. 
A jól forrásban levő vízbe, mindéin csészére 
egy evőkanál lisztflnomságú darált kávét tesz 
bele. Azután üjra felforralja és elosztja esé-
székbe. Mire annyira kihűl, hogy meg lehet 
inai, a kávé úgynevezett »satz«-Ja leszáll a 
csésze aljára és kitűnő valódi tőrök kávét kap 
belőle. Azért használják a kis iüles kávéfőzőt, 
mert a törökök csak egy-két személyre készítik 
el egyszerre. — Nagy Gézáné, Mezőtúr. »Trl-
bulka.« Lengyel sajt póréval és vaj)al készül, 
nálunk nem igen ismert és (kedvelt, mert na-
gyon keserű. Az «ngoT citromsajt receptjét leg-
közelebb közölni fogjuk. A kívánt könyvet, 
amiben kitűnő receptek is vannak, a Színház! 
Élet, Erzsébet-kőrút 7. sz. alatti Könyves Bolt-
jában barátnője megkaphatja. — özv, Péterffy 
Sándorné. Kérjük, közölje pontos cimét, hogy 
a nyert könyvet elküldhessük. 
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HAJNALI LATOGATÓK. 
Victoria . Bulla Elma 
Az özvegy trónörökösnél . . Gyöngyössy Erzsi 
Couyngbatm Járd . . . . . Zátony Kálmán 
A eantexlbury érsek . . . . Vértess Lajo« 
Lakáj Dózsa István 
Komorba Sitkey Irén 

Szin: A Kensington-palota előcsarnoka. 

(Még sötét van, a Kensington-Palace bejá-
rati csarnokában az ablakrácsokat még 
néni húzták fel. Középen nagy perspektíva 
képzetét keltő íves' járat, mögötte halvány 
fény pislákolj ott a lépcsőház feljárata. 
Balra látni is egy-két felfelé vezető lépcső-
fokot. Ebbe a néma sötétségbe élesen bele-
hasit egy csengő hangja. Utána erős ko-
pogtatás. Bejön egy lakáj, nem egészen 
pontosan felöltözve. Kezében lámpás, Bal-
ról bukkan fel, jobbra megy és ott bele-
vész a sötétségbe. Hallani, amint egy re-
teszt elhúznak és kinyitnak egy zárat. 
Majd kivehetetlen hangok hallatszanak, 
szavak, amelyek lassan értelmesekké vál-
nak, mikor az érkezők is előjönnek és 
láthatókká lesznek. Conyngham lord lép 
be nehéz köpönyegben, mögötte a canter-

buryi érsek.) 
Lord: Mondja meg, hogy a jelentést azon-

nal át kell venni. Igen sürgős dologról van 
szó. 

Lakáj: Igenis, de meg kell mondanom 
lordságodnak, hogy ő királyi fensége még 
nines fent. 

Lord: Nines fent? Persze, hogy nincs 
fent hajnali hat órakor. Küldje be ő ki-
rályi fenségéhez a komornáját, hogy azon-
nal költse fel. 
(A lakáj gyertyákkal buzgólkodik, hogy 
több világosságot adhasson. De a lord sür-
gető fellépése megakasztja ebben a mun-
kában, Csak néhány gyertyát gyújtott meg, 

a többit hagyja.) 
Lakáj: Igenis. 
Lo"d: És mondja meg, hogy a Canter-

bury! érsek és lord Conyngham vannak itt, 
hotry Igen fontos ügyben beszéljenek ő ki-
rályi fenségével. 

Lakáj: Igenis. (Elindul.) 

Bulla Sima 
(Angelo foto) 

Lord: Űgylátszifc várnunk kell egy da-
rabig. Hát látja, kedves érsekem, így 
készül a történelem. „ 

Érsek: Ez nem kerül bele a történelembe. 
Lord: Nem. <Palaokot és utí poharat vesz 

elő, tölt.) Nem parancsol egy kortyot 1 
Érsek: Nem, igazán i.flm kérek. 
Lord: Azt hiszem, n.a gyméltóságod már 

jtirt ilyen szomorú, de egyben dicsőséges 
küldetésben, mint a most ani, úgy-e bárl 

itrsek (bólint): Hogyne, hogyne! Boldo-
gult Vilmos király ő felségének is én ad-
tára hírül, hogy elődje mt-ghalt. De az nem 
ment ilyen körülményesen. Vilmos o fei-
ségo ott várakozott a szomszéd szobában. 

Lord: Ügy. És hogyan fogadta a hirtl 
Érsek: Nagy élénkséggel. Ezek voltak ím 

első szavai: »Meghalt! Na, ne mondja! Ko-
molyan mondjaí« Akkor aztán így foly-
tatta ; »Hát, én nem vagyok nagyon elbiza* 
kodort ember, de jobb király leszek, mint 
szegé.!y György volt.« , ,, 

Lor<l: Még sem lett jobb király. 
Érsek: Nem. Jobb jellem volt, de nem 

jobb Mrály. Ez néha megesik, sajnos. 
Lak ál (be): Sikerült felkelteni a komor-

nát Pa .-ancsol erősebb világítást lordaágotn 
Lord t Több világosság nem Artana. (A* 

érsekhez.) Ilyem ünnepélyes alkalomhoz 
fény ke ll. . . 

Lakáj ü Az ablakokat parancsolja ki-
nyitni lordságod 1 %<p 

Lord: Dehogy, a világért sem. Nem kell 
túlozni. . . 
(A lakáj gyertyákat gyújtogat, a szin vi-

« ldgo8odik.) 
Érsek: Szomorú dolog volt ez nagyon, 

szegény (?yörgy királlyal. Mekkora család, 
mennyi flii, és egyik sem sikerült. 

(Lakáj el.) 
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Lord (mérgesen): És most itt vagyunk, 
egyik fiúnak a lányánál. 

Érsek (felemeli ujját): Még várjunk. Na-
gyon különbözők. De mindenesetre remél-
jük a legjobbat. 

Lord: Mindenesetre férjhez kell adnunk. 
Ha az arravaló embert megtaláltuk neki, 
valahogv csak megleszünk vele. I t t van pél-
dául György cambridgei herceg. Egykorú 
vele és hallom, olyan jól tud anyanyelvün-
kön, mintha itt született volna. 

Érsek: György, az unokatestvére? (Fejét 
rázza,) Az nem fog menni. A kenti her-
cegnő nehézségeket fog okozni. 

Lord (mérgesen): Az édesanyja mindig 
nehézségeket fog okozni, akármilyen ötlet-
tel állunk elébe, ö ezt az utódlást is úgy 
fogja felfogni, mintha ő következnék a 
trónon, nem is a lánya. 

Érsek.: Hát, majdnem úgy is van. 
Lord: Hohó! Csakhogy én abba nem me-

gyek bele. 
Érsek: Azt hallom, hogy a kenti herceg-

nőnek már megvan a kedvére való jelöltje 
a lánya számára. 

Lord: Komolyan! Kicsoda? 
Érsek: Az ő fivérének, a szász-koburg 

hercegnek van két fia. Ernő herceg és Al-
bert herceg. 

Lord: Hát, az lehetetlen. Ki van zárva. 
Eemofiliások. 

Érsek; Micsoda! 
Lord: Vérzékenyek. Rossz az érrendsze-

rük. Az náluk családi baj. És unokatestvé-
rek is. Nem, nem. Azt nem. 

Érsek: György herceg éppen úgy unoka-
testvére. 

Lord: De nem azon az ágon. Az nagy kü-
lönbség. A hemofiliáról tudnia kell nagy-
méltóságodnak, hogy nők nem öröklik, 
csak férfiak. Nem emlékszik nagyméltósá-
god arra az esetre, mikor a szász-koburgi 
herceg majdnem elvérzett! Az ő fiát ve-
gyük a Victoria férjének! Egy külföldi há-
zasság nálunk sohasem népszerű igazán. 
(Óráját nézi.) De soká jön már az a lány. 

Érsek (rendreutasítőan): A királynő? 
Lflrd (tettenkapva): Nem, nem, a komor-

j á t gondoltam. Vájjon felköltötte már! 
Haj. haj, nagy baj ez. Nem tudok eleget 
tűnődni raj ta. 

Érsek: Micsodán! 
Lord: Hogy nő kerül a trónra. Férfi sok-

kai jobb volna. 
Érsek; Tudja Jsten. A legutóbbi királyok 

nem sikerültek valami nagyon. 
Lo^d: Ha úgy vesszük. I. Edward óta egy 

angol király sem sikerült. 
Érsek; És mégis itt vagyunk. És semmi 

bajunk. (Komorna belép.) 
Lord: Semmi bajunk, csak a torkunk vé-

res. 
Komorna: Bocsánatot ké r ek . . . 
Lord: Na! Na? 
Komorna: ö királyi fensége . . . Bementem 

hozzá, de ő királyi fensége alszik. 
Lord: Ez valószínű volt. Ha alszik, akkor 

fel kell kelteni. 
Komorna: Igen, de olyan jóízűen al-

s z i k , , . bocsánatot kérek lordságodtól, nincs 
szívem felkölteni. 

Lord: Nézze, fiam, tudja maga, hogy én 
ki vagyok! 

Komorna: Igenis, tudom. 
Lord: És tudja, hogy ő nagyméltósága 

kicsoda! 
Komorna: Igenis. 
Lord: Hát akkor szedje a lábát, költse 

fel ő királyi fenségét és mondja meg. hogy 
mi vagyunk itt, sürgős kihallgatást ké-
rünk. (A komorna megszeppenve, alázato-
san távozik. Óraütés.) Hat óra. Tízkor ko-
ronatanács. 

Érsek: Hol lesz! I t t ! 
Lord: Azt hiszem, a St. Jaraesbaw. De le-

het, hogy itt, majd meglátom. 
(Belép a kenti hercegnő, Victoria anyja. 
Magára kapott valamit, de nevlizséjében is 
van méltóság. Lord és érsek felkelnek és 

bókolnak.) 
Hercegnő: Jó reggelt. Valamit újságot 

hoztak az urak! 
Lord: Victoria ő királyi fenségének hoz-

tunk hírt, feaiség. 
Hercegnő: A h . . . a k i r á l y . . . 
Lord: Meghalt. 
Hercegnő: Szóval, most a leányom. . . 
Lord (bólint): Angol királynő. 
Hercegnő: Tehát végre mégis. És én az 

anyakirályné vagyok. 
Lord; Nem, kérem. Fenséged nem anya-

királyné. 
Hercegnő (ellenségesen): Nem! 
Lord; Fenséged a királynő anyja, ez nagy 

különbség. Az anyakirályné címe csak ak-
kor illetné raesr a közjog szerint fensége-
det, ha valóban királyné lett volna. De 
csak özvegy trónörökcsné volt. 

Hercegnő: Nem tesz semmit. Ha a tör-
vény nem adja nekem ezt a címet, majd 
megkapom a leányomtól. 

Lord: Attól tartok, fenség, hogy ez nem 
lesz lehetséges. 

Hercegnő: Eh, rögtön beszélek vele és el 
lesz intézve. 

Lord: Bocsánat, mi rendkívül sürgős ügy-
ben óhajtunk a királynő őfelségével be-
szólni és a kihallgatás nem tür halasztást. 
Fenséged jelenlétét ennél a kihallgatásnál 
a törvény csak akkor óhajtja, ha ő felsége 
kéretni fogja, 

Hercegnő: Na hallja, ez egy kicsit sok. 
Érsek (békítően): Fenség, ez az óra na-

gyon súlyos történelmi óra. Mi itt hivata-
los személyek vagyunk. Az udvari etikett 
és az ősi hagyományok bizonyos szabályo-
kat írnak elő, amelyeket szigorúan meg 
kell tartanunk. Fenséged nem akarhatja 
megszegni ezeket a szabályokat. 

Lord (az érsekhez): Már jön. 
Érsek: Akkor, fenség, bocsánatot kérünk 

egy pe rc re . , , igazán csak egy percre. 
(Kinyit egy oldalajtót és azon hajbókolva 
kikényszeríti a hercegnőt, aki vonakodva, 
nagynehezen kimegv, A falon most felbuk-
kan Victoria árnyéka: közeledik, s az ár-
nyék hamarabb látszik, mint ő maga. Végre 
belép. A lord és az érsek azonnal letétel-
nek előtte és kezet csókolnak neki, Az oldal-
ajtó kinyílik, a hercegnő bedugja a fejét 

és leselkedik.) 
Lord: Felség, az a fájdalmas kötelesség 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 



háramlóit reánk, hogy értesítsük felsége-
det . . . 

Hercegnő (izgalmában képtelen végig-
várni a mondatot, benyit); Királynő lett a 
lányom! Királynő! 
(Mozdulatlanul állanak, a függöny lassan 
legördül, de csak egy pillanatra. Megint 
felmegy. Victoria egyedül áll a lépcső aljá-
nál, a lord és az érsek hajlongva és előírá-
sosan hátrálva, éppen most távoznak. La-
káj nincs a színen az ünnepélyes pillanat-
ban. Mikor az ajtó becsukódik utánuk, 
kinyílik a mellékajtó és belép a hercegnő. 

Odasiet leányához.) 
Victoria (még a nagy pillanat hatása 

alatt, álmélkodva): Mama., . , 
Hercegnő (megöleli): Lányom, lányom, 

drága, kis lányom . . . 
Victoria» Jöttek megmondani, hogy ki-

rálynő vagyok, 
Hercecnö: Végre. 
Victoria: De még nem koronáztak meg. 

Mégis királynő vagyok már? 
Hercegnőt Hogyne. Máris. A király meg-

halt, te vagy a királynő. 
Victoria» Az uralkodásom megkezdődött* 

Most már azt tehetek, amit akarok! 
Herceguő: Amit akarsz, Ne törődj vele, 

akárki, akármit mond: amit meg akarsz 
tenni, azt tedd meg. 

Victoria» Igen. Hát én mindjárt szeretnők 
is valamit. 

Hercegnőt Csak mondd meg, úgy lesz, 
ahogy akarod. 

Victoria» Olyan furcsa az egész . , , olyan 
hirtelen jö t t . . . 

Hercegnői Igen, olyan hirtelen, pedig 
olyan régóta vártuk már. De ne állj itt, 
drágám, még megfázol. Gyere vissza, fe-
küdjünk le. Ahogy szoktuk, együtt. (Meg-
öleli.) 

Victoria» Nem, mama. Ha azt tehetem, 
amit akarok, akkor én ezentúl külön háló-
szobát akarok. Egyedül akarok aludni. 

Hercegnő (megdöbbenve): Egyedüli Nél-
külem! 

Victoria» Nélküled, mama. 
Hercegnőt Hát ezért vártál te erre a pil-

Victoria» Nézd, most már a magam ura 
vagyok. Nagybritannia uralkodója, ne vedd 
rossz néven, én nagyon szeretnék végre 
egvedül aludni. (Sarkon fordul, nem vár 
választ, indul.) 

Hercegnőt A magad ura v a g y , , , (elké-
pedve.) Belőlem most mi lesz! (Ml és nézi 
Victoriát, aki felemelt fejjel megy a lép-
csőn és nem néz vissza, hogy máris egyedül 
legyen.) 

FÜGGÖNY 

2. KÉP, 1839. 
LEGÉNYKÉRÉS. 

Victoria Bulla Elma 
Albert heraeg . . . . . . Págor Antal 
Eroö herceg Dénes György 

Szia: A wtadsorl királyi palota. 

(Szász-kóburg-gótai Albert herceg a wind-
sori kastély ablakánál áll és elég rossz-
kedvűen bámul rajta kifelé. Kint nagyon 
szép a kert, de a látvány nem gyönyörköd-
teti. Még egészen fiatal ember, de tartása 
felnőttes, néha túlságosan az. Pár pillanat 
múlva nyílik az ajtó és testvérbátyja, 
Ernő herceg lép be. Meg^ nézi. Szünet 

után megszólal.) 

Ernő» Nos, Alberti 
Albert (nem fordul vissza): Jawohl, 

mein Bruder. 
Ernő» Ne beszélj németül, már mond-

tam. 
Albert (visszafordul): Miért ne be-

széljek! 
Ernő: Gyakorolnunk kell ennek az or-

szágnak a nyelvét. Egyikünknek most 
már örökké ezt a nyelvet kell beszélni. 
Vagy neked, vagy nekem. 

Albert (sóhajt): Ügylátszik. 
Ernő (fürkészve); Es mit gondolsz, me-

lyikünk lesz az! 
Albert: Azt ón nem tudhatom. A döntés 

aem a mienk. 
Ernő: Jó, jó, de azért végre mi is bele-

szólunk a dologba. 
Albert: Hogyne. Amennyiben valamilyen 

Választ kell adnunk. Azt, hogy igen. 
Ernő: Gondolod! 
Albert: Persze, hogy gondolom. Miutáu 

nemet nem mondhatunk. 

Lug és szappan 
a haj ellensége! 

A szappanai való mosás alkal-
mával annak iugtartalma miatt a 
hajat felduzzasztja, ami ártalmas. 
Ezen felül a szappan a hajon csúnya 
szürke lerakodást hagy hátra. 
Használjon tehát lug- és szap-
panmentes NEO-SHAMPOON-t 

Neo-Shampoon "folyékony" 
is kapható, P. —.90 és P. 2.40 
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Ernői Szóval te nem óha j t anád . . . 
Albert: Az óhajtásról én már rég letet-

tem, öregem. Az óhajtások itt csak za-
varhatják az embert. 

Ernői Ügylátszik, ez a helyzet nem tesz 
nagyon boldoggá. 

Alberti Irtózom ettől az idegen ország-
tól. Nézz itt ki. {Kimutat,) 

Ernői Én ezt nagyon szépnek találom. 
Alberti Szép, az lehet. De itt élni 

örökké, az a számklvetettséggel egyenlő. 
Ernő: Nono. Majdnem király az ember, 

az is valami. 
Albert: Szó sincs róla. Az angolok abba 

sohasem fognak belemenni, hogy egy ide-
gen itt király legyen, ha csak majdnem 
király is. 

Ernő; Csakhogy mi itt nem vagyunk 
egészen idegenek. Van tagja a saját di-
nasztiájuknak, aki idegenebb, mint mi. És 
beszélünk úgy angolul, mint itt akárki. 

Alberti De nem itt születtünk. 
Ernő: Jelent az valamit, hogy kl hol 

született? 
Alberti Alapjában véve nem jelent sem-

mit, de az angoloknál ez mindent jelent. 
Sohasem jöttél arra a gondolatra, hogy 
ezek az angolok voltaképpen nagyon ro-
mantikus emberek? 

Ernő: Én inkább anyagiasaknak tartom 
őket. 

Albert: Az lehet, de még azt is roman-
tikusan csinálják. Mindenük romantikus, a 
történelmük, a háborúik, a trónörökiésük, 
a forradalmaik. Nemrég olvastam el egy 
angol történelmet. Tiszta regény. És mi-
lyen regény! Alig vesztettek ezek csatát 
valaha is. Amit elvesztettek, az el is fe-
lejtődött. 

Ernő: Igen, És mi van azokkal a terü-
letekkel, amiket elvesztettek? 

Albert: Azt ők 'nem veszik tudomásul. 
Francia földről már háromszáz éve kiker-
gették őket, de a királyaik még mindig 
hordják a francia királyi címet. Ne ne-
vess, ez így van. Hordják,. 

Ernői És az idegeneket mégsem szere-
tik. Nem rossz. 

Alberti De igen, szeretik az idegent: kor-
mányozni. Ezt úgy osztogatják, mint va-
lami kitüntetést. Akár én maradok itt, 
akár te, aki itt marad, azt csak tenyész-
állatnak fogják használni. Mondd, ha te 
maradsz itt, szívesen belemégy ebbe? 

Ernő: Azt mondod, »ha« én maradok 
itt. Hát ideje, hogy erről beszéljünk. Csak 
én lehetek az, aki itt marad. A papa nem 
szólt neked semmit? 

Alberti Nem. Mit mondott volna? 
Ernői Űgylátszik, nehezére esett, és in-

kább nem mondta. Nem tudom. Egy biz-
tos ! az ő határozott kívánsága, hogy ón 
maradjak itt. 

Alberti Te? 
Ernői Bánod? 
Albert (bosszúsan): Akkor miért kellett 

nekem idejönni? 
Ernő (Ma éllel): Istenem, választani 

mégis csak Victoria fog. De engem fog 
választani 

Albert: Miért? 
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Ernő: Mert a papa így kívánja. Neki bi-
zonyos családi okai vannak. 

Albert: Akkor miért nem mondta ezt 
meg nekem? 

Ernői Azt csakugyan nem tudom. De a 
mamának mindig te voltál a kedvenc 
gyereke. Talán azért vagyok én az ő ked-
vence. (Furcsán néz fivérére.) 

Albert (szünet után): Mondd, min ves»-
tek ök össze tulajdonképpen? 

Ernő: Több volt az, mint össze veszés. 
(Szünet,) Emlékszel te egyáltalán a ma-
mára? 

Albert: Hogyne, nagyon jól emlékszem 
rá. Az ölébe vett ós sírt és sírt, amíg én 
is elkezdtem sírni. 

Ernői Te még nagyon kicsi voltál, mi-
kor ő . . . mikor ő elment tőlünk. (Nézi.l 

Alberti De nekem mindig írt. 
Ernői Nekem bezzeg nem írt soha 
Alberti Titokban kaptam a leveleket, 

kéz alatt. Nem volt szabad megmondanom 
senkinek, hogy ír nekem. 

Ernői És te is írtál neki? 
Alberti Irtani, hogyne. 
Ernői Titokban? 
Alberti Titokban, 
Ernői És nekem sem mondtad soha. 
Alberti Nem volt szabad. Kitudódott 

volna, 
Ernői Nekem sem mondtad, a testvéred-

nek. Igen, téged mindig jobban szeretett, 
mint engem, Eredetileg magával is akart 
vinni téged, mikor elment. Engem nem 
akart. 

Alberti Atókor, mikor Párizsba ment 
lakni? Egyedüi? 

Ernői Na, egyedül éppen nem. (Hirtelen 
eszébejut valami.) Várjál c s a k . . . én most 
kezdek rájönni valamire. Nézd, Albert, fi-
gyelj ide. Nekem keli itt maradnom, mert 
te testvérem vagy, de nem vagy a papa 
fia. Ebben a pillanatban jöttem rá egé-
szen. 

Albert; Micsoda? (Megdöbbenve néz rá,) 
Ernő (hevesen): Te nem vagy a papa 

fia! Ezért mondta ő nekem folyton, hogy 
nekem kell itt maradnom és nem neked. 
Albei't, bocsáss meg nekem, én téged na-
gyon szeretlek. De a papa így akarja és 
neked engedelmeskedned kell. 

Albert; Ha igaz, amit mondasz, miért en-
gedelmeskedjem én a te papádnak? 

Ernő: Istenem, ha nem az apád, akkor is 
alattvalója vagy. Neki van joga dönteni fö-
lötted is, mint a többi alattvaló fölött, 

Albert: Nem. Ebbe nem megyek bele. 
Ernő: Nem mégy bele? 
Alberti Nem, Síért nem szólt nekem? Ha 

azt akarja, hogy engedelmeskedjem neki, 
akkor szóljon egyenesen nekem és ne csak 
neked, 

Ernői Lásd be, hogy nehezére esett volna 
magyarázgatnia az okokat. 

Alberti Belátom. De ezzel fel is vagyok 
mientve minden kötelezettség alól. 

Ernő (ijedten): Szóval, mit akarsz tenni1? 
Alberti Ha Victoria engem választ, igent 

fogok mondani. 
Ernői De nem fog téged választani. Nézd, 

Albert, a te anyád az én anyám a m i 

családi becsületünk közös, Amit mondtam, 
azt nem szabad megtudnia senkinek. Nekem 
az a kötelességem, hogy a papa óhajtásá-
rak érvényt szerezzek. Ezért én téged haza 
foglak hivatni. 



Alberti Hazahivatsz? 
Ernő: Még ma írok Ihaaa, hogy rendelje-

nek vissza. 
Alberti Es ha ón nein akarok hazamenni? 
Ernő: Edes Öregem, mi nem angolok va-

gyunk, mi németek vagyunk. Ha az ural-
kodó azt parancsolja, hogy te utazz haza, 
akkor te haza fogsz utazni. Ezt magad is 
nagyon jól tudod, hát mit beszélsz. (Albert 
a szeme közé néz egy darabig, de aztán el-
fordul.) Nézd, én nem veszem el a boldogsá-
godat, Albert. Te boldogabb leszel, mint én. 

Albert: A boldogság nem minden. 
Ernő: Majdnem minden. 
Albert: De ón sohasem tűztem ki célom-

nak, hogy boldog legyek. 
Ernő: Akkor mit akarsz az életben? 
Albert: Csinálni valamit, aminek legyen 

értelme. 
Ernő: És tenyészállatnak lenni, anna« 

van értelme? Ettől foglak megmenteni. 
Albert (hidegen): Csak ne ments meg. 

A magam életét én rendezem be. 
Ernő: Ügy. Szóval neked itt szándékaid 

vannak. Ambíciókkal jöttél ide. 
Albert: Ambíció? Vájjon ambíció az, hogy 

az ember feláldozza magát? 
Ernő: Valóban nem az. De erre nem fog 

sor kerülni. Te csak tedd azt, amit neked 
megparancsoltak. 

Albert: Amit te parancsoltál? 
Ernő: Nem. Amit az uralkodó herceg pa-

rancsolt. Ha nekem nem hiszed ezt a pa-
rancsot, majd meg fogod tudni. 

Albert: Megvárom. (Lépéseket hallanak.) 
Victoria (belép. Látja, hogy itt valami 

nincs rendben): Mért vágtok ti mind a ket-
ten ilyen komoly képet? 

Ernő: Esik az eső. 
Victoria: Majd mindjárt kiderül és akkor 

lovagolunk egyet a parkban. 
Ernő: Ô, ez nagyon jó ötlet; ennek örülök. 
Victoria: Remélem, jól fogjátok itt maga-

tokat érezni. 
Ernő: Nagyon. Nekem itt minden roppan-

tul tétszik. 
Victoria: És neked, Albert? 
Albert: Te nagyon kedves vagy, rokon. 

Hogyne érezném jól magam, ha veled le-
hetek. 

Victoria: Végre. Tudod, hogy ez az első 
kedves szó, amit mondtál nekem? 

Albert: Bocsáss meg. 
Victoria: Nem baj, én ezt? szeretem. 
Albert: Azt bocsásd meg, hogy ez volt 

az első. 

Victoria: Fő, hogy nein a« utolsó. 
Ernő: Ügy látom, csakugyan kiderült. 

Menjünk lovagolni? 
Victoria: Kedves unokafivérem, a ti itt-

tartózkodástok programmját én pontosan be-
osztottam. Mikor lovagolni megyünk, akkor 
majd megyünk lovagolni, előbb nem. Azon-
kívül úgy tudom, hogy te mindennap gya-
korolsz a zongorán. Ma még nem gyako-
roltál. 

Ernő: I t t arra nehezen akad időv 
Victoria: Szó sincs róla. Most szépen 

mégy a zongorához és gyakorolni fogsz . . . 
Ernő: Megnéztem itt az egyik zongorát, 

kedves rokon. Le van hangolva. Azon lehe-
tetlen gyakorolni. 

Victoria: Ne törődj vele. Egyedül leszel, 
senki sem fogja hallani a játékodat. Te 
csak gyakorolj nyugodtan. 

Ernő: Ahogy akarod. Megjegyzem, Albert-
tal ketten együtt szoktunk gyakorolni. 

Victoria: Duett ázon a lehangolt zongo-
rán? Nem, az borzasztóan hangzik. Te csak 
gyakorolj egyedül. Albert is egyedül fog 
gyakorolni egy másik alkalommal. 

Ernő: Parancs ez, kedves rokon? 
Victoria: Kedves Ernő, én neon óhajtok 

neked parancsolni. Én csak azt akarom» 
hogy úgy érezd magad, mint otthon és mi-
vel otthon mindig. gyakorolsz, ennélfogva 
azt kívánom, hogy most menj és gyakorolj. 
Lovagolni csak egy óra múlva megyünk. 
Idő tehát van. Menj gyakorolni. 

Ernő (kínban van, de a kis nőnek nem le-
het ellenszegülni. Indul): Ahogy akarod, Al-
bert, ne felejtsd el, amit mondtam. (Jelen-
tősen ránéz, kimegy.) 

Victoria: Milyen furcsán beszélt hozzád a 
bátyád. Valami baj van köztetek? 

Albert: Ö, semmi. Q-yerekségek. 
Victoria: Remélem, nem vesztetek össze? 
Alberti Sohasem szoktunk veszekedni. 
Victoria: Én azt hiszem, veled nem is le-

het veszekedni. Én például ne:n tudnék. 
Albert: Nagyon kérlek, ne is próbáld meg. 
Victoria: Van, aki önkéntelenül is mindig 

veszekszik. 
Albert: Igen. (Szünet.) 
Victoria: Az ilyen ember örömét leli a ve-

szekedésben. 
Albert: Igen, vannak ilyenek. (Szünet.) 
Victoria: Nem akarsz leülni? (Albert fog 

egy távolabbi széket.) Mért nem ülsz köze-
lebb? ügy könnyebb beszélgetni. 

Albert (közelebb jön): Te igazán nagyon 
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kedives vagy, Victoria, mióta csak itt va-
gyunk. (Gyorsan.) Mind a kettőnkhöz na-
gyon kedves vagy. 

Victoria: Ernőt én nagyon szeretem. 
Albert: Én is nagyon szeretem. (Leül.) 
Victoria: Ti mindig együtt voltatok ed-

dig, ugye! 
Albert: Igen, még söhasem voltunk egy-

más nélkül. 
Victoria: Az nagyon szép. (Szünet.) Nagy 

áldozat volna számodra, ha el kelleme tőle 
szâkâdnod? 

Albert: Elválni tőle fájdalmas volna. De 
az ember az ilyesmit megszokja, ha muszáj. 

Victoria: Az én életem egész más volt, 
mint a tietek. Nekem sohasem volt hozzam 
való társam. Folyton, folyton, egész életem-
ben egyedül voltam, a mamáról persze nem 
beszélek. El sem tudom'képzelni, milyen le-
het az, ha az embernek testvére van-

Albert: Egy testvért nagyon meg lehet 
szeretni. 

Victoria: De, azt hiszem, nemcsak test-
vért, ugyeT 

Albert: Igen, az megesik, hogy mást is. 
(Szünet.) 

Victoria: Most mire gondolsz! 
Albert: Idehallatszik az Ernő játéka. 

Beethovent látszik. 
Victoria: Ernőre hallgatsz, mikor velem 

vagy, nem énrám! 
Albert: Bocsáss meg, behallatszott a zene. 

Igazán, ne gondold, hogy figyelmetlen 
vagyok. 

Victoria (hosszú szünet után): Albert, va-
lamit mondanom kell neked. 

Albert: Igen, parancsolj velem. 
Victoria: A rangommal jár, sajuos, hogy 

ezzel nekem kell előállnom. Pedig egy 
leány rendszerint nem szeret ezzel maga 
előhozakodni. Jobban szereti az ember, ha 
ezzel az illető fiatalember hozakodik elő. 

Albert: Kívánod, hogy mondjak valamit! 
Victoria (remegő hangon): Egyelőre csak 

egyef remélhetek tőled, hogy azt mondod 
nekem: egyszer majd fogsz tudni szeretni. 
Mert ha azt mondhatnád nekem, hogy máris 
szeretsz, az maga volna a mennyország. 

Albert: Már pedig így van. Szeretlek. 
Victoria: Eléggé szeretsz ahhoz, hogy el-

végy feleségül! 
Albert: Jobban. Hiszen a mi köreinkben 

az emberek gyakran úgy házasodnak, 
hogy egyáltalán nem szeretik egymást. 

Victoria: Erre én képtelen volnék. 
Albert: Én is. 
Victoria: Szóval elveszel engem fele-

ségül! 
Albert: Ha aíkkor is akarni fogod, mi-

kor jobban megismertél, akkor nagyon há-
lásan és hódolattal el fogom fogadni ezt 
az édes kis kezet, amelyet most felajánlasz 
nekem. 
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Victoria: Mikor jobban megismertelek! 
Albert: Igen, mert előibb még inondianom 

kell valamit. Néhány perccel előbb még 
magam sem tudtam azt, amit most már 
tudok. Bizonyítékom tulajdonképpen még 
most sines. De úgy érzem, hogy amiről 
beszélek, az igaz. 

Victoria: Ha olyasmi, amit nem sze-
retnék tudni, akkor ne mondd meg. 

Albert: Meg kell mondanom. Ernőnek és 
nekem az édesanyánk ugyanaz, de az 
apánk nem. 

Victoria: Ezt nem értem, 
Albert: Eléggé fáj, hogy meg kell ma-

gyaráznom. Az én anyám és a férje külön-
váltak egymástól, miután én megszülettem. 
Nem szerették egymást. Anyám, úgylát-
szik. valaki mást szeretett. 

Victoria: Mint férjes asszony! (Albert 
bólint.) A te születésed előtt szeretett 
mást, vagy utána! 

Albert: Az én születésem előtt. 
Victoria: Ki t ! 
Albert: Azt nem tudom. Ügy hogy én 

voltaképpen azt sem tudom, ki vagyok. 
Ezt mindenesetre kötelességem volt kö-
zölni veled. 

Victoria: Igen, ez nagyon helyes volt. 
Albert: Ezekután elbocsátasz! 
Victoria: Nem. Maradj, nem engedlek. 

Ezzel én nem törődöm. Különben is ki 
tudja ezt a dolgot! 

Albert: Ernő például tudja. 
Victoria: Ernő! 
Albert: Nekem is Ő mondta el. Es az 

apja ie> tudja. 
Victoria: De hiszen apátok küldött ide 

téged is. 
Albert: Igen. De abban a reményben, 

hogy te Ernőt fogod választani. 
Victoria: Elég csacsi volt, ha ezt re-

mélte. 
Albert: Miért! 
Victoria: Hogy választhatom én Ernőt, 

ha te is itt vagy! Albert, bánom is én az 
egészet, én nem az apádhoz akarok felesé-
gül menni, hanem hozzád! (Már egymás 
karjaiban is vannak. A lány szenvedélyes 
odaadása vágyat vált ki a férfiból, de ez 
a vágy még kissé tartózkodó.) 

Albert: Édes kis r o k o n . . . édes kis fele-
ségem . . . 

Victoria: Nem csókolsz meg! 
Albert: Ha szabad. (Csók.) 
Victoria: Még, még! 
Albert: Kérem a jó Istent, hogy sohase 

legyen okod ezt megbánni. 
Victoria: Megbánni! Miért kellene meg-

bánnom! Nem szoktam semmit megbánni. 
Aztán meg nem is lesz sok időm gondol-
kozni fölötte, mert igen gyorsan meg 
fogjuk tartani az esküvőt. Mindenki várja. 

Albert: Mindenki! Hiszen még nem is 
tudja senki. 

Victoria: Mindenki várja, hogy férjhez-
menjek. Mindenáron választanom kellett 
már valakit. De én nem akartam akárkit 
választani. 

Alberti Még Ernőt sem! 
Victoria: Istenem, én Ernőt mindig SZP-

rettem. Most is szeretem. 
Albert (vidáman): Ezért küldted gyako-

rolni. ö észrevette, hogy miért. 
Victoria: Tudta, hogy ez lesz a vége! 
Albert: Nem, azt nem várja. 
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Victoria: Haoem mitt 
Albert: Hogy te ugyan engem fogsa vá-

lasztani, de én nemet fogok mondani. 
Victoria (meghökkenve): Hogyan mond-

hattál volna nemet egy királynőnek? 
Albert: Sehogyan, drágám. Egy király-

nőnek nom lehet nemet mondani. 
Victoria: De ha lehetne, mondtál volna 

nemet? 
Albert: Dehogy is mondtam volna. Hagy-

juk ezt, Ernőnek rossz kedve lesz, ennyi 
az egész. 

Victoria: Szegény Ernő. Majd mind a 
ketten igyekezzünk nagyon kedvesek lenni 
hozzá. 

Albert: Akkor talán megüzenhetnéd neki, 
hogy nem kell tovább gyakorolnia. Mert 
még ott ül egy óra hosszat. 

(Ernő belép.) 
Victoria: Amint látom, nem ül ott. Jössz 

velünk lovagolni, kedves rokoni 
Ernő: Hogyne, örömmel, kedves rokon. 
Victoria: Mert mi már készen vagyunk. 

Minden el van intézve. Albert, mondd 
meg neki. 

Albert: Kedves E r n ő . . . azt mondtad, 
hogy ne felejtsem el, amit mondtál. Hát 
én . . . elfelejtettem. 
(Ernő rájuk néz és mindent megért. Nem 

felel.) 
FÜGGÖNY 

3. KÉP. 1840. 
BOLDOG REGGEL. ' 

Victoria Bulla Elma 
Albert herceg . . . . . . Páger Antal 
Richards Berky József 

Szín: Albert herceg öltfoüszobája Windsorbau. 
(Csengetés. A herceg öltözőjébe Windsorban 
éppen most lép be a lakáj. Két gyertya ég. 
A lakáj roppant vigyázva elkészíti a forró 
vizet, szappant, borotvát, pamacsot és törül-
közőt. Majd a herceg ruhadarabjait készíti 
elő egymásután, aztán az ablakhoz megy, 
felhúzza a redőnyöket és kioltja a gyertyá-
kat. A nap már javában süt. A lakáj elké-
szült mindennel, ,most áll és vár. Nyílik az 
ajtó, belép a herceg brokát hálókabátban és 

keleti mintájú hálósipkában.) 
Albert: Ma reggel magam borotválkozom. 

Majd csengetek. (Lakáj meghajlik, elmegy. 
A herceg a tükörhöz lép, leteszi a sipká-
ját, fésűt, vesz és rendbehozza kócos haját. 
Aztán leül és lerúgva prémesszélü papucsát, 
nadrágot húz. Vissiavejzi a papucsot, le-
dobja a hálókabátot és megy az öltözőasztal-
hoz. Kinyitja a hálóinge gallérját és készül 
borotválkozni. Éppen veri a habot, mikor 
nesz hallatszik az ajtón. Csodálkozva néz 
arrafelé. Victoria lép be. Előbb csak a fejét 
dugja be, amelyen éjjeli főkötöt hord, aztán 
egészen megmutatkozik rózsaszín fésülködő-
köpenyben, A köpeny felett hanyagul oda-
vetett kasmirsálat hord. Boldog és kedves.) 

Victoria: Bejöhetek, Albert? 
Albert: Hogyne, drágám, parancsolj. 

(Victoria ámulva szemléli, akit eddig nem 
látott: egy borotválkozó férfit, akinek arca 
be VQV, szappanozva.) 

Victoria: Mit csinálsz? 
Albert: Borotválkozom. 
Victoria: J a j de érdekes. Nem baj, ha itt-

maradok és nézem? 
Albert: Ha érdekel, csak maradj. 
Victoria: Persze, hogy érdekel. Olyan fur-

csa, Sohasem jutott eszembe, hogy te borot-
válkozni is szoktál. 

Albert: Azt hitted, hogy egyáltalán nem 
borotválkozom? 

Victoria: Nem gondoltam rá. Sohasem 
láttam még férfit borotválkozni. 

Albert (nevet): Felteszem, hogy nem. 
Victoria: Es hányszor csinálod? Minden 

héten? 
Albert: Mindennap. 
Victoria: Minden áldott nap? Hihetetlen. 

Hát az ilyen gyorsan nő? 
Albert: Bizony. 
Victoria: Elég terhes lehet. En a körmö-

met minden héten egyszer hozom rendbe és 
ez elég. 

Albert: A köröm sokkal lassabban nő, 
mint a szakáll. 

Victroia: örülök, hogy nincs szakállam, 
mondhatom. 

Albert: Annak én is örülök. Még a ma-
gamét is leszedem, amint látod. (A szappa-
nozás elég volt, most a késhez nyúl.) 

Victoria: J a j de érdekes. És mondd, nem 
veszedelmes ez? 

Albert: Ha nem beszélsz hozzám, akkor 
nem veszedelmes. 

Victoria (ijedten): J a j I s t enem. . . 
Albert (nevet): Most nagyon kedves vol-

tál. Ha nem volnék ilyen szappanos, meg-
csókolnálak. 

Victoria: Ami azt illeti, engem a szappan 
nem zavar. 

Albert: Nem? Annál jobb. (Megtörli aj-
kát, megcsókolja Victoriát, majd folytatja a 
borotválkozást.) 

Victoria: Mutasd, amivel csinálod. (Al-
bert megmutatja a borotvát, Victoria nézi 
az élét.) Ja j , milye® éles. 

Albert: Ilyennek kell lenni. 
Victoria: Mondd, és nem fáj? 
Albert: Nem. 
Victoria: Sohasem vágod meg magad? 
Albert: Ha nem zavarnak, soha. Mielőtt 

magam borotválkoztam, volt, egy lakájom, 
az borotvált. Egyszer alaposan belémvágott. 
Akkor megtanultam magam borotválkozni 
és most jobb szeretem magaan csinálni. 

Victoria: És mi lett azzal a lakájjal, 
Albert: Nem tudom, valószínűleg lefejez-

ték. Eu mindenesetre kikergettem. Esze nél-
kül szaladt szegény feje. (Nevet.) 

Victoria: És aztán? 
Albert: Es aztán jött az udvari orvos ret-

tentő ijedten, msrt a lakáj mindjárt jelen-
tette neki, hogy megvágott. Az orvos azt 
hitte, hogy már el is véreztem. 

Victoria: Mért véreztél volna el? 
Albert: Ernő bátyám majdnem elvérzett 

egyszer. Hemofiliás. De én nem. A különb-
ség abból a családi titokból származik, amit 
elmondtam neked. 

Victoria: 0, Istenem, szóval ez a különb-
ség mentette meg az életedet? 

Albert: Ügy vau. 
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VictorIIa: Akkor nekem nagyon hálásnak 
kell lennem. 

Albert: Anyámnak és apámnak, úgy gon-
dolod 1 

Victoria: Igen. Ha meghaltál volna, mi-
előtt összeházasodtunk, sohasem mehettem 
volna férjhez. 

Albert: Dehogynem, drágám. Minden-
esetre férjhez kellett volna menned. Az or-
szágod trónörököst vár tőledi, egy egésrç or-
szág reményeit nem hagyhattad volna 
cserben. 

Victoria: Istenem . . . Hát ez me» fog tör-
ténni! Lesz nekem gyerekem! 

Albert: Keméljtik, drágám, hogy megjön a 
baba, ha itt lesz az ideje. 

Victoria: Ja j , csak minél hamarabb jönne. 
Mondd, mi most már teljesen össze vagyunk 
házasodva, ugye! 

Albert (rejtett mosollyal): Merném mon-
dani. 

Victoria: Tegnap óta, mintha egy örökké-
valóság rnult volna el. A tömeg, a rival-
gás az utcán, az ágyúlövések, a harangok... 
és az a sok ezer meg ezer ember, akik mind 
bennünket nóztek, mintha a családtagjaik 
íett'ünk volna . . . mint ahogy tulajdonkép-
pen vagyunk i s . . . És most itt vagyunk 
kettesben . . . csak mi ketten . . . 

Albert: Csak mi ketten. Mondd, boldoggá 
foglak, én tenni téged! Boldog vagy! 

Victoria; Boldog! Én olyan boldog va-

Syok, hogy nem tudom kifejezni. És ha el-
épzelem, hogy ez most már folyton így 

lesz, éveken és éveken keresztül, szeretnéd 
ujjongani az örömtől. A menuyország lehet 
osak ilyen szép. 

Albert: Folyton nem, lesz így, drágám. Az 
lehetetlen. Az nem egyezik az emberi ter-
mészettel. 

Victoria: Miért! Én sohasem foglak 
kevésbé szeretni, mint most. 

Albert: Talán nem. De ez az érzés egy-
szer majd nem fog annyira izgatni, nem 
leszel majd enayire romantikus. Nem le-
szek ennyire k'egen és érdekes neked. Mi 
most nagyon s'/.eretjtik egymást, de tulaj-
donképpen idep'onek vagyunk egymásnak. 
Meg kell tanul; lünk egymás természetét éa 
szokásait. Ez bizonyos időbe telik. (Victo-
ria fejét ingatja, jelezvén, hogy 6 férjét 
már jól ismerni véli.) De igen, ez így van. 
Ma bejöttél és először láttál borotvál-
kozni. Ez mulatt at és izgat. Egy hét múlva 
már nem fog iz.ratni. Nem fogsz bejönni 
mindennap, hogy végignézd, mikor szap-
panozom magam, húsz éven keresztül. 

Victoria: Miért ne! 
Albert: Mert eg.réb dolgod lesz. drágám. 

És már unosuntitr tudni fogod, hogyan 
megy az, amit ra.u először láttál. Hétköz-
napi dolog. 

Victoria: Én sohraem akarok veled hét-
köznapi lenni. 

Albert; De ma.1d leszel. "Remélem, hogy 
leszel. Én is az less'.ek. A te állásoddal 
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rsolás, dörzsölés, orrvöröii <ég eseteiben a kamilla-
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sok gond és munka jár, azokat én. meg 
akarom veled osztani. Nem így van! 

Victoria: Mindent nem oszthatsz meg 
Velem. Vaunak dolgok, amiket magamnak 
kell elintéznem. Államügyeket. Nem volna 
helyes, ha azokba beleártanád magad. 

Albert (kissé sértve): Ügy. 
Victoria: Persze. Ezen a ponton nagyon 

óvatosnak kell lenned, angyalom. Az an-
golok nagyon féltékeny természetűek. És 
az ő számukra te külföldi vagy. 

Albert: És a te számodra? 
Victoria: Az ón számomra minden vagy: 

élet, boldogság, nyugalom, kényelem, min-
den. Ha veled vagyok, mindent el akarok 
felejteni, csak a szerelmet nem. (Viharosan 
átöleli. Az asszony boldogabbnak látszik, 
mint a férfi. Ekkor kintről zene harsan 
fel, Victoria gyerekes örömmel és izga-
lommal odahúzza Albertet az ablakhoz és 
kimutat.) Hallgasd csak! Ez az én királyi 
testőrségem zenekara. Megparancsoltam, 
hogy ma reggel egy órával hamarabb 
játsszanak, mert azt akartam, hogy hall-
juk, mielőtt lemegyünk. Azt gondoltam, 
örülni fogsz neki. 

Albert: örülök is. Nagyon jó zene. 
Victoria: Mit játszanak! 
Albert: Te nem ismered! 
Victoria: Nem. Én csak meghagytam, 

hogy az alkalomhoz illő darabokat válasz-
szanak ki. Ez micsoda! 

Albert: Ez, drágám, a Mendelssohn nász-
indulója, amit a Szentivánéji álomhoz írt 
kísérőzenének. Egészen ú j darab. • 

Victoria: Mendelssohn, örülök. Ügy-e ő 
a világ egyik legnagyobb zeneszerzője! 
Ezt a számot még sohasem hallottam. De 
mától kezdve ez lesz a kedvenc muzsikám. 

Albert: Jobbat nem is választhatnál. De 
mindennap aligha fogod eljátszatni. 

Victoria: Mindennap talán nem. 
Albert: Mint ahogy a borotválkozáso-

mat sem fogod mindennap végignézni. 
Victoria: Most kinevetsz. 
Albert: Csak egy kicsit. Olyan jó ked-

vem van és mind a ketten olyan fiatalok 
vagyunk ma reggel. 

Victoria: És olyan boldogok. Nézd,, mi-
lyen széi>en «üt a nap. (Az ablaknál.) 

Albert: Drágám, ne állj olyan közel az 
ablakhoz. 

Victoria: Miért! 
Albert; Megláthatnak. 
Victoria: Az nem baj. Annak ők csak 

Örülnek. 
Albert: Túlságosan önülnek. Éppen ma 

reggel. Ne ál l j ott. 
Victoria: Drágám, az állásunkkal jár, 

hogy rögtön megjelenjünk a nyilvánosság 
előtt. Hiába vagyunk szemérmesek, ural-
kodók vagyunk. De én nem is akarok sze-
mérmes lenni, mikor büszke vagyok rá, 
hogy az enyém lettél. 

Albert (kitérően): Szeretnék most már 
reggelizni, drágám. Légy szíves, most 
menj szépen és készülj el. Én is csengetek 
a lakájnak. 

Victoria: Parancsold meg, hogy menjek 
már, Albert. Kérlek, parancsolj nekem! 

Albert (humorosan): Asszony, távozz! Én 
parancsolom, a teremtés koronája! Egy-
kettő! 
(Victoria imádattal mosolyog rd, mély 



bókot csinál és kimegy. Albert szeretettel 
néa utána, aztán tűnődik, sóhajt és csen-
get. Lakáj belép. A zene tovább játszik. 

Kezdődik az öltözködés.) 
FÜGGÖNY 

MÁSODIK FELVONÁS 
4. KÉP. 1842. 
JÓ LECKE. 

Victoria Bulla Elma 
Albert herceg . . . . . . rager Antal 
Ausoai, a herceg magántitkát» Bárdi Ödön 
Kamarás Lengyel Vilmái 
Richards . Berky József 

Szín: Albert herceg fogadószobája a 
Buckingham palotában. 

(Tíz óra van, napfényes reggel. A herceg 
dolgozószobájában vagyunk, a Bucking-
ham-palotában. Anson, a herceg magán-
titkára, az Íróasztalnál áil és leveleket 
rakosgat: a nyitott leveleket egyik cso-
portba teszi, a felbontatlanokat a másik 
csoportba. Belép a királynő egyik kama-

rása.) 
Kamarást őfelsége a királynő tudni 

óhajtja, vájjon őfensége a herceg haza-
tért-e már. 

Anson (nyugodtan, közömbösen): Nem. 
Legalább tudtommal még nem. 

Kamarás (habozva): Ügy. Titkár úr nem 
tudja, hol a hercegi 

Anson (megjátszott fwyuyagsággal): E 
pillanatban? Azt nem tudom. 

Kamarás (zavartan): Bizonyára tudja 
titkár úr, hogy a herceg az elmúlt éjjel 
nem tért vissza a palotába. 

Ansonî A királyi akadémia díszvacsorá-
járól? Nem tért vissza? 

Kamarás (elszántan): Mondja, titkár úr, 
részt vett azon a vacsorán egyáltalában a 
herceg? 

Anson: Ó igen, azt hiszem. Az újságok 
szerint ott volt. Itt van a beszédének tel-
jes szövege a ma reggeli Times ban. Igen 
jo beszéd. ' 

Kamarás: Hát ez furcsa. 
Anson: Nem találom furcsának. A her-

ceg beszédei rendesen nagyon jók. 
Kamarás: Nem a beszéde furcsa. Hanem 

hogy nem jött haza. 
Anson (hidegen): Talán jó volna, ha 

egyszerűen jelentené őfelségének, hogy a 
herceg még nincs itthon. Gondolom, ezért 
jött,, nem? 

Kamarás (sértve, mere.ven): Kérem. Me-
gyek. (Elmegy. Anson folytatja a levelek 
rakosgatdsdt. Kopogtatnak.) 

Anson : Tessék. 
Richards (a herceg inasa lép be): Bocsá-

natot kérek, tudtam, hogy egyedül tetszik 
lenni, hát bejötteim. 

Anson: Helyes. Mi újság, Richards? 
Richards: Kérem, titkár ú r . . . ő királyi 

fensége ma reggel nem csengetett értem. 
Tegnap este sem csengetett, hogy levetkőz-
tessem. Ügylátszik, egész éjjel nem volt 
itthon. 

Anson: Nincs semmi baj, Richards, ö ki-
rályi fenségét váratlanul elhívták valahova, 
már nagyon késő lett és így nem jött haza. 

Richards (megnyugodva): Igenis. 
Anson. Minden pillanatban várom ő ki-

rályi fenségét. Maga legyen készen. 
Richards: Igenis. (Elmegy.) 

(Anson most már maga is aggódni kezd. Fe-
jét csóválja és hümmög. Idegesen felvess 
valami papírt, aztán eldobja. Majd nyugta-
lanul járkál az iróosztal és az ablak közt. 

Végre nyílik az ajtó.) 
Albert (igen nyugodtan belép): Jó reg-

gelt, Anson. 
Anson: Jö reggelt, ífenség. 
Albert: Van valami különös újság? 
Anson: A lapokban, fenség? Az akadé-

mia vacsorájáról részlete» tudósítások van-
nak. (Nyújtja a Tímest.) Jól ment a dolog, 
fenség? 

Albert (nem nyúl a lapért): Nagyon jól. 
Anson: Éppen most olviafetam a beszédet. 
Albert: A beszédünket. Mert a menetét 

maga jegyezte fel. . 
Anson: Igen, de fenséged diktálása utian. 
Albert: Remélem, nem volt nagyon 

hosszú. 
Anson: Nem, éppen jó volt a terjedelme. 

Ügy látom, nagy sikere volt. 
Albert: Igen, nagyon jól folyt le az egész. 

Egészen érdekesnek találtam a társaságot. 
Az új plairláment falfestményeiről beszélget-
tünk, En azt vetettem fel, hogy pályázatot 
kell kiírni és ©gy szépművészeti bizottság 
döntsön a pályázatok felett. Az urak jónak 
találták a gondolatot. 

AnBon: Jó gondolat akkor lesz. fenseges 
uram, ha <a> pályázaton igazi művészek 
vesznek részt. Êzt a műfajt nem igen mű-

j Jj ü-álll 
Albert: Annál inkább el kell egyszer kez-

deni. 
Anson: Ez igaz. 
Albert: Sir Francis Chantrey, az akadé-

mikus, ugyanezt mondta, amit most miaga. 
Erre felvetettem, hogy mi volna, ha idegen 
művészeket hívnánk meg. Mire ő kijelen-
tette, hogy ha idegen művészek beteszik 
a lábukat, azoknak beverik a fejeiket, sőt 
a fejbeverésben hajlott kora ellenére ő 
maga is részt fog venni. 

Anson: Ezt mondta? 
Albert: Ezt szórói-szóra. (Leül.) 
Kamarás (megint belép): őfelsége a ki-

rálynő kérdezteti, hogy királyi fenséged el 
van-e most fogliadva. 

Albert: Mondja meg őfelségének, hogyha 
látni kíván, rendelkezésére állok. (Kamarás 
meghajlik, elmegy. A herceg a levelek után 
nyúl.) Maga most elmehet, Anson. Azt a 
csomót vigye el magával, ezeket hagyja itJt. 
(Anson engedelmeskedik, és visszavonul. A 
herceg bontogatja a leveleket. Pár pillanat 
telik el.) 

Victoria (hirtelen felszakítja az ajtót és 
beront): Albert! Hol voltál? 

Albert: Windsorban voltam 
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Victoria: Windsorba»? Lehetetlen. Miért 
nein Jöttél haza az éjjelt 

Albert: Azért nem jöttem haza, drágám, 
mert nem tetszett nekem az a mód, ahogyan 
hazlaihívtál engem. 

Victoria: Megmondtam neked, mielőtt el-
mentél, hogy legkésőbb féltízre gyere haza. 

Albert: Ugy van. 
Victoria: Féltízkor nem voltál itthon, en-

nélfogva elküldtem érted, 
Albert: Igen, ezt a cédulát kaptam tőled. 

(Előveszi, olvassa.) »Albert, ideje hjaaajöniu, 
Gyere azonnal.« 

Victoria: Ugy van, ezt a cédulát meg-
írtam és elküldtem és megparancsoltam, 
hogy adják egyenesen iái kezedioe. 

Albert: A kezembe is adták. Vissza is 
i zentern neked, hogy megkaptam. 

Victoria: De nem jöttél haza. 
Albert: Nem jöttem haza» mert még dol-

gom volt. 
Victoria:. Nézd, Albert, akárhová mégy 

nélkülem, mint tegnap este történt, nem he-
lyes későre miairadnod. 

Albert: Nem helyes. De ha nélküled me-
gyek el, rám kell bíznod, hogy eldöntsem, 
mikor jövök: haza. 

Victoria: De ezúttal közöltem veled; az 
óhajtásomat és ez döntött helyetted. Elküld-
tem érted mégegyszer. 

Albert: Ügy van. Tizenegykor ezt kaptam. 
(Új cédulát vesz elő.) »Albert, elrendelem, 
hogy azonnal gyere haza. V. E.« 

Victoria: Es mégsem jöttél haza. 
Albert: Mégsem jöttem haza. 
Victoria: Vagyis megtagadtad az engedel-

mességet a királynőnek. 
Albert (nyugodtanj: Igen, drágám, meg-

tagadtam az engedelmességet a királynőnek. 
Most fogass el, csukass a Towerbe és feiez-

le. 
Victoria: En ezt a pillanatot nem talá-

lom humorra alkalmasnak. 
Albert: Nem? Akkoi jó, hogy én alkal-

ma snlak találom. Mert ha mind a ketten na-
gyon komolyan vennők, még elkezdenénk 
koraolyan veszekedni. így azonban csak te 
veszed komolyan az egészet; ennélfogva 
nem lehet ibaj belőle. 

Victoria: Mit csináltál, mikor megparan-
csoltam neked, hogy hazagyere? Hol alud-
tál? 

Albert: Már mondtam, hogy Windsorban. 
Victoria: Nem hiszem. 
Albert: Nem? (Visszafordul leveleihez.) 
Victoria: Albert, ne viselkedj így velem. 

Ne felejtsd el, hogy a íelenéged vagyok 
ugylam, de az uralkodód is vagyok. 

Albert (gyengéden): ülj le, drágaságom, 
ülj le. Fölösleges itt álldogálni. Semmi 
okunk az idegességre. Tegnap este okom 
volt idegesnek lenni. Voltaih is. De most 
már nyugodtan meg tudom tárgyalni veled 
az egész esetet. A királynőt ne vonjuk bele 
ebbe a dologba. (Victoria leül.) Hallgass 
ide, szívem. Mikor elvettelek, megígértél va-
lamit, ami különös volt egy uralkodótól, de 
te megtetted. Hogy engem szeretni és tisz-
telni fogsz és engedelmeskedni nekem. De 

Gobát a tökéletes bélyegalbum 
Póllapoh Állandóan mag|«l«nn*k 
Kiadó « BATORI, IV., VAroshAz-utca «4 

én sohasem éltem ezzel az ígérettel, csak 
néhai tréfából, mikor magad la úgy kíván-
tad. Látod, én sohasem vártam tőled, hogy 
bármiben is szót fogadj nekem. Vannak 
dolgok, amikibe te nem várhatod el tőlem, 
hogy engedelmeskedjem. 

Victoria: Ha nyilvánosan, hivatalos mi-
nőségben teljesítesz valamit, akkor enge-
delmeskedned kell. Ebből nem engedhetek. 

Albert: Ha hivatalosan végztk valamit, 
akkor már engedelmeskedem azzal, drágám, 
hogy elvégzem. De hogyan végzem, azt 
már rám kell bíznod. 

Victoria: Nem. Azt nem lehet. 
Albert (folytatva): Es nem szabad zavar-

nod engem a munkám közbon, mint tegnap 
este tetted. Mikor elvégeztem u dolgomat, 
a kocsisnak azt parancsoltam, hogy a Bu-
ckingham-palota helyett hajtson Windsorba. 

Victoria: A kocsisnak? Mit gondolhatott 
az a kocsis? 

Albert: Majd megmondom neked, mit gon-
dolt. Először azt gondolta magában, hogy 
ejnye de iurcsa dolog ez. De mikor Wind-
sorba értünk, azt gondolta, hogy rájött, 
miért mentem én Windsorba. 

Victoria: Hogy-hogy? 
Albeit: Késő volt, mire kiértünk, lehetett 

úgy félkettő. De a palotában világosságot 
találtunk, muzsikát és táncot. 

Victoria: Muzsikát ét» táncot? A Windsor! 
kastélyban? 

Albert: Ügy van. A személyzet, mert tud-
ta, hogy messze vagyunk, a hátunk mögött 
jelmezbált rendezett. 

Victoria (nagyon haragosan): Na hát ez 
hallatlan! Megáll az eszein. Milyen szeren-
cse, hogy rajtakaptad őket. 

Albert: Ügy-e érdekes véletlen. A kocsis 
ennélfogva azt gondolta magában, hogy 
valahonnan besúgták nekem ezt a jelmez-
bált és kimentem rajtakapni őket. 

Victoria: Hol táncoltak? 
Albert: A hallban. 
Victoria: És jelmezben voltak? 
Albert: Ügy van. Volt kettő, akik úgy 

voltak öltözve, mint te meg én. • 
Victoria: Kik voltak azok? Megismerted 

őket? 
Albert: Sajnos, nem. Túlgyorsan kiszalad-

tak. Mikor beléptem és megállottam, persze 
az egész társaságnak leesett az álla. 

Victoria: Azt elképzelem. És aztán mi 
volt tovább? 

Albert: A táncolók hirtelen abbahagyták 
a táncot, aztán a zene is hirtelen abba-
maradt. Én ott álltam és néztem őket. Na-
gyon furcsa helyzet volt. Igyekeztem nem 
nevetni. , é 

Victoria: Remélem, nem nevettél. 
Albert: Nem. Sőt sikerült elhitetnem ve-

lük, hogy nagyon mérges vagyok. 
Victoria: Nagyon helyes. Aztán mit csi-

náltál? 
Albert: Azt mondtam nekik, még öt per-

cig szórakozhatnak, de ezt meg ne lássam 
többet. 

Victoria: De én se! 
Albert: Nem is merészelik többet, légy 

nyugodt. 
Victoria: De hogy is merték most meg-

csinálni, ezt nem értem. 
Albert: Majd megmagyarázom. Közvetlen 

karácsony utánra ki volt tűzve egy tánc-
mulatságuk nekik. De a bál napján várat-
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lanul udvari gyász kezdődött. A bált el kel-
lett halasztani. De jelmezeik már megvol-
tak és ez nagyon fúrta az oldalukat. 

Victoria: Hallatlan. Ha ilyesmi megtör-
ténhetik a tudtunk nélkül, akkor nagyon 
valószínű, hogy a tudtunk nélkül sokkal 
komolyabb dolgok la megtörténhetnek. 

Albert: Magam is attól tartok. Nézd, ne-
vezz ki engem a windsori kastély főgondno-
kává. Olyan faktótummá, vagy mivé. Azok 
odakint nem fognak örülni neki, mert tud-
ják, hogy elég jó üzleti fejem van. De ép-
pen ez kell oda. Rengeteg fölösleges kiadást 

'fogok neked megtakarítani. 
Victoria: Ügy van. Ha most rögtön meg-

csináljuk, az egész udvar érteni fogja, hogy 
miért nem jöttél haza az elmúlt éjjel és 
miért kezdted el már tegnap a rendcsiná-
lást. 

Albert: Látod, milyen hasznos dolog, hogy 
szegényen nevelkedtem. 

Victoria: En is szegényen nevelkedtem. 
Albert: Csakhogy nem voltál a magad 

ura, ott volt a mama. Nem volt gondod 
semmire. Nekem annál inkább. Mit nevetszí 

Victoria: A kocsison nevetek. Milyen jó 
történet ez. Igazán örülök, hogy kimentél, 
mert most mind azt gondolják magukban, 
hogy milyen agyafúrt ember vagy te, hogy 
mindent kiszaglászol. Ez jó lecke volt ne-
kik. 

Albert: Igen, drágám, ez jó lecke volt. De 
még meg sem csókoltál ma reggel. (Olyan 
egyszerűen és kedvesen mondja, hogy Vic-
toria teljesen elfelejti, milyen szándékkal 
jött ide és boldogan, hitvesi odaadással adja 
meg neki a csókot.) 

FÜCKWNT 

5. KÉP. 1842. ~ 
MERÉNYLET. 

Victoria Bulla Elma 
Albert herceg Págor Antal 
Anson Bárdi Ödön 
Lady Muriel M ár kill Margit 
Lady Gnaee . . . . . . . Tatsy Márta 
Lady Mary E«tarhá*y Ilona 
AiJtónAHó Oárday Lajos 

SÄÜK Terem a Buckingham-palotában 
(Albert herceg nyugtalanul jár-kel a 
Buckingham-palotának egy parkra néző ter-
mében. órájára pillant, bosszúsan felszisz-

szén, Anson belép.) 
Albert (ridegen): Elkésett, kérem. 
Anson: Bocsánatot kérek, fenség. Éppen 

ide indultam, mikor a rendőrfőnök izent, 
hogy fel akar keresni. 

Albert (élesen): Megtudott valamit! 
Anson: Semmit, fenség. Az illető embert 

nem tudták felkutatni. Ezért nyomatékosan 
kéri fenségedet, hogy ma ne méltóztassék 
kikocsizni. 

Albert: Képtelenség. Ha a királynő nem 
teszi meg mindennapi sétakocsizását, az az 
ember rögtön látni fogja, hogy neszét vet-
tük a dolognak^ így neun tudjuk megfogni 
soha. 

Anson: Nagy a kockázat, fenség. 
Albert: Nagy a kockázat, de vállalni kell. 

Még nagyobb a kockázat, ha rábízzuk, hogy 
próbálja meg egy másik alkalommal, amit 
akar. Mikor majd a rendőrség nem lesz any-
nyira felkészülve, mint ma. 

Anson: Hogy a merénylő melyik napot vá-
lasztja, azt úgysem tudhatjuk. 

Albert: Igen valószínű, hogy a mai napot 
választja. A pisztolya tegnap csütörtököt 
mondott és sejtelme sincs, hogy voltak, akik 
meglátták. A királynő éppen akkor másfele 
nézett. 

Anson: Szerencsére. 
Albert: Miért szerencsére! 
Anson: Mert ha őfelsége rémületet muta-

tott volna, a merénylő észrevette volna, 
hogy meglátták. 

Albert: Őfelsége nem mutatott volna ré-
mületet. E felől biztos lehet. Mikor utólag 
közöltem wie, mi történt, egyáltalán nem 
rémült meg. Csak nagyon meg volt lepetvb, 
hogy ilyen gonosz és ostoba dolog egyálta-
lában eszébe juthat egy alattvalójának. 

Anson: őszintén szólva, én magam s e m . . . 
Albert (közbevág): Őfelsége most sincs 

megrémülve. 0 döntött úgy, és nem én, hogy 
a mali sétakocsizás* nem fogja elmulasztani. 
Mikor megmagyaráztam neki, hogy a me-
rénylet megismétlését bizonyosra lehet 
venni, azt felelte, hogy jobbl ezen mennél 
hamarabb túlesni. 

Anson: Őfelsége részéről ez nagyon bátor 
dolog. 

Albert: Es nagyon okos is. Az okosság 
néha többet ér, mint a bátorság. És uralko-
dóknál sokkal ritkább is. Itt most nagyon 
fontos okosnak lenni. Meg vagyok győződve, 
hogy a merénylő ma délután megint meg-
próbálkozik. Es jobb, ha akkor próbálkozik, 
mikor el vagyunk rá készülve, mint ha meg-
lep bennünket. Ez az oka annak, ha már a 
rendőrfőnök olyan ostoba, hogy ezt magya-
rázgatni kell neki, — hogy őfelsége ma dél-
után is kikocsizik, mint mindennap szokta. 
Menjen és közölje ezt azonnal a rendőr-
főnökkel. (Az ablakhoz lép.) Ott kint már 
várják a járókelők a hintót. Mondja meg a 
rendőrfőnöknek, hogy pontosan indulunk. 

Anson: Igenis, fenség. Remélem, h o g y . . . 
Albert (közbevág): Mindnyájan reméljük, 

kérem. Ez az egyetlen, amit tehetünk. Itt 
jön őfelsége. (Victoria belép, főkötő és sál 
van rajta. Anson félreáll, utat enged, aztán 
mély bókkal távozik. Victoria ideges, de ön-
tudatos.) Nagyon pontos vagy, drágám. 

Victoria: Igen, ma nem szabad késnünk. 
Albert: Milyen jó színben vagy és milyen 

édes vagy! A főkötőd kitűnő. 
Victoria: Csókolj meg. 
Albert (megcsókolja): Kitűnő uralkodó 

vagy, azt meg kell mondanom. 
Victoria: Ha te is segítsz. 
Albert: En azt hiszem, magad is egészen 
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jól boldogulnál ezzel a mesterséggel. 
Victorias Erre gondolni sem akarok. Neon 

tudnék nélküled élni. 
Albert: Sokmindent tudsz te, drágám, ami-

ről fogalmad sincs. Amit fel se tudna rólad 
tenni az ember. Mint például ez, a inai do-
log. Erre is képes vagy, mert meg kell 
tenned. 

Victoria: Ha te mellettem vagy, mindenre 
kép6s vfi^yoki 

Albert: En is. Es olyan' szép így élni. 
Nézd ott lent azt a sok embert, mind azt 
várják, hogy rájuk mosolyogjál. Nem fur-
csa, hogy egyik sem tudja azt, amit ml 
tudunk? 

Victoria (remegve): Albert, ez olyan lehoi, 
mint mikor háborúba indul az ember. . . 

Albert: Körülbelül. Fő, hogy megőrizzük 
a hidegvérünket és a nyugalmunkat. Igaz, 
nogy így még nehezebb. 

Victoria: Én nagyon izgatott vagyok, nem 
tehetek róla. Tudod, miért! Mert érzem, 
hogy most kolli igazán királynőnek lennem. 
De ha te mellettem vagy, akkor tudom, hogy 
menni fog. 

Albert: Igen, szívem. Ea is így vagyok. 
Ajtónálló (benyit): Felségednek alázattal 

jelentem, az udvarhölgyek készen vannak. 
Victoria: Igen, Jöjjenek be. (Ajtónálló el-

tűnik.) Nézd, Albert, ezeknek én nem mond-
tam el az egészből semmit. Jobbnak láttaan 
így. De ma nem kellene őket is elvinni. 
Még bajuk eshetik. 

Albert: Teljesen igazad van. Fölösleges 
őket is kitenni a veszedelemnek. Magunk 
megyünk. (Két udvarhölgy belép. Bókolnak 
és várják a parancsot.) 

Victoria: Kérem, ma délután nincs ma-
gukra szükségem. Kettesben fogok ki-
kocsizni a herceggel. (A két udvarhölgy 
tisztelettel fogadja a rendelkezést, de Lady 
Muriel hangjában van valami kis érzékeny-
ség, mikor imegszólal.) 

Muriel: És később sem lesz ránk szüksége 
felségednek) 

Victoria: Ma délután nem. Maguk meg-
várják, míg elmentünk, akkor aztán estig 
rendelkezhetnek az idejükkel. Albert, drá-
gáin, én kész vagyok. Vájjon nem fog esni 
az eső? 

Albert: Nem hiszem. Egész nap elég de-
rűs volt az idő. (Az időről beszélve, ketten 
kimennek.) 

Grace (az ablaknál): Indulnak. Ma nincs 
tüntetés, a tömeg elég kicsi. 

Muriel: Mit csinálsz délután, 
Grace: Nem tudom. Most már későn van 

elmenni valahová. De ahhoz nincs ked-
vem, hogy itthon kuksoljak és várjam, 
amíg hazajönnek. 

Muriel: Hát nem furcsák az emberek! 
Látod, azok odalent milyen türelmesen vá-
rakoznak. Induláskor megnézték őket, 
most érkezéskor megnézik őket mégegy-
szer. Sőt néha ugyanazok az emberek 
jönnek el mindennap. 

Grace: Édes Istenem, a dinasztia London 
látványosságai közé tartozik. A vidéki 
rokonok, ha teljönnek, látni akarják a 
királynőt. Az u1 Ságban benne van a ki-
rálvnő napirendje és ők pontosan itt van-
nak a kellő órákban, (tiedten.) Mintha dör-
renést (hallottam volna! 

Muriéi: Nézd csak, mi az odakint! Az 
emberek futnak. Mind fel a dombra. Csak 
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úgy feketéllik a domb. Vájjon mi történt! 
Grace: Jaj Istenen?, csak nem valami 

baleset! 
Muriel: Nem, nem baleset. Éljeneznek, 

kendőt lobogtatnak, kiabálnak. Jaj, meny-
nyi lovasrendőri Honnan kerültek ezek elő 
ilyen hirtelen! 

Grace: Jönnek vissza! Jönnek vissza! 
Muriel: Kik! 
Grace: A királynő és a herceg. Valami 

történhetett. Az emberek a kalapjukat do-
bálják, mint a bolondok. (Harmadik ud-
varhölgy ront be, lihegve, izgatottan tor-
ÖiB}/VB (X kezét*) 

Udvarhölgy: Eálőttek! Rálőttek! 
Muriel: Kire! 
Grace: Kire! 
Udvarhölgy: A királynőre. 
Muriel: Mikor» 
Grace: Hol? 

. Udvarhölgy: Éppen most a dombon. 
Grace (izgatottan): A dörrenést hal-

lottam. 
Muriel: Megsebesült? 
Grace: Ki főtt rá! 
Udvarhölgy: Nem sebesült meg. Valami 

elmebeteg a tettes, azt hiszem. 
Grace: Letartóztatták! 
Udvarhölgy: Igen. A rendőrség fel volt 

késizülve. Már tegnap is lőtt, de a lövés 
csütörtököt mondott. 

Muriel: Honnan tudod! 
Udvarhölgy: Nem tudom. Lehet, hogy 

nem igaz, de mindenki beszéli. 
Grace: Nézd, jönnek. A rendőrség vissza-

szorítja a tömeget. Mennyi rendőr. Lát-
szik, hogy előre tudták-

Muriel: De hiszen akkor a királynő is 
tudta. 

Udvarhölgy: Egész biztosan tudta. 
Muriel (megragadja lady Gracet): Hát 

ezért! Ezért nem vitt bennünket! Tudta! 
Tudta, hogy rá fognak lőni a kocsira és 
minket itthon hagyott! Jaj de undok fé-
regnek érzem magam! 

Grace: Én is. 
Muriel: Szeretnék elszaladni és elbújni 

magam elől, úgy szégyelem magamat. 
Grace: Most már nem szaladhatsz. 

Jönnek. 
(Nyílik az ajtó. Belép Victoria, mögötte 
Albert. Az udvarhölgyek lelkes tisztelet-
tel bókolnak, ami ezúttal külön tartalmat 

ad a ceremóniának.) 
Muriel: 0 . . . f e l ség . . . 
Victoria: Maga még mindig itt van, lady 

Muriel? Megmondtam, hogy estig nincs 
szükségem magukra. Menjen. 

Muriel: Mielőtt elmennék, szeretnék... 
felségednek... kezet csókolni.. . 

Victoria: Ha csak ez a vágya, tessék. Na 
ne sírjon, ne legyen csacsi. Túl vagyunk 
rajta. 

Muriel: Felség, én kimondhatatlanul szé-
gyelem magamat. 

Victoria: Miért szégyell magát? 
Muriét: Mikor felséged úgy rendelkezett, 

hogy nincs ránk szüksége, én haragudtam. 
Nem értettem az egészet. 

Victoria: Persze, hogy nem értette. Nem 
Is volt rá szüksége, hogy értse. De most 
már érti. És legalább érteni fogja a követ-
kező alkalommal is. 

Albert (megütközve): A következő alka-
lommal? 



Victoria: Lady Muriel, most már csak-
ugyan menjen. Egy-kettő. (Lady Muriel bó-
kol és siet a többiek után, akik már eltávoz-
tuk.) Igen, drágám, a kötvetkező alkalom-
mal. Ez máskor is előfordulhat. 

Albert (a karjába veszi): Drágám, drá-
gám 1 Ügy mondod, mintha nem törődnél 
vele. Ez után a borzasztó- félóra után! 

Victoria: Nem is törődöm. Mikor ott ül-
tem a kocsiban, tudtam, hogy mellettem 
vagy és teljes biztonságban éreztem magam. 
Te nem? 

Albert: Nem, szívem, En féltem. Féltem, 
hogy kettőnk közül téged talál el a me-
rénylő és nem engem. 

Victoria (megdöbben, ámul): Ez furcsa . . . 
egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy 
neked is bajod eshetik... hiszen akkor sem-
miesetre sem mentem volna k i . . . De rád 
egyáltalán nem is gondoltam. 

Albert: Nagyon helyes. Királynők ne so-
kat törődjenek mással, csak sajátmagukkal. 
(Nevet saját tréfáján. Megcsókolja.) 

Victoria: Meg voltál velem elégedve! 
Albert: El voltam tőled ragadtatva. Ügy 

viselkedtél, mint egy királynő. 
Victoria: Királynő! Mint egy szegény 

kicsi asszony. 
FÜGGÖNY 

6. KÉP. 1846. 
NINCSEN RÓZSA TÖVIS NÉLKÜL. 
Victoria Bulla Elma 
Albert herceg Páger Antal 
Heiceguö Ladomerwky Margit 
Lady Jane Tolnay Klári 
Oakley aene«zeiuő Berczy Géza 
Kamarás Lengyel Vilmos 

Szín: A windsorl kaetély -hangversenytermének 
előszobája. 

(A királynő fogadást tart a windsori udvar 
nál. Kicsiny előszoba a szín. Ennek nyitott 
ajtajánál lakáj áll. Az ajtón át végiglátni 
a széles folyosón és azon túl belátni a zene-
terembe, amely fényesen ki van világítva és 
amelyben most előadás készül. Kristály-
kandeláberek alatt udvari előkelőségek kez-
denek gyülekezni. A kis előszobában álig 
van bútor: kerevet mégis van, egy zongora 
is. Még egy ajtó. Mikor a függöny fölmegy, 
négy zenész jön be a színre, magukkal hoz-

zák hangszereiket. Élükön John Oakley.) 
Oakley: Egyelőre ide kellett jönnünk, 

mert őfelsége nem engedi meg, hogy az ő 
jelenlétében a zenészek hangoljanak. (A 
zongorán megad egy hangot, hogy a többiek 
hangolhassanak): Tessék. Megvagyunk! Ak-
kor mehetünk. 
(Hangolás után a folyosón át bevonulnak a 
zeneterembe. Kisvártatva a zeneterem aj-
taja bezárul. Csak halványan szűrődik ki a 
hangverseny zenéje, amely megkezdődött. 
Most két udvarhölgy lép be. Egyik feltűnően 
szép hercegnő, középkorú: ő viseli a király-
nő toalett-igazgatónőjének címét. A másik 
ennek unokanővére, lady Jane, kicsiny, fia-
tal és csínos. A hercegnő jön elől. Gazdagon 
hímzett sált tesz le a zongorára és egy tol-

las legyezőt.) 
Lady Jane: Jaj de nehéz e z . . . 
Hercegnő: Drága fiam, az udvari élet 

nem könnyű, ezt meg kell szokni. Éppen a 
nehézségek teszik ki a nagyobbik felét az 
egésznek. 

Jane: De az mégis megalázó, hogy az em-
bert ok nélkül gyanúsítják. 

Hercegnő: Igen, drága fiam, mennél elő-
kelőbb egy állás, lafihál több megaláztatás-
sal jár. Azt hiszed, én sohasem érzem ma-
gam megalázva! 

Jane: Te! Miért! 
Hercegnő: Istenem, néha kiküldettek a 

szobából, mint egy cselédet. 
Jane: Igen, de -te ilyenkor olyan nagy-

szerűen tudsz kivonulni, olyan előkelően. 
Hercegnő: Igen, az ember így díszíti fel 

a megaláztatást. Es különíben nem is nagy 
dolog ez: az udvari élet főként formaságok-
ból van felépítve. De egyet ne felejts soha. 
Aki Albert őfenségéihez nyúl, annak vége. 
Jön a robbanás. Es a herceg nem is rob-
bam. Mindig a királynő. 

Jane: De én nem nyúltam a herceghez. 
Hercegnő: Bánéztél. Ez éppen elég. 
Jane: Hiszen azért van itt, hogy nézze 

az ember. Olyan szép ember... 
Hercegnő: Csak ne csodáld annyira, mert 

niajgy baj lesz. 
Jane: Mért nem veszi körül magát a ki-

rálynő csupa csúnya nővel! Akkor nem kel-
lene annyira résen lennie. 

Hercegnő: Az sem használna. A csúnya-
ság nem akadálya semminek. Vannak csú-
nya nők is, akik hatni tudnak. És éppen 
ennél az emíbernél a női szépség nem in 
olyan fontos. 

Jane (kis kárörömmel): Egy cseppet sem 
szerelmes a feleségébe. 

Hercegnő: Nem szerelmes belé, de na-
gyon szereti. A természete pedig otthonülő, 
családias természet. 

Jane: Akkor meg miért olyan féltékeny 
a királynő! 

Hercegnő: Arról senki sem tehet, hogy 
féltékeny. Szerelmes belé: félti. 

Jane: De én nem vagyok szerelmes belé. 
Hercegnő: Erről meg vagyok győződve. 

Ezt a vakmerőséget te nem engedheted meg 
magadnak. 

Jane: Szeretnék elmenni ,a& udvartól. Ha 
ez így megy tovább, lemondok a rangom-
ról. 

Hercegnő: Azt már nem. A ml családunk-
ban ez nein szobás. A mi családunk soha 
semmiről nem mond le. Itt maradsz. De mi 
történt ma tulajdonképpen! Pontosan még 
nem is tudom. 

Jane: Lovagoltunk a parkiban. A herceg 
mellém került és egy darabig velem lova-
golt. De nem tovább, mint egy perc. A 
kantárszár atm összekeveredett és a herceg 
sietett kibogozni. E*re a királynő azonnal 
közénk hozta a lovát, egyszerűen közénk 
fúrta magát és azt mondtat: »Lady Jane, ha 
nem tud rendesen lovagolni, akkor kár ve-
lünk jönnie.« Erre a herceg ezt mondta: 
»Lady Jane ntagyon szépen és jól lovagol.« 
Na. Láttad volna a királynőt, milyen arcot 
vágott ehhez. Igy ia van. Én nagyon szé-
pen lovagolok. Sokkal szebben, mint ő. És 
ő ezt nagyon jól tudja1. 

Elköltözött Goldstein S. szűcs 
IV., A p p o n y i - t é r i , f é l e m e l e t a l á . f Ä S f " 
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Hercegnő: Ez volt minden, ami történt? 
Jane; Minden, aani velem történt. De a 

henceg otthagyta a királynőt, trappot vett, 
előre ment és egyik kamarásával lovagolt 
tovább. Erre a királynő hirtelen megfor-
dult, mi utána ég valamennyien vissza kel-
lett, ihogy lovagoljunk a kastélyba. Termé-
szetesen mindenki tudta, hogy imi történd 
A rendes sétalovaglásnak csak a felét tet-
tük meg. Azt hiszem, a királynő Lady 

H E T I K A L A U Z 
Ebben a rovatban a hirdetések mHlméter sor 
ára 50 tlllér. Legkisebb hirdetés 10 millmétor. 

ÁGYNEMŰRE »Dlvatkutyák«, luxusebek, 
patkánylogók, haszonebek 
megrendelése (válaszbé-
lyeg), párosítása: Köz-

Sonti Állatorvosi Rendeld, 
ókai-utoa 42. Telefon: 

1-Î46-96.  

Z o n g o r a , 
gramofon, rádió 
legjobb, legolcsóbb 

részletre Isf 

REMÉNYIÄ 
t l V I l P f l t f viola, cselló IIAVJbIIU részletre is 
TÓTH hangversenyhegedÜ-
készltő mesternél IV.. Kossuth 
Lajos-u. 8 József fflnetceg 

udvari szállítója 

G r a m o f o n o k 6s l e m e z e k 
használtak kő/ismert leg-
olcaóbb szaküzleté: Köz-
ponti Géprak; tár, Rákó-
czi-út 80. udvarban. Tánc-
és művészlemezek 80 fil-

lértől. Lemezcsere. 

lemezeit, 3 basználtért 1 
b i i i a t k i noi fes t «d-nk 
jó állapotú 2 év óta megje-
lent 26 cm.-es lemezekért. Ré-
gebbiek cseréje Is legelőnyöseb-
ben. Központi Gépraktár, 
Rákóczi-át 80. udvarban. 

CIÁNOZt 
garan-
ciával .... Mezey Vacuum 
engedélyes vegyészmérnöki 
vállalat. VI., Jókat-ter 9. Tel.: 
1-130 06. Művészi falradiro-
rás. Szak«zerfl lakastaksrftàs. 
Gyűjt bélyeget? Kérje díj-
mentes árjegyzékemet. 
Liclitmann Imre bélyeg-
kereskedése, IV.. Appo-
oyl-tér 5. szám. Vétel, 
csere, eladás. Választé-

kot küldök. 
Kozmet ika i k u r z u s o k , 
l a b o r a t ó r i u m i k i k é p z é s 

G R E 
kozmetikában 
Patöfi 5-u.lO PdrUi-u. 3 

Ili 

FEHÉRNEMŰRE 
ARANYEQYPT 

Szőnyegjavítást 
művésziesen házaknál Is vál-
lalok, T a k á c s I lus, Kál-
vária-tér 14. Tel.? 13-57-17. 

k k a s v f f M i k t t s 
nehéz, nem öntöttl 
villa 70 f 
kanál 70 f 
kés 160 f 
kávéskanál... 40 f 
levesmerd ...890 f 

Alpakka pecse-
nyés-,tésztás-, halastálak 
nagyon olcsón. ROSENFELD 
Népszínház-utca 31. szám 

Kölcsönbe 
f v l k A szücsszalón. 
l > £ i n U Városház-u. 6. 
Tel.: 1-895-24. Szőrme-
bundák. Átalakítás. Javítás. 

varrástanítás ; 
* Emöd Tatnásné 
* nói ruhaszalón, 

Szent István-körűt 13. 
Tel.: 1-195-18 

molyrágott, 
égett, szakadt 

ruhák, abroszok, szövettel be-
vont bútorok, művészi látha-
tatlan beszövése. Szakszerű 
kőlöttáru isvttás. szemfeWze-
dés. Utolérhetetlen ruhafény-
telenités. „DRESSING', 
VIII., Baross-utca 41. üzlet 

Bundát e u 
Festés - Alakítás. 
Pollák, Alsó Erdősor 12 

. (Divatcsarnoknál) 

Szemfelszedés 
„Aneeánát" Akácfa-u. öl., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, Jól. Kötöttáruk alakí-

tása, Javítása. 

Braun László kárpitos ós 
díszítő műipar! vállalat 
Budapest, V., Sziget-u. 28. 
T- 115-133. Olcsón vállal min-
den e szakmába vágó munkát 

Maudot bíxtta meg, hogy figyeljen engem. 
Hercegnő: Nem, fiam, ez nem valószínű. 

A királynő sokkai büszkébb", semhogy ilyes-
miről bárkivel is szóba álljon. 

Jane: 5 á t akkor lady Maud megbízás 
nélkül kémkedik utánam. Beméli, hogy ész-
reveszi viailamit és pletykázhatik rólam. Ha 
rajtalcapotm, pofon fogom ütni." 

Hercegnő: Drága fiam, sokkal jobb lesz, 
ha elintézzem, hogy egy kis szabadságot top-
jál, a levegőváltozás jót fog neked tenni. 
Beszélsz az orvossal, orvos majd aján-
lani fogja. Erről gondoskodom. De az állá-
sodat nem szabad feladnod. Ha a királynő-
nek jutna eszébe, hogy elküldjön az állá-
sodból, majd beleszólok. Engem nem fog 
elküldeni. 

Jane: Elküldeni nem fog, de kiküld ta» szo-
bából. 

Hercegnő: Az lehet. Már máskor is meg-
tette. Másnap folytattam a társalgást, ahol 
abbahagytuk. akkor már gondoskodtam 
róla, hogy a herceg ott legyen és segítsen 
nekem. 

Jane: Hogy segítsen neked? 
Hercegnő: Persze. A királynővel mindig 

könnyebb vitatkozni, ha a herceg is je-
len van. 

Jane (elragadtatva): Mindenkihez olyan 
ikedves az a d,rága herceg, úgy-el 

Hercegnő: Jó hatással van a királynőre 
és ezt őfelsége' is jól tudja. En a királynőt 
nagyon szeretem, de ami igaz, az igaz: egy 
kicsit kézben keil őt tartani. Erre pedig 
egyetlen ember képes a világon: a férje. 

Jane: Hát ma délelőtt nem tartotta kéz-
ben, azt mondhatom. 

Hercegnő: Mert ott nem akart jelenetet 
csinálni. Te csak várd meg a végét. 

Jane: Hiába várok. Mindenki tudja, hogy 
kegyvesztett lettem. Hozzám nem fog szólni 
senki. 

Hercegnő: Na, csak nem kell kétségbe-
esni, drága fiam. Eel a fejjel. A baj meg-
esett, túlvagyunk raj ta . Szerencséd, bogy 
itt vagyok rokoni segítségemmel. A szár-
nyam alá veszlek, ne félj. Ügy hallom, 
mindjárt vége a zenének. Meujiink visuza, 
mert esetleg keresni fog bennüuket a ki-
rálynő. (Indul a zeneterem felé, legyezőjét 
és sálját otthagyja a zongorán. Utátia megy 
lady Jane. Mikor kinyitják az ajtót, bent-
ről diszkrét taps zaja hallatszik. A zenészek 
kijönnek hangszereikkel. Oakley az ajtóban 
visszafordul és nagyot bókol visszafelé. 
Majd jön kifelé.) 

Kamarás Iutána jön és megszólítja): Őfel-
sége szólani kíván önhöz. (A királynő meg-
jelenik az ajtónyílásban. Utána jön Albert. 
Albert kijön az előszobába, a királynő ott 
marad az ajtóban és néhány szót vált 
Oakleyvel.) 

Victoria: Nagyon szép volt, igazán köszö-
nöm. Ez a maga szerzeménye voltî 

Oakley: Igenis, felség, az én szerzemé-
nyem. 

Victoria: Szeretnék még egy másik dara-
bot is hallani. 

Oakley: Felséged végtelenül megtisztel. 
(Victoria kijön az előszobába, ezalatt 
Oakleyt elhalmozzák az ajtóban gratulá-
ciókkal azok, akik a zeneteremből odalép-
nek hozzá.) 

Victoria: Albert, mi bajod velem? Nagyon 
hidesr vagy. 



Albert: Hideg nap van, drágám és m» 
délelőtt nem voltunk eleget a levegőn, 

Victoria: Egész nap nem jöttél hozzám. 
Nem is láttalak, csak mások társaságában. 

Albert: Ügy van. 
Victoria: Mondd, megbántottalak! 
Albert: Drágám, nem szeretem, ha mások 

előtt lovaglól'eckéket kapok tőled. (Elfordul, 
tovább megy.) 

Victoria: Albert, beszélni akarok veled. 
(Albert nem hallgat rá, a folyosón odamegy 
Oakleyhoz és beszélgetni kezd vele. A jelen-
levők tiszteletteljesen visszahúzódnak. A ki-
rálynő egy darabig határozatlanul és hara-
gosan áll az előszobában, aztán visszamegy 
a zeneterembe, de az ajtóban ő is megáll és 
beszélgetni kezd udvarhölgyeivel.) 

Albert: Híreim vannak, kedves Oakley, 
amelyeknek örülni fog. A nagy Mendels-
sohnt nemsokára itt fogjuk látni London-
ban. Tavasszal érkezik. 

Oakley: Ez csakugyan nagyon örvendetes 
hir, fenség. Vájjon Windsorba is ki fog 
jönni! 

Albert: Reméljük. Mindenesetre meghí-
vást küldtünk néki. 

Oakley: Ez ünnep lesz mindenki számá-
râ  aki úgy szered a zenét, mint fensé-
ged. 

Albert: Ügy van, előre örülök ntlki. 
(Mozdulattal elbocsátja Oakleyt, aztán a 
zeneterem• felé fordul, de meglátja felesé-
gét az ajtóban. Erre visszatér az előszo-
bába. Ugyanakkor lépncUc be ide lady Jane 
és a hercegnő az ottfelejtett legyezőért és 
sálért. Lady Jane hajából, mikor belép, ki-
hull egy rózsa. A herceg udvariasan fel-
emeli és odaadja.) Valamit elejtett, lady 
Jane. 

Jane (idegesen): 0, bocsánat, fenség, 
most alkalmatlanságot okoztam. . . 

Albert: Nem alkalmatlanság volt, hanem 
öröm. Ez a szín nagyon jól Illik magának. 
(A hercegnő kifelé indul és tetsző mosoly-
lyal néz rájuk, a királynő hirtelen idesiet. 
Dühtől reszketve megy egyenesen lady 
Janehez és kikapja kezéb'ől a virágot. A 
hercegnőben van annyi lélekjelenlét, hogy 
gyorsan becsukja a folyosóra vezető füg-
göny ajtót, a következő jelenetnek tehát 

nincs avatatlan tanúja.) 
Jane: Felséged meg fog nekem bocsá-

tani, az a virág az enyém. 
Victoria: Hogy mer maga kérdés nélkül 

megszélailni! Azonnal menjen Innen. 
(Lady Jane gyorsan mély bókot csinál, ds 

fejét egyenesen tartja, aztán kisiet.) 
Hercegnő {Alberthez): Mldent megma-

gyarázok fenségednek, mindent láttam. 
(A herceg kissé habozik, aztán hirtelen 
megfordul és kimegy a másik ajtón. Szü-
net. A királynő haragosan morzsolja ujjai 

közt a virágot.) 
Victoria: Menjen és mondja meg a her-

cegnek, hogy jöjjön vissza, beszélni aka-
rok vele. 

Hercegnő: Felséged m o s t . . . 
Victoria: Gyerünk. Tegye, amit mond-

tam. 
Hercegnő: Azonnal megyek, felség, de 

előbb szeretném megmagyarázni, amit lát-
tam. 

Victoria: I t t nincs semmi magyarázni-
való. 

Hercegnő: De nagyon is van. Én végig-
néztem az egészet. 

Victoria: En is. Láttam, amikor a her-
ceg odaadta annak a nőnek ezt a rózsát. 
Vagy ezt le akarja tagadni! 

WeJL \cxxhauxt 
Lánchíd P e n z i ó n 

•tea 1 l'a 
a Lánchíd b u d a i oldalán. 
Csendes úri magánház. Köz-
pontl ffltéâ. Állandó melegvíz 

OPERA m f t ! 
színház-u. 8. Oderával szem-
ben. Tel. 1-286-28. Kénvel-
me9 úri otthon. Polgári árak 

Centrum 
császár-út 22. Tel î 315-147. 
Kellemes szobák. Kitűnő el-
látással már 4 pengf f t t f l j 

GOLBABA penzió ! 
II., Mecset-u. 14. T. 166-436 
Közvetlen Marrithíd budai híd-
főnél Budapest legszebbhelyén. 
Gyönyörűen berendezett szobák 
folyó viz, napi penzió 4 pengő-
től. Havi olcsó pausál árak. 
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Excelsior Penzió 
IV., Petőfi Sándor-utoa 0. 
T.: 1-834-78. hlsorendü kony-
ha. Igen olcsó árak. Hideg 

meleg folyóvíz . 

n&PMlIOTäÄmüü: 
Elegáns szobák folyóvízzel, I 
legszebb központon, első-
rendű konyha, «értékelt árak. 
Àllasftkaak keáeeiaéay. EMftérlet 

Club Penzió 
Teréi-kSrát 34. Teleles t 130-418. 
Kamiért et i«|m*4«ratbb árt etthea 
eltkaafi ellátással. Utaséi! él uia-

káil keámaéayek I 

Vidékieknek 
4» IE, 

ktlUMiekaek „UR1 OTTHON" ellét, 
ati 

Ernébetklrét 2. 111. 1». (Ltfij 
aélköl ts, |stéayetaa. HAJDUNI 
Teltfon : 132.900 (Emke íplln'j 

J a z z - z o n g o r a 
Tanpóharmonika tanító« 

eli«m«rt p«dagAgu>nól. 
PINTER ALICF, V.,$7emély-
nök utca 16. Tel.» 311501 

Kottanólküli S ! " 
tétet teef er aektalét felaMtekaek |a-
mciéra! Magyar aéták, téaciláfe-
rek, SHctsé, Daejaaitk-stte 94. 

Jazzének 
sanszonok, szerepek 

minden nyelven, énektanítás 
e l i s m e r t énekművésznőnál, 
mérsékelt tandíj. Budapest, 
V.. Zoltán-utca 16. Tel. 112-035 

KÖLCSÖNADUNK 
evőszert—porcéi Iánt—üveg-
árut, széket, asztalt fillérekért. 

\ Király-«. 44. Tel.« 129134 

KliHniertan a Irçriobb  
KaphatA minden 
Job!» »znküzletbon 

„ D É V A " 
«őrtelenitő krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. -
Kozmetikai különlegessé-
gek. Hungária-középkörút 
IIB. földszint 3., Thököly-

út meillett. 

SIMÁI EDIT 
KOZMETIKA 

Erzsébet -kőrút 3». 
Telefon t 144-633 

Kül- é s belföldi tanítványok 
kiképzése 

VénlOftflf szörtelenitésben, 
VtSyicyCd szemölcsirtásban, 
tartós szépítésben, rdne-
kezelésben Lórándné elek-
trokozmetika. AndrAssy-üt 
61. utólérhetetlen. Tanlt-
ványkiképzés. T. 1-804-38. 

Szemölcsök, 
h a j s z á l a k , szap lök , s zép -
s é g h i b á k VÓglPRCS ol lá-
votitrtsa KarnnciAval. Kiit-
löfdink gynrR k i k ó p z é s o . 
K O V Á C S ko/ .mol ika , TH 

rAz-körút l /c . 
Sz<Vpitftszorok szótk i i ldéso . 

T»l«Ion : 12 r, 200. 

Meábiikaté, stakkéssef! Ápoló* 
kai, ápolónőket IBrdtaet-
tereket tsiléusiket 123-830 
a i e a e a l küld VI., Rózsa-
«tea 44. KéjetiU itaktaalelyaai. 

Ráncok ellen 
„Oxydase" Hormon Vitamin 
csak Dita Kozmetikában 
Váci-utca 2 0 . Tel. ! 1 8 4 - 3 9 / 

M d s t o p p o l á s t 
Molyrágott, szakadt, kiégett 

ruhák mű beszövése 
Váet-stca 21, Llpét-ktrát 24 

Gáog Nándorné 
konetikal laUxete 
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Hercegnői Nem, felség. Nem adta neki. 
Lady Jane ezt a rózsát a hajából ej-
tette k i . . . 

Victoria (gyanakodva): Kiejtette! Ügy? 
Hercegnő: Biztosítom felségedet, hogy vé-

letlen volt. Kiesett a hajából. A herceg ezt 
látta, felvette a virágot és visszaadta 
neki. 

Victoria: Maga ezt látta? Biztos maga 
ebben? 

Hercegnő: Biztosítom felségedet, hogy 
így történt. 

Victoria: És azt is tudja, hogy ma dél-
előtt mi történt? 

Hercegnő: Tudom, felség. Az unokahúgom 
elmondta nekem az egészet. 

Victoria: És próbálta magyarázgatni, 
mi? 

Hercegnői Nem igen volt mit magya-
ráznia, felség. Az ilyesmi akármikor meg-
történhetik. 

Victoria: Aikkor meg miért mondja el 
magának, ha olyan jelentéktelen eset volt? 

Hercegnőt Mert nagyon felizgatta, hogy 
felséged hogyan fogott fel egy egészen je-
lentéktelen epizódot. 

Victoria: Az jelentéktelen epizód lehe-
tett, nem tudom. De ami most történt, az 
sokkal komolyabb dolog. 

Hercegnő: Igen, felség, sokkal komolyabb 
dolog volt. 

Victoria (csodálkozva néz rá, de a her-
cegnönek szeme sem rebben. Szünet): Hir-
telen jött az egész . . . olyan váratlanul lát-
tam m e g . . . nem is tudtam átgondolni. 

Hcrcegnő: Ügy van, felséged nem gon-
dolta végig a dolgot. 

Victoria: Ügy érti, hogy elhamarkodtam? 
Hercegnő: Ne kívánja felséged, hogy 

többet mondjak, mint amennyit már mond-
tam 

Victoria: Ên csak azt kívánom, hogy be-
csületesen mondja meg nekem az igazat. 

Hercegnő: Megpróbálom, felség. Bár néhh 
nagyon nehéz az igazat megmondani. 

Victoria: Az igazat sohasem nehéz meg-
mondani. 

Hercegnő: Egy királynőnek talán mégis. 
Victoria: Egy királynőnek nagyobb szük-

sége van az igazságra, mint másoknak. 
Hercegnő: Ha érzi, hogy szüksége van 

rá, felség, akkor máris az igazság oldalán 
V P n . 

Victoria: Igyekszem ott lenni. Mondja: 
igazságtalan voltam! 

TT^non»^^. Hn-)nn<j 1f»o*i íolflég. 
Victoria: Ezt nem akartam. 
Hercejrr.«: Akt ismeri felségedet, tudja, 

hr""" sobnsem akor Itrazsástalan lenni. 
Victoria: Ezt köszönöm, hercegnő.- Mond-

j a . . . nem lenne szíves szólni az unokahu-
géirvfllk,.. íhoory íbeszélní szeretnék vele? 

Hercegnő (habozva): Jó lesz ez most, fel-
séff? Háltha nem akar idejönni? 

Victoria: Mondja meg netki, hogy nem 
parancsolom, hanem kérem. 

Hercegnő: Hiszen ha ilyen kedvesen tud-
nám mondani, mint felséged. . . {Kezet 
csákói, elmegy.) 

Victoria (egyedül marad* leül és vár egy 
beszélgetést, amely az 6 számúra, szinte el-
kény élhetetlen. De azért szembenéz vet*, 
N vilik nz a Hó kisvártatva és belép ladv 
Jane. Megáll az ajtóban és kivágja az ud-
vari bókot. De arca nagyon merev és sér-
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tett. Victoria nehezen böki ki mondani-
valóját): Lady J a n e . . . azért küldtem ma-
gáért, h o g y . . . nagyon sa jná lom. . . bo-
csásson meg nekem . . . igazságtalan vol-
tam. (Lady Jane mély bókot vág ki me-
gint, de nem szól. Victoria lassan kinyújt-
M a kesét. Lady Jane kezet csókol és köny-
nyekben tör ki.) Igazán szívből sajnálom, 
hogy ennyire felizgattam. Most jó volna, 
hta lefeküdne és kipihenné iniaigát. Es ha 
kedve v a n . . . de csak ha kedve v a n . . . 
egy kicsit elutazni üdülni, mondja meg 
batran. En nem kérem, hogy menjen el, 
de iba esetleg el akarna menni, az én en-
gedelmem rendelkezésére áll, nem muszáj 
i t t maradnia az udvarnál. 

Jane: Köszönöm felségednek, hogy ilyen 
kegyesen felszólít rá. 

Victoria: Helyes, a többit elintézzük. 
Most pedig mondja meg a hercegnek . . . 
illetve kérjen meg valakit, hogy mondják 
meg a hercegnek. . . hogy beszelni akaroűc 
vele. 
(Lady Jane megint bókol és elmegy. Vic-
toria lehajtott fejjel mozdulatlanul ül. Az 
idő múlik. A herceg nem jön. Victoria feje, 
még lejjebb hanyatlik, elkezd sírni. Majd 
zokog. Ekkor lassan kinyilik az ajtó és be-
lép Albert. Odajön, melléje áll és lassan 
megsimogatja a haját. Egyik sem próbál 
beszélni vagy valami mozdulatot tenni. 
Ekkor Albert odamegy a zongorához, leül 
és elkezd játszani. Néhány bevezető hang 

után énekli a szöveget.) 
Szeretnék néked az lenni, 
Ami egy szívnak egy sziv lehet: 
Szeretném kedves kezedbe tenni 
A rajongó szivemet. 
S ha kezedbe vetted, ne hallja senki; 
Senki ne hiaillja másl 
Tiéd e gyáva, szavakat ikereső 
Szerelmi vallomás. 

(Victoria közben felkel, odamegy urához, 
megáll mögötte. Aztán bátortalanul a vál-
lára teszi a kezét,. Aztán lehajlik hozzá. 
Aztán arcát odaszorítja Albert arcához és 
nem mozdulnak. Az utolsó sornál gyorsan 

lemegy a 
, FÜGGÖNY 

7. KÉP. 1881. 
A HERCEG KÖZBELÉP 

Victoria Bulla El®« 
Albert iherceg Pág»r Antal 
Orey tábornok Jiwth Gyula 
Kamarás Lengyel Vilmos 

Síin: A királynő drógoxösaobája. 

A királynő dolgozószobájában Orey tábor-
nok, a királynő magántitkára, diplomáciai 
iratot olvas fel. Kitt ládából vette ki, amely 

ott feksrtk az Íróasztalon. 
Victoria: Hát ez a dolog elég komolynak 

látszik, tábornok. A küldönc, aki hozta, 
vár még! 

Tábornok: Azt nem tudom, felség. 
Victoria: Kérem, nézzen utána és ha 

még Itt van, mondja meg neki, hogy vár-
jon. ó, csak már őfensége itthon volna. A 
dolog sürgős. Palmerstonnal pedig úgy va-
gyok, hogy sohasem tudom, mit fog csinál-
ni meghallgatásom nélkül, mint miniszter-
elnök. 

Tábornok: Igen, ő ilyen ember. 



Victoria; Szóljon most annak a küldönc-
nek. (Tábornok el; ugyanakkor) 

Kamarás (belép): O királyi fenségre ép-
pen most érkezett vissza, felség. Felment 
a lakosztályába. 

Victoria: Mondja meg neki, bogy szeret-
nék vele sürgősen beszélni. De mondja 
meg, hogy nagyon sürgős. (Kamarás el. 
Victoria újna elolvassa az aktát.) 

Tábornok (belép): A küldönc már el-
ment, felség. 

Victoria: Intézkedjék, hogy egy futár 
álljon indulásra készen. (Tábornok el. 
Ugyanakkor belép Albert, aki nagyon 
rosszul néz ki.) Miért töltötted az időt át-
öltözködéssel, drágám? Olyan nehezen vár-
tatlak. 

Albert: Az egyenruhám teljesen áfcázotit 
és nagyon megfáztam. 

Victoria (megfogja a kezét): Milyen forró 
a kezed. Mint a jég. Kértelek, hogy ne 
menj el ilyen szörnyű időben, mégis el-
menbél. 

Albert: Szükség .volt rám, szívem. Mi az 
a sürgős dologi 

Victoria: Amerikával van baj. Ismered 
az Ügyet; az amerikaiak két konfederációs 
tisztjüket a mi hajónkon tartóztatták le. 
Most itt van a jegyzék, amit a külügyi 
államtitkár intéz a mi washingtoni nagy-
követünkhöz. Azt kívánja, hogy a jegyzék 
még ma éjjel menjen el. Olvasd el gyorsan! 

Tábornok (belép): A futár készen áll, fel-
ség. 

Victoria; Helyes, Most már itt a herceg, 
magára nincs szükségem, tábornok. (Tá-
bornok el. Victoria figyeli az olvasó Albert 
arcát.) 

Albert: Ezi háborút jelent. 
Victoria: Szóval mit csináljunk? 
Albert: Ezt a jegyzéket meg fogjuk vál-

toztatni. Ülj te és írj. í rd meg Russellnek, 
hogy ez iái jegyzék nem mehet el, amíg 
nem beszéltél vele. A fu'tár ezt a levelet 
személyesen ad ja át a lord kezébe. Hogy a 
lorddal mit beszélsz majd, az későbbi kér-
dés, mindjárt meggondolom azt is, egy-
előre írd meg neki ezt a levelet. 

Victoria: Igen. (Leül az íróasztalhoz. Al-
bert egy másik íróasztalhoz megy. A ki-
rálynő ír, közben csenget, majd tovább ir. 
Kamarás belép és vár. Victoria befejezi a 
levelet.) A futár vigye el ezt a levelet 
Russell lordnak a külügyminisztériumba 
Személyesen adja át éB hozzon válaiszt. (A 
kamiarás átveszi a levelet és kimegy. Vic-
toria átmegy férjéhez, vállára támaszkodik.) 

Albert (gyengéden): Szívem, megkérlek, 
hogy addig hagyj egyedül, míg az Ameri-
kának szóló jegyzéket befejezem. Igyek-
szem gyorsan megcsinálni. (A függöny ösz-
szecsapódik, de mindjárt újra szét is megy. 
Albert még mindig ir. Végül felegyenese-
dik, a toll kihull a kezéből) Kész van, hála 
Istennek! (Fáradt mozdulattal megrázza a 
csengőt. Kamarás belép.) Mondja meg őfel-
ségének, hogy kész vagyok és kéretem őfel-

ségét! (Kamarás elmegy, a herceg meg-
próbál felkelni, de visszahanyatlik, fárad-
tan leborul az Íróasztalra.) 

Victoria (belép, ijedten): Albert az iste-
nért, rosszul vagy? 

Albert: Nem jol érzem m a g a m . . . Olvasd 
e l . . . Megcsináltam. Es ha jónak látod, 
azonnal küldd el. 
( Victoria elolvassa, ez alatt az óra hetet üt.) 

Victoria: Igen, igen, kitűnő, minden so-
rát helyeslem. (Odamegy ax asztalhoz és 
Albert elé teszi az iratot.) I t t egy szó fe-
lesleges. így angolosabb. 

Albert (Jci akarja javítani, de a toll ki-
esik a kezéből, tehetetlenül nyúl Victoria 
keze után.) Segíts az «ágyba, drágám. Ich 
bin so müde. (Feltápászkodik, de aztán be-
leroskad az asztal mellett levő székbe.) 

Victoria (rémülten átkarolja): Albert! 
Drágám! Miért is engedtelek dolgozni!? 
Segítség! (Csenget. A kamarás belép.) Or-
vost, gyorsan! (Pohár vizet tölt.) Hallgass, 
szívem! (Megitatja.) Beszélj. 

Albert: Ugy félek, hogy nem lesz elég 
erőm! Pedig még annyi m inden . . . 

Victoria: 'Nem! Ne beszélj így! Nem sza-
bad! (Sírvafakad.) Te nem hagyhatsz i t t 
engem, az országot, a gyerekeidet. N e m . . . 
Albert! Nem élném túl! 

Albert (elvesiti eszméletét). 
Victoria: Albert! Albert. 

PÜG&ÖNY 

HARMADIK FELVONÁS 
8. KÉP. 1877. 

EGY POHÁR BOR. 
Victoria Bulla Hlma 
Beaconafield lord Barejrl Oszkár 
Brown Bihary Jóssal 
Lak Aj Tary Mihály 

Srin: Nyári sátor a twtlmorali királyi nyaraló 
kertjében. 

(A Balmoral-kastély gyepén nyári sátrat 
építettek, ott tanyázik az özvegy király-
nő. Ernyője mellett, előtte az íróasztalon 
írószerszám és legyező, mert nagyon meleg 
tton. Egy tálon barack. A napfény bősé-
gesen besüt a sátor belsejébe, megvilágítja 
a királynő kerek arcának körvonalait és 
levélíró, kurta kis kezét. Jó darabig ír, de 
aztán félbeszakítják valami kaparások: 
felkapja ernyőjét és mérgesen rácsap a 

szoknyájára4 
Victoria: Az ördög vitt volna el. (Csen-

get, aztán folytatja az írást. A sátor ajta-
jában skót jelmezben szép férfi jelenik 
meg. Vár kissé, aztán megszólal.) 

Brown: Parancsol valiamit, felséged, vagy 
csak úgy ok nélkül csengetett? 
(Victoria meghitten mosolyog, mert Brown-
nah kötelessége, hogy ne legyen udvari 
ember. És ő igyekszik ennek a hivatásnak 

eleget* tenni.) 
Victoria: Hozzon egy másik széket, 

Brown. Mopit pedig vigye el sétálni, 
mert már nagyon nyugtalan. 
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Brown: Milyen széket parancsol, felség! 
Hogy a lábát is rátehesse? 

Victoria: Nem, nem. Hogy egy látoga-
tót tehessek rá. Hozzon valami rendes szé-
ket, támlája is legyen. 

Brown: Hogy-hogy támlája? Ja, igen, 
amiben hátra is lehet dólni. Jól van, 
mindjárt hozom. Mopi, gyere kis kutyám, 
megyünk sétálni. (A királynő szoknyája 
alól kis ölei) kerül ki, amely edaig nem 
•ùolt látható.) Látta már az xíjságot ma reg-
•feel, felség? (Az utolsó szót Brown csak úgy 
utólag, lustán teszi hozzá, hogy ne legyen 
éppen tiszteletlen.) 

Victoria: Még nem. 
Brown: Hát majd idehozom. (Indul a ku-

tyával.) 
Victoria: Jobb lesz, ha beküldi. 
Brown: Hát szóval látogató jön. 
Victoria: Igen. Lord Beaconsfieldet maga 

még nem látta, úgy-e? 
Brown: Miikor legelőször jött ide, borra-

valót nyomott a markomba. Felvilágosítot-
tam, hogy tévedett. Azt mondja erre ne-
kem: »Bocsánat*., hogy tévedtem, kedves 
Brown, de most már engedje meg, hogy a 
tévedést ne tegyem jóvá.« Hát ilyen oikos 
ember, 

Victoria: Én tőle nagyon sokat tanultam. 
Brown: Ez mindkettőjük dicséretére válik. 
Victoria: ő tanított meg igazán, hogy 

használjam az eszemet. A legtöbb minisz-
ter éppen ezt nem szerette. Mindig azt 
akarták volna, hogy az ő gondolataiknak 
a kirakodóhelye legyeik. Hát pedig ezt mi, 
Stuartok, nem csináljuk. 

Brown: Biizony, én nem csinálnám a maga 
helyén, felség. De higyje el, maga azért 
képes többre, felség, mint akármelyik más 
király, mert nő. 

Victoria: Szó sincs róla, sóik előnye van 
annak, ha az emher nőnék született. 

Brown: Solk. Egy nő másképpen beszél a 
minisztereikkel, Többet ki tud belőlük csik-
landozni. Aztán meg kellemetlenebb nekiik 
egy nővel más véleményen lenni. 

Victoria (kedélyesen): Maga tudhatja, 
Brown. Voltunk már más véleményen. 

Brown: Voltunk, felség, mi is, nem ta-
gadhatom. De nem sajnálom m'áig sem. Es 
igen sokat tesz, felség, hogy én nem vol-
tam soha miuiszterelnöík. Mert ha az let-
tem volna, maga nehezebben adta volna b? 
a derekát, felség. 

Victoria:' Mi történt a maga lábaszárá-
val, Brown? 

Brown: Megkarmolta a macska, mikor 
Mopift sétáltattam. 

Victoria: Ja j , szegény Brown. Hogy tör-
tént? 

Brown: Az úgy volt. hogy Mopi meg-
látta a macslkiát az istállóknál és nekitá-
madt. Arre a macska nekitámadt Moplnak. 
Ha közbe nem lépek, a maesfea kikaparta 
volna a Mopi szemét. 

Victoria: Nem volt veszett az a macska? 
Brown: Nem. 
Vctorla: Valamit mégis kéne csinálni 

vele. Nem szeretném, ha megveszne, Brown. 
Brown: Azt .inkább csak kutyáktól le-

het kapni. 
Victoria: Vagy olyan macskától, amelyi-

ket veszett kutya harapott meg. 
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Brown: Azt mondják, hogy az olyan em-
ber. aki megvesz, ugatva hal meg. Hát ha 
ez a macska veszett volt, én nyávogva fo-
gok meghalni. 

Victoria (mosolyog): Hát most nekem 
dolgoznom kell, Brown. Nézzen utána, «hogy 
senki se zavarjon. 

Brown: De akkor mi lesz a vendéggel? 
Victoria: Mondja meg netki, hogy a ki-

rálynő üdvözletét küldi és beszélni óhajt 
vele. 

Brown: Megyek, megmondom. 
Victoria: Es akkor ma már nincs szük-

ségem magára, 
Brown (indul, de útközben kinézvén, meg* 

áll): A lord itt van a kertben, fenség. 
Victoria: Azonnal lkéretem ide, És a lá-

bát most mindjárt nézéssé meg. 
Brown: Jó, jó. (Kimegy « kutyával. Vic-

toria egyedül maradván, nőies mozdulatok. 
kai igazítja haját, ruháját. Aztán méltó-
ságteljes tartást öltve, ismét írni kezd. 
Beaconsfield megjelenik a sátor bejáratá-
nál, kalapja a kezében. Szürke frakkot 
hord, nagyon gondosan öltözködött. De 
minden kimértsége és eleganciája sem 
tudja eltakarni kimerült fáradtságát. Mély 
meghajlás után nehezére esik ismét kiegye-
nesedni, Victoria végigvárja ezt a fel-
egyenesedést, aztán leteszi a tollat.) 

Victoria: Isten hozta, iktdve» lord 
Beaconsfield, Balm-oral ban. 

Beaconsfield: Felséged egyetlen szava 
még szebbé teszi nekem ezt a szépséges 
(helyet. Gyönyörűség itt körülnézni. 

Victoria: Korán érkezett, hallom. Remé-
lem, kipihente magát. 

Beaconsfield: Csak felüdültem kissé, fel-
ség. a pihenés később jön. 

Victoria: Nagyon fárasztó volt az útja? 
Beaconsfield: Elég hosszú volt, felség. 
Victoria: Bemélem. tudott aludni a vo-

naton. 
Beaconsfield: Sajnos, csak feküdtem. 
Victoria: Nem tudott aludni? Igazán saj-

nálom. 
Beaconsfield: Nem baj, felség, kárpótol-

tam magam azzal a várakozással, hogy 
egypár napot Itt fogok tölteni. Es már aa 
első délelőtt olyan szép volt. Szabad meg-
kérdeznem, hogyan szolgál felséged egész-
sége? 

Victoria: Köszönöm, elég jól vagyok, 
Falun mindig jobban érzem magam. 

Beaconsfield :i Alikor a szemem nem csalt: 
mikor beléptem, megállapítottam magam-
ban, hogy felséged rég volt Ilyen kitűnő 
színben. Es ez a világítás 1» kitűnő hozzá. 
A napfény kissé megszelídül idebent, kissé 
megenyhül, valami virágszerű finomsága 
lesz. 

Victoria: Regényt Ír megint? Ez úgy 
hangzott, mintha nem mondta, hanem írta 
volna. 

Beaconsfield: Higyje el. felség, most 
rögtönöztem. 

Victoria: Üljön le, kedves lord. Ezt a 
széfeirt külön magának hozattam. Rendesen 
egvmagamban szoktam it t üldögélni. 

Beaconsfield: Ez a gyengéd gondoskodás 
Igazán elhalmoz királyi jósággal. Nine» is 



szó, amely köszönetemet kifejezze. Hálá-
san köszönöm a pihenést, amit felséged 
ajándékoz nekem, (Leül és mozdulatlan 
marad. Nagy fáradtság látszik rajta, mely 
nem téveszti el hatását, de azért nem ki-
számított. De a királynő a gyengédségben ís 
ismer határokat. Nem sajnahkozik túlságo-
san vendége fáradtságán.) 

Victoria: H/át mondjon valamit, mi új . 
»ág! 

Heaconsfield (felrezzen): Ô, bocsánat, fel-
ség . . . hirtelen eszembe sem jutott, hogy 
felséged álLamügyekről kiván (hallani en-
gem. 

Victoria: Semmi baj, kedves miniszter-
elnököm, nem olyan sürgős. 

Beaconsfieid: Viszont nem Igen van mi« 
ről beszámolnom. A politika is nyári szü-
netet tart, mint mi politikusok. 

Victoria: Gladstone felszólalt, nem! 
Beaconsfieid (enyhe lenézéssel): Igen, 

felszólalt. 
Victoria: Edinburghban, a minap. 
Beaconsfieid: Másutt is, számos helyem 
Victoria: Nem tehetne maga valamit, 

hogy elhallgasson! 
Beaconsfieid: Elhallgasson! Hát meg le-

het állítani a Niagarát, felség! Az ő be-
szélő .kedvének se eleje, s ti vége, mint a 
Niagarának. Csák; abban íkülönbözik tőle, 
hogy nagyon száraz. 

Victoria: Mégis kellene valamit csinálni, 
hogy ne beszéljen olyasmit, ami háborúba 
keverhet bennünket. 

Beaconsfieid: Akkor végre elhallgatna. 
Mert az angol nemzet, ha fegyvert fog, 
mtgszűnik gondolkozni. Akikor nem hall-
gat másra, mint a saját szíve dobogására. 
Ennék a szívdobogásnalki a ritmusára mene 
telnek a seregek, egyenesen a győzelem 
felé. Es akkor Glads^onera nem hallgat 
senki. 

Victoria: Maiga tehát szükségesnek tartja 
a háborút! 

Beaconsfieid: Remélem, felség, hogy el ' 
kerülhető. Legalább is ezt kell mondanunk 
az utolsó pillanatig. 

Victoria (az újságra mutat): A ma reg-
geli hiretki nem jók. Az oroszok közelednek 
Konstantin ápoly hoz. 

Beaconsfieid: Be nem fognak jutni soha, 
felség. 

Victoria: Valamiben szeretném a taná-
csát, lord. 

Beaconsfieid: Boldogan állok felséged 
rendelkezésére. 

Victoria: Szeretném a török szultánt ki-
tüntetni ,a térdszalagrenddel. 

Beaconsfieid: Micsoda nemes ösztöne van 
felségednek! De szabad-e felségednek meg-
kockáztatnia, hogy a hatalom, a lovagi 
erények, az előkelőség ilyen ragyogó szim-
bólumát éppen egy megbukott uralkodó 
kezébe ad ja! Ne feledjük el, hogy ez presz-
tízs-kér dés. 

Victoria: Maga tehát azt hiszi, hogy a 
törökök elbuknak! 

Beaconsfieid; A törökök már elbuktak, 
felség. De Anglia nem fog elbukni soha. 
Mi fogjuk diktálni la feltételeket. Egy szép 
napon, ki tudja, talán Egyiptom, Sziria, 
s őt Arábia is az ölünkbe fog hullani. 

Victoria: És mit szólnak majd ehhez a 
franciák! 

Beaconsfieid: Nem fogják szeretni a dol-
got. De törődött azzal valaha az angol po-
litika, hogy mit szeretnek a franciák és 
mit nem! 

Victoria: Az igaz, ezzel sohasem törőd 
tün!k. Mégis csak maga az én emberem, 
lord Gladstone sohasem beszélt így velem. 

Beaconsfieid (színlelt meglepetéssel): Iga-
zán neon! Pedig bizonyára érdekes beszél-
getéseik lehettek valaha. 

Victoria: Nekem soha életemben nem 
volt Gladstonenal egyetlen beszélgetésem. 
Mi sohasem beszélgettünk. Ha kihallgatá-
son volt nálam, úgy szónokolt, mintha 
népgyűlésen lett volna. 

Beaconsfieid: És mégis, tha van valaki, 
aki hasznára volt az én pályafutásomnak, 
s aikinek ezért nagy hálával tartozom, ak-
kor ő az. 

Victoria: Igazán! Hogy segített ő magá-
nak! 

Beaconsfieid: Az úgy van, felség, hogy 
a mi politikai pártrendszerünkben ellenfe-
leink tévedéseiből élünk. Politikai hasznom 
mindig abból a kiábrándulásból származott 
igazán, amelyet ellenfeleim okoztak a sa-
ját párthíveiknek. Különösen Gladstone. 
Aminek meglátására ő vak volt, abból én 
tanultam meg, amit kellett. Ha valamiben 
nem számolt az emberi természettel, a 'ta-
nulságnak én arattam le a hasznát. Azt is 
megtanulhattam volna tőle, ha magamtol 
nem tudnám, hogyan nem szabad egy ki-
rálynővel beszélni. Nem szabad, mint, felsé-
ged olyan elmésen fejezte ki, riépgyülésti 
beszédek hangján beszélni ahhoz a valaki-
hez, akit nekem igen nagy megerőlteté-
sembe került olykor másnak látni, mint a 
nevét viselő kor legbájosabb, legelragadóbb, 
legtökéletesebb asszonyának. (Ránéz a ki-
rálynőre, aki kellemesen mosolyog.) lelsé-
ged hallgatása a leggyengédebb és leg-
finomabb módon figyelmeztet arra, hogy 
idejövetelem célja nem felélénkíteni egy 
magános egyéni életet, amely elárvult, 
iáikor mint felséged a társát elvesztette. 
Ennélfogva ha szerény nézeteimet barmi-
ben parancsolná még királyi felséged, hó-
dolattal várom további kérdéseit 

Victoria: Arról beszélt, hogy élete tár-
sát elvesztette. Beszéljen nekem a felesé-
géről. 

Beaconsfledd (mély melegséggel): Ô, a fe-
l ö s é s c i n « • • 

Victoria: Nagyon szerette p a g á t ! 
Beaconsfieid: Hogy mennyire szeretett, 

azt Csak a halála után tudtam meg. Ezt 
még nem mondtam el senkinek, felséged az 
első, akinek elmondom: mikor meghalt, a 
hátrahagyott írásai között találtam egy 
nekem címzett levelet. Néhány nappal ha-
lála előtt Irta, reszketeg vonásokkal, mert 
a kezét rángatta az a borzasztó betegség, 
amelyet olyan bámulatos erővel tűr t sze-
gény. Azt í r ta ebben az utolsó üzenetben, 
hogy nősüljek meg, ha ő meghialt. 

Victoria (sir): És maga! Gondolt rá, 
ho t ry î . . . 

Beaconsfieid: Sohasem akar tam ú j r a meg-
házasodni, felség, azóta sem. Csialk azt en-
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gedtem meg magamnak, hogy — szeressek 
valakit. 

Victoria: Igen, értem. Es jobban értem, 
mint mások. Mert én is igy voltam vele. 

Beacon afield: Az én őseim történetében, 
felség, igen erős a f é r j és feleség közötti 
hűség hagyománya Móze» megengedte a 
válást, de a nep igen ritkán élt vele. Én 
még 18 éves koromban kikeresztelkedtem 
és keresztény nőt is vettem el, de régi 
vallásomiból elhoztam a nemes tradícióikat, 
mert azok a véremben és a szivemben van-
nak. Mikor a feleségem meghalt, elhatározr 
fcam, hogy nem nősülők újra. És bizonyos 
körülményeik, amelyek azóta léptek az éle-
tembe, ezt az elhatározást imég szilárdabbá 
tették. 

Victoria: Igen, ez szép, előkelő és nemes 
dolog magátél. 

Beaconsfleld (feláll, habozik, majd ki-
mondja): Felség, engedje meg, hogy meg-
csókoljam a kezét. (Victoria kezet nyújt, Ö 
hosszan megcsókolja, aztán visszatér az 
alattvaló távolságába. De az izgalom ki-
merítette.) Felséged nagyon kegyes, mikor 
nem érezteti velem, hogy ez a beszélgetés 
már átlépte úgy az ón első látogatásom* 
mint felséged türelméneik határait. Ez a 
hosszas társalgás bizonyára kifárasztotta 
felségedet Megengedi, hogy visszavonul-
jak! őszintén szólva, most nekem is egy 
kis pihenésre volna szükségem. 

Victoria: Igen, kedves barátom, menjen 
és pihenje ki magát. De nem inna előbb 
egy pohár bort velem! {A lord meghajlik, 
a királynő csenget.) És még valamit mon-
dani is akarok, mielőtt elválunk. 

Beaconsfleld: Az alattvaló hódolattal 
várja királynője szavait. (Szolga be.) 

Victoria: Bort kéreík. (Szolga el.) Nem 
volna-e, mint miniszterelnöknek, kifogása, 
ha azt a térdszialagrendet, amelyet a szul-
tánnak szántEtm, valtamivel közelebb értéke-
síteném Î Pédául magánál! (Beanconsfield 
nem tud szólni a nagy örömtől.) Nos! Vá-
rom a válaszát, lord Beaconsfield. 

Beaconsfleld: Felség, adhatok-e méltó vá-
laszt ilyen nagylelkűségre! De felséged 
azt parancsolja, hogy válaszoljak:, tehát 
válaszolok. Az imént már beszéltünk a mi 
keleti politikánkról. Engedje meg felség, 
hogy eljöjjek majd ide mégegyszer kegyes 
színe elé, mikor megmentettem Konstanti-
nápoly1; és megteremtettem az európai béke 
szilárd alapját. Akikor majd kérdezze meg 
megint felséged. Hogy van-e kifogásom a 
térdszalagrend ellen, mint miniszterelnök-
nek, s én, mint miniszterelnök, azt fogom 
felelni, hogy nincs kifogásom. 

(Szolga belép, tálcán bort hoz és két 
poharat.) 

Victoria: Helyes. Ha maga nem emlé-
keztet, majd éni emlékeztetem maigát. Tölt-
sön, kérem. 

Beaconsfield: Szabad felségednek is! 
Victoria: Kérek. 

(A lord kitölti a bort. Egyik pohamt át-
nyújtja a királynőnek, majd felemeli a 

magáét.) 
Beaconsfield: Megenged, felséged, egy rö-

vid poháiiköszöntőt! (Victoria bólint, Bea-

consfield feláll.) Éljen a királynő! (Iszik, 
aztán a poharat eltöri a sátor tartóoszlop 
pán.) A Stuart-ház védelmezői fenntartot-
ták máig is azt a szokást, felség, hogy 
abból a pohárból, amelyet az uralkodóra kö-
szöntöttek, ne igyék többé senki. Az én 
öreg ktzemet is megszállotta most a fia-
talos lelkesedés és nem tudtam neki ellen-
állni. Bocsásson meg, felség. 

Victoria (gyengéden): Menjen és fetküdjék 
le, kedves lordom, pihenésre van szüksége. 

Beaconsfield (meghajlik): Felség. 
Victoria: Csináljon sötétet a szobájában 

és aludjék egy nagyot. 
Beaconsfield (még áll és habozik nagy 

lelkesedésébe n, keresi a szava kat, vég ill 
versben tör ki.) Egy vers jutott eszembe, 
felség: »Fájdalmon, gondon átvezet, Őr-
angyalom, a te kezed.« (A lord kihátrál a 
$étorból. Victoria utánanéz.) 

FÜGGÖNY 

9. KÉP. 1897. 
DICSŐSÉG. 

Victoria Bulla Elma 
Királyi feMség Várady Lajos 
Császári fenség Lázár Tihamér 
Királyi hercegnő Kala Karola 
Másik királyi hercegnő . . Btsy Emilia 
Harmadik királyi hercegnő . Váry Gyöngyi 
Sir Arthur Pártos ftaufl 
Királyi herceg Poőr Miklós 
Királyi rokon Lukács Mária 

A dinasztia tagjai, udvariak, lak Ajak. 

(A királynő gyémánt jubileuma. Szin a 
Buckingham-palota. Díszes terem. Most fe-
jeződött be a diadalmi körmenet, az udvari 
sdoaság itt gyülekezett Össze. De ez olyan 
sokaság, amelyben nem fordul elő mas, 
mint Victoria gyermekei, unokái és déd-
unokái. Legalább ötvenen vannak. Csak 
egy vagy \két udvari tisztviselő van jelen, 
aki nem ikirályi vérből való. Minden korú 
férfiak és wól't, a legkülönbözőbb díszruhák-
ban. A látvány rendkívül színes. Sarkantyúz 
pengés, kardcsörgés. Ruhasusogás. Igen sok 
rendjel. A társaság állandóan mozog, ki-ki 
csoportról-csoportra megy. Vannak, akik 
az' életben először látják egymást, noha 
közeli rokonok. Ezért a címzések merev-
sége sem hiányzik az általános társalgás-
ból, de viszont pajtáskodó rokoni monda-
tokat is hallani. Mindenki legalább is fen-
ség. Tarka össze-visszaságban a következő 

mondattöredékeket lehet hallani.) 
— Hálistennek, ezen is túl vagyunk. 
— Minden remekül ment, igazán. 
— Gyönyörű volt az egész, 
— Nagyon, nagyon szép volt. 
— Jobban már nem is sikerülhetett volna. 
— Remélem, a mamát is gyönyörködtette, 

mint bennünket. 
— Ó, igen, biztosan, nagyon örült neiki. 
— Micsoda tömeg. És micsoda lelkes él-

jenzés. 
— Tökéletes rend volt, azt mej? kell adni. 
— Hiába, ezek az angolok nagyszerűen 

értik. 
— Láttad miár a mamát, mióta vissza-

jöttünk! 
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— Igen, éppen az imént beszéltem vele, 
— M'it mondott? Neon volt nagyon, fá-

radt! 
— Nem, egészen friss. Azonnal itt lesz. 
— Tolószéken jön ide. 

(Egyik oldalon különbeszélgetés fejlődik. 
Eyy császári fenség beszélget egy királyi 

fenséggel.) 
Császári |enség: Berti bácsi, gratulálok 

neked- A te nagy nemzetednek ez egyik 
legszebb napja volt. 

Királyi fenség: Köszönöm szépen, igen, 
én is azt hiszem, hogy szépen sikerült. És 
nagyon örülök, hogy »te is eljöttél. 

Császári fenség: Ô, & világért t i nem 
mulasztottam volna. 

Királyi fenség (egy udvari emberhez): 
Sir Arthur, legyen szíves intézkedjék, hogy 
az ablak rendben1 legyen- (Sir Arthur meg' 
hajlik és intézkedik. Két lakáj a Középső 
ßblak két nagy szárnyát kitárja, Egy má-
sik udvaronc odajön a királyi fenséghez, 
meghajlik és jelent valamit. Királyi fen-
ség a császári fenséghez fordul.) Bocsáss 
meg egy pillanatra, (El.) 

Sir Arthur (a lakájokhoz): Maguk men-
jenek az ablakhoz. (A két laikaj megáll az 
ablak két oldalán. Egyszerre a folyosó fe-
lől zaj hallatszik; egy tolókocsi nyikorgása. 
A királynőt tolják be, mellette jön két fia. 
Az egybegyűlt család mélyen meghajlik. A 
terem közepén a tolószék megáll.) 

Királyi fenség: Hogy vagy, drága mama! 
J61 érzed magad! 

Victoria: Fáradt vagyok, gyermekem, de 
azért jól érzem magam. Most mér túl va-
jgyoíki a nehezén. Háliatenneki, győztem erő-
vel az egészet. 

Királyi hercegnő: Igazán bámultalak az 
egész ceremónia alatt. 

Másik királyi hercegnő: Rem&kül csinál-
tad mama. Remekül! 

Victoria: A doktor is meg van elégedve. 
Megnézte a pulzusomat és láaa* is mért. 
De nincs lázam, A ' doktor azt mondja. 

^ hogy ezt nem hitte volna. Ja.1, gyerme-
keim, olyan hálás vagyok a jó Istennek. 

Királyi fenség: Mindnyájan hálásaik va-
gyunk, mama. Most jó volna, ha innál eigy 
pohár bort, az jót tenne neked. 

Victoria ! Iga zad van, fiiam, iszom. 
Királyi fenség; És ha megengeded, talán 

mi is innánk az egészségedre, mama! 
Victoria; Hogyne, hogyne, m nagyon jó 

lesz. Igyatok mindnyájan; (4 háttérben la-
kájok már kezdenek bort tölteni. Egy po-
hár bort odahoznak a királynőnek.) Ez mi-
csoda! 

Királyi fenség: Pezsgő, Igyál mama, 
Victoria; Pezsgő, nem kell. Sherryt ad-

jatok. (Hoznak sherryt,) Meddig tartott az 
egész! 

Királyi hercegnő: Majdnem három (órát, 
Victoria; Csák három órát! Én azt hit-

tem, egy félnapot. 
Királyi fenség (hangosan): Császári és ki-

rályi fenségek, igyunk őfelsége a királynő 
egészségére. Isten éltesse őt sokáig, hogy 
még soká gyönyörködhessék családja és 
néne meleg ^szeretetében. 
(IVő lelkesedéssel éljeneznek és isznak.) 

Victoria (könnyezik, meg van hatva, bó-

logat): Köszönöm, gyermekeim, köszönöm. 
Királyij hercegnő: Nem volna jó, ha most 

lefeküdnél, mama! 
Victoria; Micsoda! Még nem lehet. Hal-

lod kintről azt a za j t ! A nép még látni 
szeretne. Nem akarom, hogy hiába várja-
nak. 

Királyi hercegnő: Kedves volna. De nem 
vagy túlságosan fáradt! 

Victoria: Felkelni nem tudok. Majd így 
ülve, Nyissátok ki egészen az ablakot. (A 
balusztrádra néző üvegajtókat teljesen ki-
tárja a két lakáj, Kint a nép lármája han-
gosabb.) De nem fognak látni, ha ülök. 
Hozassátok be azt a tolható emelvényt. 

Királyi hercegnő: Már ott is van, mama. 
Victoria: Igen! Ti igazán mindenre gon-

doltok. (Odatolnak egy tkereken mozgatható 
emelvényt, arra feltolják a királynő toló-
székét, úgyhogy egész alakja látható lesz 
a lent várakozó nép számára.) Te, Bertie 
és még egynéhányan, menjetek ki és je-
lentsétek be a népnek, hogy meg fogok je-
lenni az erkélyen. Ne menjetek sokari, csalk 
úgy ötennhatan. (A királyi család hat tagja 
kilép az erkélyre. Nem szónokol egyik sem, 
jelükkel adják a nép értésére, hogy várja-
nak, a királynő jön. Victoria tolószékét 
egészen odatolják az erkélyre, most végre 
látható. Az üdvrivalgás valóságos viharrá 
sokasodik, amint megjelent. Ez pár percig 
tart, flpAl'íor a királynő jelt ad, hogy elég 
volt. Visszahúzzák. A családtagok is be. 
jönnek az erkélyről. Az emelvény eltűnik, 
az ablakokat becsukják.) Igazán jólesik 
látni, hogy annyi esztendő után a nép ér-
tékelni tudja, amit dolgoztam érte. Az em-
berekért ési a mi szép országunkért. Ma 
olyan meghitten együtt voltunk val amen y-
nylen, az én szeretett Agliám, az én Skó-
ciám, az én Írországom, á kedves gyar-
matoki, India és minden. AJZ egész világ 
elárasztott táviratokkal. Mennyire szeret-
nék, ez igazán bámulatos. Mondjátok meg 
Chamberlainnek, hogy a hódoló d:szfelvo-
nulást nagyszerűen rendezte, nagyon meg 
voltam vele elégedve. Kitűnő volt, nagy 
gyönyörűségem telt benne. De most k i kell 
pihennem magam, mert különben ntto tud-
nék. a ma esti ebéden .résztvenni, azt pe-
dig nem akarom elmulasztani. J a j , de bol-
dog vagyok, Tudjátok, mi volt a legérde-
kesebb! Te előttem haladtál a menetben, 
Bertie, talán nem is vetted észre. Mikor a 
Hyde Park sarkánál mentünk, ott nagyon 
zsúfolt volt a tömeg. Pár ember áttörte a 
rendőri kordont és a kocsim mellett futot-
tak és kendőket lobogtattak és rámkiabál-
tak, Egyik azt kiáltotta; »Jól van, öreg, 
az egészet nagyon jól csináltad!« Hallotta-
tok ilyet! Ez nagyon illetlen beszéd volt, 
de Igazán mondom nektek* szívből örül-
tem neki. És szeretném magam is hinni, 
hogy annyi' esztendőn keresztül csakugyan 
jól csináltam az egeszet, Hall játok! Még 
mindig tüntetnek. Ó. Albert, ha most itt 
lehetnél mellettem . . , Na, vigyetek. (Sóhajt, 
jelt ad.) 
(Kezdik a tolószéket kifelé tolni a te-

remből.) 
FÜGGÖNY 
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FEJTORNA Szerkeszti: Grätzer József mérnök 

S É T A A Z O L Y M P O S O N 
Megfejtésül a közismert képeikkel meghatározott görög istenek nevét kell beküldeni 

VÍZSZINTEK: 
18. így nevezik a mohamedánok • 

másvallásúakat 
16. Híres színésznőnk keresztneve 
17. Sxombogár 
18. Kaptárban van 
19. Bllt — mássalhangzói 
80. Francia bibornok, m Mária An-

toinette-fóle nyakláncpör egyik 
szereplője 

81* Francia festő (Afrikai jelene-
tek) 

82. Apollo és Artemis anyja 
83. Ernyő rétue 
35. Tas jele, 
88. Lettország fővárosa 

„Hangfény" a varázsszó j^™1™1™1»11^ 
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57. R. M. 0. 
98. Tészta 
50. Állóvíz 
80. Járandóságom 
63. E. L. A. 
64. Női név 
85. A kék lakmuszt megvörösíti 
66. Fohász 
88. Állítólag ekkor balunk m«g(!) 
69. Valami akadályt elhárit 
70. Fog, da Jó nagy 
71. 

28. Tisztás 
29. »Nagy« magyar király kezdő-

betűi 
31. Gyermekek, unokák 
32. Ném«t prepozíció 
34. Világos angol sör 
35. Hires ókori csatahely 
36. Gyakorlat 
37. I. E. a. 
38. fin — latinul 
39. Állítólag mindenütt jó, de itt a 

legjobb 
40. Fütsere« 
41. Becézett név 
43. Burnót -— magánhangzói 
44. Vissza: halott — németül 
50. Napszak 
51. 

72. Húros hangszer 
FÜÖÖÖLEÖE8: 

1. Osztrák üdülőhely 
2. Elszakít 
3. Német prepozieió 
4. Női név 
5. 

20. Itt tünt (ül előszűr Napoleon 
21. Felvigyázó 
23. Ócskaságok 
24. Igevégződés 
25. A Rajnai hegység délkeleti ré-

sze 
28. Kelet — németül 
29. Fizikai fogalom 
30. Ritka férfinév 
31. Marcus Vipsaniua Agrippa leá-

nya, Germanicu» hitvese 
32. Görög betű 
33. Szibéria része 
36. Csapadék 
37. Katonai felszereléshez tartozik 
39. Érzékszerv — ék. hiba 
40. Férfinév 
42. Família — névelővel 
43. Megtörtént dolog 
44. Francia kötőszó 
45. Szid 
46. Hangszer 
47. Német preposició 
48. Kioal vallás 

53. Római rabszolga, akt Kr. e. 
73-ban több mint 100.000 rabssol-
gával fellázadt Róma ellen, de 
végül Orassus legyőzte 

54. Vissza:, földöv görög neve 
55. Kipuffogó része 
58. Olasz erődítmény, melyet 1916 

máj. 31-én a Monarchia ősapa-
tal elfoglaltak 

8. Ür — indiai megszólítása 
7. H. P. N. 
8. Tojás — németül 
9. N. L. V. 

10. Exótikus állat 
11. Belga város 
12. Közismert név, közismert jel-

zőjével 
13. Közmondás 

50. Kuli — magánhangzói 
53. Vissza: a szerelem kis nyilasa 
54. Futballista igéje 
56. AsvAny 
57. Ifj. — angolul rflv. 
59. Foroió 
60. Adag — össze-vissza 
81. Perzsiai uralkodói oim 
62. Erősség 
63. Hihetetlenség része 
64. 8. L. O. 
88. tftem — mássalhangzói 
87. Menni — angolul 
68. Vissza: kettős mássalhangzó 

A számozási rendszer SZABADALOM. Utánzása tilos 1 Copyright by Grätzer, Budapest. 



NAGY KERESZTREJTVÉNY 
Megfejósül beküldendő: vízszintes 50, 78, 98, 101, 114 és függőleges 1, 32, 

VÍZSZINTES: 
1. Ketelbey zenei Jellemképe 

15. Háziállat 
16. Szellemi foglalkozás 
17. Női név 
18. Idegen női »óv 
10. A sólyomfélék családjába tar. 

toló ragadozó madár 
20. Csonka osont 
21. A. R. H. 
32. Mohamedán pap 
23. Szívesen — németül 
24. Mohamedán viselet 
29. A páratlanujjú patások rend-

jóba tartozó emlősállat 
30. Pára 
31. Névalő 
32. U-vali nagy orosz hegység 
34. így kezdődik Petőfi : »Vahot 

Sándorhoz« o. költeménye 
35. A-val: olasz péoi 
37, Olasz névelő 
38. Vissza: megsemmisítek — la-

tinul 
40- Szólít 
41. Ismét 
42. Régi római pénz és súlymér-

ték 
44. Szópótlék 
45. Közelebb 
48. Nagy lájdaltnn (névelő) 
47. Kivitel _ magánhangzói 
48. S, N. 
50. Ady Endre: »Ruth és Dallle« 

o. versének refrénje 
52. Csonthéjas gyümölcs 
53. Növény része 
55. Görög tartomány, fővárosa 

Janina v 

56. ti. E. N. 
57. Menny 
58. Bolygórendszerünk központi 

égiteste 
50. Görög betű 
60. Pontosabb épületek, raktárak 

stb. biztosítása a feladata 
61. Törvényes 
63. N. Z. 
63. Szorongás, félelem 
64. A nem mohamedánokat hivják 

igy az Iszlám hivői 
65. Kisfaludy Károly tragédiája 
66. Vissza: állóvíz 
67. Mértani fogalom 
68. Kezdetleges növényzet (név-

elő) 
60. Hamis 
70. Angol tagadószó 
71. Igekötő 
72. Német számnév 
73. A föld ősrégi istennője 
74. Süriiszövésü pamut. vagy 

lenvászon 
75. Angol tagadószó 
78. Richelieu bibornok alapította 

Párizsban, 1635-ben. Tagjai a 
»halhatatlanok«, számuk 40 

70. Sir 

80. Szamár — angolai 
81. Vissza; Isten — németül 
82. Vissza: kabát 
83. Ipari növény 
85. A mozgási energia egy faja 
88. Nyomasztó teher 
87. Német névelő tárgyesete 
88. Kocka - latinul kex^tj^sA. 
80. Igevégzödés 
00. Közlekedési rendőr karszalag-

ján látható betű 
01. N. E. I. 
03. Indig Ottó filmvígjátéka 
04. D. Y. P. 
06. Kard része 
07. Király - olaszul 

101. Hunyadi Sándor világsikerű 
színműve 

103, Vissza: Törökország fővárosa 
104. Vissza: tanonc 
106. Latin névmás 
107. N. H. A. 
108. Német esztétikus 
100. Harag — németül 
110. Mágnesség 
111. A négyszög szemben lévő esú-

csalt köti össze (ék. hiba) 
112. Fonetikus mássalhangzó 
113. A. T. 
114. Közmondás 

FÜGGŐLEGES : 
1. Az 1896 : XXXIII. törvénycikk 

141. S-a rendeli el, ha tartani 
lehet a terhelt szökésétől 

2. Eredményesség a labdarúgás-
ban 

3. Kipusztulni 
4. Tollat forgat 
5. Vissza: csipkeiparáról neveze-

tes francia város 
6. Kisközség Rorsod vármegye 

edelényi járásában 
7. Olaszország legnagyobb fo-

lyója, 675 km hosszú, az Ad-
riába ömlik 

8. Hans Latour bohózat« 
9. A mozivászon legfényesebb 

csillagé 
10. Német helyhatározó 
11. K-val: arab biró 
12. Prezentálni 
13. Névutó 
14. Ilyen gáz a neon 
18, Vissza: határozatlan névelő 
18. Handlé 
20. drül, — hogy legalább a más-

salhangzói megvannak 
21. Az Ural vidékére való 
23. Intő közepe 
23. Prometheus lopta el Zeustól 
24. Hegedűs Gyula egyik legemlé-

kezetesebb alakitása volt Len-
gyel Menybért: »Tajfun«-jában 

25. BJÖrnstjerne Bjőrnson egy rö-
videbb müve 

26. Női ruha része (ék. hiba) 

27. A német irodalom egy nagy 
alakja és egy ismert műve 

28. Eltéveszteni 
29. A XI—XIII. században virág-

zott 
31. Személyes névmás 
32. Kálmán Imre operettje 
33. Petőfi-vers cime és kezdet« 
35. Női név (ék. hiba) 
37. Vonatkozó névmás 
39. Vissza: zenei hang 
41. A- »Hotel Imperial« írójának 

névbetüi 
42. Somogyvármegyei kisközség 
43. Nagy nyomor 
44. Német számnév 
40, Magyar költő (1843-1931) 
47. E. 0. 
48. Ny. N. 
51. Portugál kikötőváros a Duero 

torkolatánál 
52. Primadonna vezetékneve (Ma-

rika) 
53. Magasabbrangú tisztviselő 
54. Nem ennél 
56. Mennyei 
57. Rom — kevert betűt 
58. Vissza: induló 
64. Prancia város. Régi gótikus 

székesegyháza a világháború-
ban nagyrészt elpusztult 

65. Észrevétlen jár 
67. Vissza: apát — németül 
68. Fitt — betűi keverve 
69. Ütraboosát 
71. Női becenév 
72. Olasz helyeslés 
73. Betöltötte huszonnegyedik élet-

évét (ék. hiba) 
74. Rövidítés francia cégtáblákon 
75. . . . gyos 
76. Angol prepozíció 
77. Tó — németül 
80. Nagyközség Szabolos várme-

gyében 
84. Elet — angolul 
85, 1800 május 22-én itt verte meg 

Károly főherceg Napóleont 
88. A mohamedánok szent könyve 

(ék. hiba) 
87. Rosszalás, tiltakozás 
88. Férfinév 
91. A tokfélékhez tartozó poroos 

hal 
92. A máj váladéka 
94. Női név 
05. R-el: kopasz 
96. Mély lélBgzés 
97. Fosztogat 
98. Francia blrtokosnévmás 
90. Folyó — más nyelven 

102. Román pénz fonetikusan 
103, Vissza: méh — angolul 
105. Szó járulék 
107. J. B. 
108. Igekőtő 
100. Y. N. 
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SZÁLLÓIGÉK 
CEDIT — C'EST - ET — HOC— ICH — 

ILLIS — IN — IN — LE — L'HOMME 

- MIT — MUTAMUR — MUTANTUR — 

NEC ~ NICHT - NOS — O — REBEL-

LEN — SANCTA — iSIGNO — SŒMPLICI-

TAS - SOLI - STYLE - TEMPORA -

UNTERHANDLE - VINCE&. 

1. Windischgriitz herceg mondta 1849-ben 
Kossuth Iköveteinek. (Lázadóikkal nem 
tárgyalok). 

2. Nagy Konstantin előtt jelent meg a a 
égre írva a kereszt képe mellett, amikor 
312-ben Maxentius ellen vonult. (E jel-
ben győzni fogsz.) 

3. Buff on mondta akadémiai szókfoglalójá-
íban. (A stilus: az ember.) 

4. A császárból szerzetessé lett I. Lothár 
(795—885) mondása. (Az idők változnak 
és mi is megváltozunk velük.) 

5. Állítólag ezek voltak Húsz János szavai 
a máglyán, amikor látta, hogy egy pa-
rasztasszony milyen buzgón hordja a fát 
a tűzhöz. (Ó, szent együgyűség.) 

6. I. Frigyes Vilmos jelmondata. (A nap 
elől sem tér ki.) 

A meghatározások alapján összeállított 
mondások kezdőbetűi, felőröl lefelé, az El-
veszett paradicsom szerzőjének nevét adják 
mog.. 

PARCELLAZAS 

7~ 

o 
7~ 

o 

\m 

Osszuk fel ezt a különös formájú 
telket három egyforma alakú és nagy-
ságú részre, úgy, hogy a kút (körrel 
jelezve) mind a három részről megkö-
zelíthető legyen! 
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AZ ÖRÖKSÉG 
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T ! 
. 

1 u 

II - : & 
F F W' 

Egy apa végrendeletében ezt a da-
rab földet hagyja öt gyermekére, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a legidő-
sebb fia a terület egy negyedét kapja, 
a többi négy egyenlően osztozzon a 
megmaradt földrészen. Hogy történt 
az osztozkodásf (Kétféle megoldás 
van.) 

A BAL 
Egy bálon, ahol 42 személy van je-

len, az egyik hölgy 7 táncossal tán-
colt, a másik hölgy 8-cal, a harmadik 
9-cel ós így tovább az utolsóig, aki 
mindegyikkel táncolt. 

Hány táncosnő volt a bálonf-

MASSZÓVAL 
Sovány 

Zj Gentleman 
VvaJV Erőd 

Hivatal 
Apró 

A fenti szavak szinonimáinak kezdőbetűi, 
felülről lefelé, egy bagolyfajta nevét adják 
meg. 

SZAMREJTVENY 
9,4,15,10, 3,17,25, 4,12 = Olasz hegység. 

32, 8,22.3,26,18 = Memel folyó másik 
neve. 

1,24, 20.13,19,31 = Az Operaház tagja. 
5,10,16,14. 28 = Vándorló népek. 
30, 29. 6, 23,2 = Becézett női név. 

21.11,27,2 = Idős hölgy megszó-
lítása. 

7,10 = Ásvány. 
1—32 = Kiss József idézet. 

M AG ANHANG ZÔK ELŐNYBEN 
U A A A E I Â A 
Ü A Ü E A I Á A 
I Ü Ö A Á E A A 
E É O A O O A A 
E E E E É A A A 

A fenti betűk egy Arany-ballada első 
szakaszának a magánhangzói. Mi a vers 
cimeî î , - t 



SAKK 

I i . i i ^ a J * 

r « ^ ^ 
Matt 3 lépésben, 

M E G r C I T t S I H 
az 1937. 41-08 számból: 

I 

Betürejtvónyek: 1. A 
h a j szóTaz. 2, Indóklna. 
3. Latin óra. 4. Magas-
ugrás . 5, Egyéni nézet. 
6. Dalár frst. 7. Gálád 
rágalom. 8. Kazáníal. 
Halat talál a tóban. 10. 
Visszatér a ka rba a 
lány. 11. Veterán. 1«. 
Tárgyalás előtt. 13. Kő-
votkez'etes'ffn. 14. Karán-
seb»s. 15. Azon értelem-
ben. 

Szátaarpótló; Kalevala. 

Névjegy: Uris*ahó. 

Minden a szerelem (I.) 
(122—123): 

AB IZALOMA S Z E R E L E M 
S E L Y EM I S A BANTUK 
Z IA R B Z F G IBO 
EH T E R E C E T OS 
RAB KAVARODÁS S P Z 
ET L E V E L E Z Ő L A P AO 
L KAVAR L LAK A J R 
MM T E L I B E T A L Á L KU 
E I S RYK M P A L H A J 
S A S É I MAD S O U I R Á 
F S É S LAZ IT KÖ IN 
E Z E K KARAVAN ROKA 
REG MEGCSALOM LAK 
JR PE I S T EL GL 
B E T E G E S Z J E G E N Y E 
IL TAN ITOBÁ C S I ÜG 

Z E N E K A R N ALOMARS 
AM RA GY I R I T) Z 
L E S D E K 0 AZOTA E 
M I ET LOKÓB ZÁ EB 
ADEN F E L E S Ê G LOMB 
TOL NEM R REA DEV 
L V S Z E R E T L E K A I 
ALÁNC N J E ELVÁR 
N RO Ö T C E N T I EA A 
S U J T Á S S Ö BALLAG 
ÁGAAHÜNÖCSÁB ITO JA 

Minden e szerelem (II.) 
(124—125): 

A S Z E R E L E M E G Y O S T O B 
S Z E R E T E M PARAZ ITA 
Z E N E T E R E M Z F É T I S 
E R E D E T I S É G A RO A 
REDŐK ETU B R E K E G 
E L E K TE APO LT A 
LM M SZ INON IMA M 
E I F F E L T O R O N Y Í R N I 
MH E R I E A T S V T T 
SA L ÁNYOS AÁ K 
Ő R S É G V Á L T Á S F L S E 
TORLODO A B E L TT 
EM ET SH GYALOGÚT 
T S A D T O ANYUKÁM RE 
V Z S E M E L T E T RÁ ON 
EÖ ŐR IÁ R S SR K 
RG HALLOM ZK OMÖ 
E CSAL ODERA AM IV 
MO ZL CSÓK JM E R E 

E T E T Ő SNS NEMOTT 
STOKE ÁZ Z AG ÉUN 
IH T E R E D E T M E S S E 

KALANDOR R A B O L J Á K 
ALE K E L E V I Z UGE 
L Á S Z L Ó L E L RD L L 
A S Z E R E L E M E L M U L I K 
S Z E R E L E M M A L T A T Ó 

Keresd a lexikont I 
(123): 

B U R G E S G E L L E T IB 
AR IOV I S TU S OAHU 
BA LÁZ A Z SANDÁR 
EN ID ET E GG S I 
L IDO MO I R É A ZD 
MA INTENON A SODA 
A L I Á N O K BOZ ÁN 
N AL B BAR K I N N 
DR ROMULU S GY IK 
E KORAN B E L E ER 
B IA NEGYED TULA 

ARNO A N N A L E S K 
OKA KAY SN KARO 

A i l A N D O HETI JUTALMAK 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
SCHWARZ GYULÁNÉ, Pusatakédt, u. p. Martfű. 

H E L L E R sajt, juhtúró, vaj csomag: 
KELLNER LAJOSNÉ, Bp., Vüríismarty-u. 62. IV. 

KALIMENT gyógycukorka (családi doboz): 
GENIAL ANDRÁSINÉ, Pes-ts®enterz»é<bet. 

1 díszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV: 
MARKUS IMRE, Bp., Visegrádi-u. 59. 

GALAMBOS (Ferenciek-tere 4.) dlvatsál: 
RIESZ AGNES, Tés. 

TURNLIGHT PALABA komplett zseb-
lámpa (Pála és tsa, Václ-út 66): 

KOZDERKA FERENCNË, Sopron. 

1 pár GFB arany virág harisnya: 
ROTH MARIA, Bp., Lipót-körűt 14. f. 

Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
AMBRUS ERZSÉBET, Bp., Kaasai-u. 58. 

Egy nagy doboz VALERY ponder: 
SÁNDOR MANONÉ. GyÖr, Likócspusz-ta. 

dr. Noseda OSMO púdert 
DR. FRANKL ZOLTÁNNÉ, Bp., Erzsébet-kőrút 18. 

GErVI la selyemharisnya: 
BURGER KLARA, Bp., KisceLli-u. 84. 
BOON'» kakaóklllünlegesség, »/« kg: 
KEMÉNY IMRÉXÉ, Bp., Zslgmond-u. 5. 

» A U T Ó M E N T H« csodásan habzó száraz fogkrém 
porban (1 doboz hónapokra elég); 

BOLVÁRY PÉTER, Söltvadikert. 

2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
BORGER ANNUS, Mátraháza, Szanatóriumi, I I . 

262. 

Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
KISSNÉ N. ERZSI, Bp., Dob-n. 100. I. 8. 

PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKARTYA: 
MOCSARY ANIKÓ, Sopron, Deák^tér. 

DARVAS BRIDZSKÖNYV : 
DR. SZILÁGYI LÁSZLÓ, Kisvárda. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
LINDAUER ISTVÁN, Románia. 
KERTÉSZ DEZSŐNÉ, Jugoszlávia. 
F E H É R ARTURNÉ. Románia. 
W E I S Z TERÉZ, Jugoszíávia. 
LITTAUER L I U , Csehszlovákia. 
KARDOS ARPÁDNÉ, Románia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó heti Jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Színházi Bletnek as illető helyr* 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy tovelesőlapokra 
ráirandó: »FEJTORNA«. — Megfejtések a Szinháül 
Élet Bolt (Erzsébet-könU 7.) levélszekrényébe 1» 
bcdobbatók. Már egy helye« megfejtéssel I« lehet 
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb as esély. 
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Z E N E 
Beküldendők: v im. 1., 54, függ. I., 13. 

VÍZSZINTES: 
1908-ban elhalt orqsz zeneszer-
ző, az új orosz zeneszerző« fő-
alakja 
Harcias ütemű zenedarab 
A legteljesebb hangszar 
0. T. 
Nóvutó 
Zenit ellentéte 
Egy hangszeren játszott 
Vissza: kettős mássalhangzó 
Zenedarab (vizsz, 14.) rövidí-
tése 
Bibliai hegység 
Belőle 
Személyes névmás 
Német szegénység mással-
hangzói 
Vissza: sisak németül 
Eltesz 
Világhírű dizőz keresztneve 
öszvér — angolul 
A falusi Kató 
W. Z. 
Ital, folyadék mássalhangzói 
Bibliai női név 
Francia kettős magánhangzó 
A legszebb zene — névelővel 
Humorisztikus német folyóirat 
neve 
Japán játék 
Beethoven egyik leghíresebb 
zongoraszonátája 
Helyhatározószó 
Etel jellegzetes tulajdonsága 
Kavar 
Egyszerű hangszer 
Opera 
Szellem, nemtő 
Bégi magyarok kedvenc zenei 
szórakozása 

FÜGGŐLEGES: 
A zenedrámai stilus megte-
remtője 
Zenei közjáték 
1900 római számjegyekkel 
Az »Énekek éneke« szerzője — 
német naturalista író 
Lengyel pénz rövidítése 
Vissza: előidéző 
A naturalista nem sokat olvas 
ki belőle 
Időmérő 

s. B. a. 
10. Ónálló hangszer 
11. Az a bizonyos bázis 
12. Keleti biró 
13. 1003-ban elhalt olasz zeneszer-

ző — a legnépszerűbb opera-
áriák szerzője 

15. Állati lakhely 
16. A karmester be . . . 
16. G. A. 
19. Nóta 
20. Taktus 
21. Híres építész volt 
23. Zenei titán 
24. Bűnhődik 
26. Hangszer kelléke 

27. Kicsinyítő képző 
30. Háziállat — népiesen 
31. Víz 
33. Szerény, illedelmes 
37. Kérdőszó 
38. Bilkábban használatos férfinév1! 
39. Egy kicsit 
41. Rövidítés 
42. + fi 
43. Német női név becéiv» 
44. D. I. 
46. Ruhadarab 
47. Z. A. 0. 
49. Rag 
50. I. ö. 
51. Képző 

A u t ó j á h o z VARTA a k k u m u l á t o r , r á d i ó j á h o z PERTRIX 
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Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk visssa még akkor sem, ha arra bennünket 

külön felkérnek vagy vlsszporíót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 
HIRDETÉSEK millimétersora a színdarabban 80 f., mái elhelyezésben 1P, páratlan oldalon 1.20 P (Auslands-

tarif P 1.30 pro mm-Zeile), Hasábmagasság 200 mm. 
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Jugoszlávia: Avala, Beográd. — Milano: Franco di Con.no. — Newyork: Mr. Ernest Féthy Fischer 
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EGYES SZAM ARA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 dinár. 
— Csehszlovákia: 5 £K. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 4 lira. — Anglia: 1 shilling. — Német-
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