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SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM. IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

S7.F.RKF.SZT1 s INCZE S Á N D O R 

DAYKA MARGIT 
»Borcsa Amerikában« most elkészült filmváltozatában. B »Borcsa Amerikában« most elkészült inmvaitozaiauan. »Borcsa« most ajánlatot kapott 

legnagyobb amerikai mozitroszttöl, hogy lépjen tel személyesen is a film newyorki bemutatojan 
(Foto Reflektor) 

3 



•99 

Mindent meg keU tanulni: a já-
rást, a beszédet, az írást és az ol-
vasást is, sőt az utóbbi években 
úgy tapasztalom, hogy még az 
alvást is. Miért lenne kivétel ép-
pen csak a week-endezés? Week-
endezés alatt ezúttal mindennemű, 
nem túlhosszúra nyúló falusi láto-
gatást értek, akár a hét elején, vé-
gén, avagy közepén történik is. 
Ellenben most az egyszer nem 
annyira a vendég, mint inkább a 
háziak kötelességeiről és fogyaté-
kosságairól kívánok beszámolni. 

Első szabály: A háziak keveset 
törődjenek a vendéggel. Ne csi-
náljanak bonyolult programmot 
mulattatására, ne gondoljanak ki 
számára fárasztó és hosszadalmas 
kirándulásokat, lehetőleg hajnali 
felkeléssel egybekötve, minthogy 
ilyenkor az érettebb fiatal hölgyek 
arca kimondottan gyűrött benyo-
mást kelt és ez a hangulatot nem 
emeli. 

Ne követeljék tőlük, hogy ked-
vükért tenisz-, vagy kroketbaj-
nokká alakuljanak át, ha önszán-
tukból nem mutatnak erre feltűnő 
hajlandóságot. Nyolcvan kilónál 
súlyosabb nőt és száztíz kilónál 
nehezebb férfit előzékeny házigaz-
da nem unszol arra, hogy résztve-
gyen a közös strandfürdőzésben. 

Ha egy párocska, bármi korú lé-
gyen is, elmélyedve sétál a kert 
rejtettebb zugai felé, a szorgos há-
ziasszony ne figyelmeztesse őket, 
hogy amarra nedves a fű és hogy 
a ház előtt, mindenki szemeláttára, 
kényelmes padon ülve is cseveg-
hetnek. 

Epp oly felesleges az ebéd titán 
kényelmesen kávézókat rohamlé-
pésben a bridzs- és römiasztálok-
hoz vezényelni. Ha vágynak rá, 
majd odatalálnak maguktól. El-
lenben rendkívüli hiba azokat, 
akiknek minden porcikája eped a 
a treff dáma bájai után, csevegés 
ürügye alatt szenvedélyük kielégí-
tésétől visszatartani. 

Ne vegyék észre a vendégek, 
hogy van háziúr és háziasszony. 

Második szabály: Ne legyen kö-
zös reggeli. Akár kilenc, akár tíz, 
sőt akár tizenegy órára teszik is 
azt, lesz olyan vendég, akinek még 
mindig túlkorai a reggeli. Reggel 
az ember szemérmes és magába-
vonult, nem kívánja embertársai 
zajos körét. Csak miután belsejét 
megkente a kávé, vagy tea jóté-
kony nedűjével, lesz az számára 
elviselhető. Azonkívül a megkésés 
érzete kisebbségi érzéseket ébreszt 
az emberben, ami szintén nem kí-
vánatos a week-end sikere érdeké-
ben. 

Harmadik szabály: Ne legyen 
túlbő és túlnehezen emészthető az 
étkezés. Az ember falánk állat. Ha 
egy tál ételt raknak elébe, annyit 
eszik belőle, amennyi a jóllakásá: 
hoz szükséges. Hogyha azonban két-
három, sőt több tál étel kerül egy-
másután az asztalra, akkor sem 
hárítjuk el könnyed kézlegyintés-
sel az ízes és illatos kísértést. Leg-
több ember azonkívül még alapjá-
ban potyafráter is: fáj neki ott-
hagyni azt, amiért semmit sem fi-
zet. Legyen ezért a főzés olyan mi-
nőségű, hogy még akkor se kapja-



uak a vendégek gyomorégést, nyo-
mást, stb., stb., hogyha' falánksá-
guk a szokott mértéket is fölül-
múlja. 

Példának okáért ajánlatos a 
különböző rétesek és csuszák el-
kerülése, hogyha előzőleg malac-
pörkölt, töltött káposzta és ha-
lászlé szerepelt az étlapon; sőt e 
három kiváló eledel is inkább kü-
lönböző napokra osztandó széjjel. 
Különösen forró nyáron a sör és 
málnaszörp kívánatosabb a nehe-
zebb boroknál, hogy a koktailről 
ne is beszéljek. 

Negyedik szabály: A vendégszo-
bák fekvése legyen olyan, hogy 
azokba a háztartás körüli zajok 
ne hatolhassanak. Előzékeny és 
körültekintő házigazda a környé-
ken tanyázó kakasokat eleve kiir-
tatja. Minden vendégszobának le-
gyen külön kijárata, ha pedig 
nincs, úgy gondosan meg kell 
választani, hogy kik lakjanak egy-
más mellett, máskülönben véget 
nem érő bonyodalmak keletkezhet-
nek. 

ötödik szabály: A vendégek ki-
választásánál gondosan ügyelni 
kell arra, hogy halálos ellenségeket 
vagy olyanokat, akik egymás kö-
szönését nem kívánják viszonozni, 
egyidőben ne hívjanak meg. 
Hogyha ez bármi okból nem ke-
rülhető el, úgy legalább ne ültes-
sük őket egymás mellé az asztal-
hoz. Ellenkező esetben ez sok szó-
beszédre ad alkalmat, s a jogos 
hálát is csökkenti, mellyel a meg-
hívottak a házigazdának tartoz-
nak. 

Régebben kifogás alá esett az 
is, hogyha elvált házastársakat 
hívtak meg egyszerre. Ma már az 
ilyesmitől csak a legritkább ese-
tekben szükséges óvakodni. Sőt, 
igen gyakran örömet okozunk vele. 

Azért mindenesetre jobb előre tá-
jékozódni az illetők érzelmei felől. 

Ha az a célunk, hogy kizárólag 
a vendégeket boldogítsuk meghí-
vásunkkal, úgy lehetőleg sze-
relmes párokat tüntessünk ki vele. 
Ha azonban önző célok vezetnek 
minket, például a saját szórako-
zásunk, akkor feltétlenül szabad 
egyéneket hívjunk meg, . akik 
esetleg velünk is foglalkoznak. 
Legelőnyösebb a két módszert 
egyidejűleg alkalmazni,, így a 
kecske is jóllakik, a káposzta is 
megfnarad. 

Hatodik szabály: Legyen min-
den week-endező házban bőviben a 
legkülönbözőbb kártyából. Az, 
hogy van elég bridzskártya, ami-
kor a vendégek römizni óhajta-
nak és viszont, nem lohasztja le az 
illetők jogos és tüzes haragját. 
Billiárd jó, de nem föltétlenül 
szükséges. Gramofon ellenben, kü-
lönösen fiatal társaságnál, igen. 

Hetedik szabály: Olyan házak-
nál, ahol a vendégek nem marad-
nak éjjelre, okvetlen gondoskodni 
kell fekvőhelyekről az ebédutáni 
alváshoz. Illedelmes háziak ilyen-
kor szintén visszavonulnak, akár 
álmosak, akár nem, hogy a vendé-
get ne feszélyezzék e jogos kíván-
ságában. 

Nyolcadik szabály: Soha, semmi 
körülmények között nem sza-
bad zavarni szerelmes párt 
sem kártyázásra, sem sétálás-
ra, sem csónakázásra, sem te-
niszre, sem semmi egyéb néven 
nevezendő foglalkozásra való fel-
szólítással. Ha pedig mégis, úgy 
legyen rá gondunk, hogy mindig 
együtt maradjanak. 

v b . 



A pesti nyárnak mindig 
voltak forrószívű szerelme-
sei. A pepitaruhás Podma-
niczky Frigyes báró azt 
vallotta, hogy a legüdítőbb 
pihenés a peslti nyaralás. 
Azokra pedig, akik nya-
ranta itthagyták a várost, 
azt mondotta: »El kell 
utazni szegényeknek, mert 
nincs annyi pénzük, hogy 
Pesten nyaralhassanak/« 
De tréfán kívül: az idén 
feltűnően sokan nyaralnak 
itthon, még a társaság él-
lovasai és a művészvilág 
tagjai közül is. Ez nem is 
csodái Ahány nevezetes 
külföiüdi elvetődik Pestre 
nyáron, valamennyi ára-
dozva díoséri fővárosunk 
szépségeit és például De-
kobra úgy nyilatkozott, 
hogy a világ legkelleme-
sebb nyaralóhelye Buda-
pest. 

A nyárnak azonban van-
nak nemcsak örömei, ha-

BAJOR GIZI: Ha el Is ugrom 
rövid időre Pestről, legszíve-
sebben mégis idehaza nyaralok 



nem szenvedései is. Mint 
minden szép dolognak, a 
íoirró évszaknak, is vannak 
árnyas o lda la i . . . Éppen 
ezért, hogy offivasóink vé-
dekezni tudjanak a hő«é>g 
ellen, íme, megrendeztük 
a nyár ankétját. Hallgas-
suk meg tehát a tanácso-
kat és figyeljünk a véle-
ményekre : 

A földrajztudós, 
Cholnoky Jenő dr., akadé-
mikus, egyetemi tanár, így 
vélekedett: 

— A mostani időjárás 
megjelölésére a legalkal-
masabb lenne a »forró-
égövi melleg« megjelölése. 
De ae felejtsük el, hogy 
a mostani hazai idő Afri-
kában még nem meleg, in-
kább csak hűvös. A mér-
sékeltövi hőmérsékhez 
szokott fehér ember már 
ettől az »afrikai Ihüvüsség-
től« is sokat szenved. A 
magyarok általában jól 
bírják a meleget, különö-
sen az alföldi Mkosséig. 
Megfigyelésem szerint a 
legsúlyosabb betegség, 
amit a rendkívüli in ele« 
okoz: a lustaság. FOTTÓ-

MAKAY M AH GIT: Sehol 
a vil i gas nincs olyan tündéri 
kilátás, mint Szsnt István-parki laká-
som erkélyéről 

BULLA ELMA: A legkelleme-
sebb nyári foglalkozás a ker-

tészkedés 



B. ZILAHY IREN; Délután az árnyékos kert. 
ben pihenni, a legnagyobb öröm 

Ságban hiányzik a tetterő. De erről 
már az orvosok tudnának többet 
beszélni. 

Valóban mit mond az idegorvost 
Az idegorvos, 

Máday István dr. egyetemi 
magántanár, a hirneves ideg-
és elmeszakértő igy tájé-
koztat: 

— Ritka eset, de előfor-
dul, hogy a napszúrás 
tartós lelki betegséget 
idéz elő. A nagy forró-
ságtól igen kellemet-
len betegséget lehet 
kapni, amelynek tü-

MEZEY MARIA: Aki egész nyáron játszik, 
annak muszáj Pesten nyaralni 

netei: ingerlékenység, érzékenység, az 
emlékezet gyengülése, önmagunk túlbe-
csülése, a mások iránti közönyösség, 
kegyetlenség és hatalmi téboly. Ezt a 
DÉNES GYÖRGY: Urak! jár junk ingujjban! 



AY KLÁRI: A Hani 
yár udvarán még mag 
fizetik a nyaraiét! 

betegséget úgy lehet megkapni, hogyha 
melegen öltözködünk, sok húst eszünk 
és rengeteg szeszesitalt fogyasztunk. 
Persze, az, hogy ki milyen hőséget bír 
el, teljesen egyéni. Láttam már olyan 
embert, aki tizenkilencfokos melegtől 
is hőgutát kapott, viszont akadtak már 
menész kísérletezők, akik életük veszé-
lyeztetésével a százharminckét Celsius 
fokos meleget is kibírták néhány percig 
és tnégcsak forróégövi veszettséget sem 
kaptak. 

Mit együnk? Hogyan táplálkozzunk? 
A vendéglős, 

Gundel Károly, a hivatott inyesmester 
így vélekedik: 
^ — A kánikula minden nyári ven-
<S i déglős és úszómester álma 

és vágya, — két párt-
%5s» ra tépi a fehér 

Egy tölcsérnyi fagylalt is 
enyhíti a kánikulát 

Szalmák és nem szalmák szalmával 
igyák a limonádét 

G á b o r Dezső , a V í g s z í n h á z f ő t i t k á r a , 
K e l o t j L á s z l ó , J u s t h G y u l a é s B o n d y 

I s t v á n . 



asztal örömeinek tudósait. Az egyik 
»távolkeleti« tanítások nyomán csak 
forró étel és ital élvezetét ajánlja, 
— míg a másik, az »amerikai is-
kola«, csak hideget kiáltással fagy-
pontot alig meghaladó hőmérsékű 
és halmazállapotú ételek és italok 
fogyasztását javallja. Én a hőségben a 
legenyhítőbbnek a fürdőt és a szokásos 
könnyű öltözködést tartom. Minél ke-
vesebb ruha és minél több fürdő! Minél 
könnyebben emészthető és minél ke-
vésbé fűszerezett és sózott ételeket 
együnk. Inni pedig semmiesetre sem 
töményalkoholt. Tehát! Hideg levest, 
hideg halat fűszer nélkül, kocsonyázott 
tojást, húsféléből hideg »sóban főtt« ko-
csonyázott csirkemellet, foglyot, velőt, 
nyelvet. Főtt tészta: Brrr! Egy ütik 
fagylaltot, vagy jegelt gyümölcsöt, eset-
leg gyümölcssalátát. Jó a pórias aludt-
tej és a tíivatos joghurt. Hideg és 
amellett olcsó. Igaz, hogy nem lakik jól 
tőle az ember és az izek keresőit sem 
nagyon izgatja, de legalább nagyon 
hideg. Az étkezés befejezéséül jöhet a 
fagylalt, lehetőleg valamilyen gyü-
mölcs huncutsággal elegyítve. A »Peche 

Melbat, Escoffier mester örökéletű al-
kotása, a Coupe Jaques remekek e té-
ren. Méltó társuk a M archal-pohár. 
Ideírom a receptjét: öblös pohár fene-
kére leveseskanálnyi citrom fagylal-
tot teszek és ujjnyi réteg szamócával 
vagy kerti eper darabjaival becukrozva 
befedem. Egy ujjnyi réteg szamóca-
vagy eperfagylaltot helyezek rá s ezt 
egy réteg megcukrozott cseresznyével, 
vagy meggyel takarom, majd, ismiét egy 
réteg eperfagylaltot teszek rá s ezt sze-
letekre vágott sárga- vagy őszibarack-
kal takarom, jól megcukrozva. 4—10 dl 
maraszkinóval vagy jó barackpálinká-
val felhígítom és .tejszínhabbal befö-
döm. Tálalás előtt fél pohár nagyon 
bídeg pezsgőt csempészek a tejszínhab 
közé a pohárba. 

Hogy öltözködjenek a hölgyek? 
A divatszakértő 

Guthy Böske így nyilatkozik: 
— Nincs olyan kevés ruha, ami ne 

lenne sok a kánikulában még a höl-
gyeknek is, akik pedig öltözés tekinte-
tében előnyösebb helyzetben vannak, 
mint a férfiak. Kényelmes, bő ruhákat 
viseljünk. Kánikulában ne hordjunk 
fűzőt, a kényelemért áldozatot kell 
hozni az alak rovására is. Melegben 
ne viseljünk selymet, hanem csak köny-
nyű, hűvös, jól mosható lés vasalható 
vásznat, pikét és batisztot. 

BORDY B E JL a : Mégi» a viz a legjobb 
F hfltäazsr! 

. . . akiknek a nyí r i tanácsadó készüli 



Játsszunk színházat 
í r t a : HEVESI SÁNDOR 

Milyen vidáman hangzik ez és 
mennyire komoly dolog! A kész szín-
házi produkcióval szemben a néző 
(még ha kritikus is), nem egyszer 
a kelletén túl elragadtatja magát: 

— Minek adják ezt a darabot] 
Hát nem látták előre, hogy meg fog 
buknif 

A szerencsétlen szinigazgató csak 
egyet hozhat fel a védelmére: hogy 
a színháznak majdnem háromezer 
éves történetéiben, Euripidestől 
kezdve A sevillai borbélyon és Car-
menen keresztül Ibsen »Kísértetek« 
című darabjáig elsőrangú szerzők 
és elsőrangú darabok is megbuktak, 
ha a közönség még nem volt érett 
az elfogadásukra. 

Viszont igaz, hogy a legtöbb bu-
kás oka — legtöbbször — nem is a 
darab, hanem a produkció, vagyis 
az előadott darab, mert egy darabot 
sokféleképpen lehet előadni. Főkép-
pen pedig kétféle módon: gyarlón 
és tökéletesen. Mindenki tudja, ihogy 
a kitűnő szereposztás, az összevágó 
előadás és a színes összjáték rob-
banó, sőt tartós sikerhez segített 
olyan darabokat, amelyeket egy 
színházi szakértő sem tudott fejcsó-
válás nélkül végigolvasni. Már 
most hozzá kell adni azt a cáfolha-
tatlanul igaz dolgot, hogy a szín-
padi produkciót mindenki egységes-
nek érzi és látja s igen kevesen 
akadnak, akik külön tudják válasz-
tani az író munkáját a színész alko-
tásától. A néző azzal megy ki a 
színházból, hogy jól kisírhatta vagy 
kikacaghatta magát, esze ágában 
sincs boncolni vagy elemezni ezt a 
hatást. Szerzőnek és színésznek sze-
rencsés találkozása: felfokozza a 
darabot és meghatványozza a pro-
dukciót. 

Itt rejlik a szereposztás döntő 
fontossága s a színészi munkát kell, 
hogy kiegészítse a rendező szervező, 
átfogó és egyeségesítő, kiformáló és 
egybehangoló képessége. 

Ha tehát azt mondjuk a Színházi 
Élet kedves olvasóinak, hogy játsz-
szunJc színházat, ez röviden annyit 
jelent, hogy pár hétre mindenkiből 
színigazgatót csinálunk. 

Augusztus 5-én megjelenő 33-ik 
számunktól kezdve hétről-hétre 
leközöljük egy-egy olyan vi-
lághírű szerző színdarabját, mely 
külföldön nagy sikert aratott, 

Magyarországon azonban eddig 
nem került színre, műve. 

Tessék az olvasóknak a leközölt 
darabok szereposztását legsajá-
tosabb elhatározásuk szerint 
megejteni, a színházat, sőt a 
rendezőt is megnevezni, tehát 

hol adják elő a darabot. 
Mert ha döntő fontosságú kérd,és, 
hogy kik játsszák le a darabot, a 
sikerre nézve egy csöppet sem kö-
zömbös, hogy melyik színházban 
játsszák. Ugyanaz a darab, amely 
egy bizonyos színházban sikert arat-
hat, egy másik színházban bizonyo-
san megbukik. 

Az olvasónak tehát döntenie keli 
a szereposztást, a színházat és a 
rendezőt illetőleg, mert a rendező is 
mindig fontos és senki se ringassa 
magát abban a tévedésben, hogy a 
rendező a beállításban vagy a kiál-
lításban, a díszletben vagy világí-
tási effektusokban éli ki magát. 
Ezek, ha nem lis teljesen külső, de 
mindenesetre másodrendű tényezők. 
A rendező munkájának java a já-
tékmesterség, vagyis a párbeszédek 
lélektani és drámai kidolgozása, a 
nagy feszültségek vagy robbanások 
megteremtése és így tovább. Tehát 
a darab rendezőjét ilyen szempon-
tokból kell kiválasztani. 

Hogy az alkalmi színigazgatók-
nak a dolgát megkönnyítsük, 

minden darab előtt egy kis út-
mutató conférenee-ot adunk 
amely tartalmazni fogja a leg-
hasznosabb és legszükségesebb 

tudnivalókat. 
A beküldött szereposztások egy-

úttal pályamunkák is, 
mert azoknak, akik eltalálják, 
hogy a darabokat a pesti bemu-
tatókon majd milyen szereposz-
tással játsszák, 100—100 pengő 

jutalmat ad a Színházi Élet. 
Mondanunk sem kell, hogy helyes 

szereposztás csak az lehet, amely 
keresztül is vihető s nem foglal 
össze olyan színészeket, akik telje-
sen kívül esnek egy-egy színház ke-
retén. Viszont egy-egy szerep elját-
szására kölcsön lehet kérni más 
színháznak egy-egy sztárját. 

Minden remény megvan arra, hogy 
a hasznost a kellemessel, a tanul-
ságosat a mulatságossal fogjuk 
összekötni, ami ebben a nyári me-
legben talán több is, mint ameny-
nyit kívánni illik. 

iL 
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W A T V A N Y L I L , , 
Vasárnap este volt — falun. Az a 

fajta sötét, nehéz, forró éjszaka, me-
lyet sokan nem bírnak elviselni és 
amelyet én mindenekfelett szeretek. 
Az ég egyik fele csillagos volt, a 
fák közt átcsillanó fogyó holddarab-
bal. Másik fele, az éjszakánál is egy 
fokkal sötétebb, vörösen cikázó vil-
lámokkal tarkított, lassan, de bizto-
san közeledő viharfelhős. Az oszlo-
pos verandán ültem, i'igy, ahogyan 
annyi éve, annyi nyári vasárnap 
este ültem ennek a nekem legkedve-
sebb, legvendégszeretőbb hőinek ve-
randáján és néztem a Dunát. Szá-
momra a Duna mindig új és gyö-
nyörű és izgalmas látvány. Ha tá-
vol vagyok, idegenek közt, idegen-
ben és beszéd, közben elejtik, vagy 
gramofonlemez dalolja, ' vagy bár 
zongorista énekli azt a szót, »Danu-
be«, úgy rámjön a honvágy, hogy 
testileg fáj... Tavaly nyáron foly-
ton arra gondoltam; majdnem egy 
esztendeig nem fogom látni a Du-
nát... Amikor Amerikában nagyon 
egyedül voltam és a szememet ope-
rálták, azt gondoltam: csak még 
egyszer lássam a Dunát... {Tudom, 
ez nevetséges, de egyszer hónapon-
ként megengedek magamnak egyet-
len szentimentális cikket.) 

Olyan volt a Duna azon az éjsza-
kán, mint a folyékony fekete lakk. 
Sötét, sima, fénylő, egyetlen hosszú 
arany sávval, ahol a hajóhíd lám-
pája tükröződött benne. Ver s töredé-

kek jutottak eszembe. Az, amit Ady 
Endre Irt a Dunáról, a Duna vallo-
mása című legszebb költeményé-
ben: 

... mióta e tájat mossa sápadt vi-
zed ... 

Ez a legigazibb jelzője a Duná-
nak. Mert a Duna se nem kék, se 
nem zöld, mint más vizek-, — sápadt 
és rejtélyes, mint egy multszázad-
beli vad, titokzatos regényhős. 

Es eszembe jutottak azok a másik 
sorok: 

Igaz az átok, amit már sokan 
sejtünk. Oh, mind igaz. 

Mióta ő rúgva kivágott, 
Boldog népet itt sohse látott. 
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Es: 
...A Dunaparton sose éltek 
Boldog, erős, kacagó népek... 
Igaz, mind igaz, de ebben az átok-

ban valami különös babonás áldás 
is rejlik. Valami hallatlan 'nobili-
tás és szépség a boldogtalanságban, 
valami elszánt és könnyelmű, pa-
zarló, ragyogó, zseniális, kétségbe-
esett jókedv, valami elragadó, ma-
gávalragadó igézet. Aki itt él, az 
más mint más, különb mint más. 

Nem véletlen, hogy aki idegen 
egyszer itt járt, újra és újra vissza-
tér. Nem véletlen, hogy aki innen 
elmegy, úgy hordja a honvágyat, 
mint valami nyilt, soha hegedni nem 
akaró, örökké sajgó, égő sebet. 

Minden szereimből ki lehet gyó-
gyulni, csak a honvágyból nem. 
Mindez azért járt a fejemben, mert 
egyike vagyok azoknak a szeren-
csétleneknek, akiket már akkor 
kezd kínozni a honvágy, mikor még 
el sem utaztak. Nem vagyok a lelki-
tusa barátja. Ódivatú, ostoba do-
log. Mai ember gyorsan kell, hogy 
határozzon és érzelgősség nélkül. 
Mégis akkor este, kézitusát vívtak 
bennem a honvágy és a lelkiisme-
ret. Táskámban egy kábel nyugo-
dott. Harmadik napja nyugodott ott 
é^ percről perere nehezebb lett. Va-
sárnap este a könnyű papírdarab 
mázsás volt, mint a szikla. Amikor 
a kábelt megkaptam, első pillanat-
ban elszédültem a boldogságtól. Az 
állt benne, hogy bizonyos ügy, 
melyben már egy éve fáradoztam., 
végre-valahára sikerült. Igen nagy 
örömet jelentett ez számomra, olyat, 
amilyenben az utolsó esztendőkben 
nem igen volt részem. Mikor má-
sodszor és fíavelmes'ebben olvastam 
»I a kábelt, kis ürömcsöpp vegyült 
örömömbe. A kábel szerint azonnal, 
de lehetőleg aznap, el kell utaz-
nom tengerentúlra, San Diego nevű 
városba, hiszen szeptember vagy ok-
tóberben úgyis N ewyorkba kell 
utaznom... De egyrészt szeptember 
vagy október mé.a messze van, más-
részt Newyork nincs is olyan na-
ayon messze, harmadrészt csak pár 
'étre akartam ott maradni. De rög-
tön és San Dicgóbaf!... 



Földrajzi ismereteim hiányosak 
lévén, elővettem az atlaszt és hosz-
szabb keresés után megtaláltam a 
helyet. Ott van valahol Kalifornia 
és \texikó határán. A télen azt hit-
tem, hogy Los Angelesnél már sem-
mi s'em lehet messzebb Budapesttől. 
San Diego még messzebb van. Olyan 
messze van, hogy az már nem is 
illik... 

Nem kell rögtön határozni, gon-
doltam és besüllyesztettem a ká-
belt táskámba és elmentem víkend-
re. Mennél jobb volt a vikend, an-
nál rémesebben bántott a lelkiisme-
ret. »Gyalázatom teremtés, — szólt a 
lelkiismeret. — Kerek egy eszten-
deje, minden reggel és este zakla-
tod a jó Istent könyörgéseddel, en-
gedje meg, hogy ez a dolgod sike-
rüljön, most itt van és te ahelyett, 
hogy térdencsúszva tennéd meg az 
utat Pestről Mexikóig, ülsz a Duna 
előtt és habozol.* így nzólt a lelki-
ismeret. A honvágy pedig azt 
mondta: »De mikor olyan édes ég 
gyönyörű ez a pesti nyár. Amikor 
olyan rövid ideig tart. Amikor, ki 
tudja, megélem-e újra? Es egyálta-
lán mi szükség van rám San Diegó-
ban? Megy a dolog nélkülem is.« 
Es felelt a lelkiismeret szigorúan: 
»Nem erről van szó. Persze, hogy 
lehet, hogy megy magától is, — de 
neked ott a helyed. Ha, Isten őrizz, 
nem úgy megy, ahogy kellene, soha 
ebben az életben nem bocsátod meg 
magadnak. Kotródj haza! Pakkolj 
és indulj!« 

így vitatkoztak honvágy és lelki-
ismeret; a Duna mentén és folytat-
ták, amint az autó hazafelé vitt éj-
szaka. Mikor hazakerültem, nem 
bírtam lefeküdni és aludni. Foly-
ton az járt az eszemben, hogy ha-
tározni kell és nem tudom, mit te-
gyek és addig nem birok aludni, 
amíg nem határoztam. Kivittem 
honvágyat és lelkiismeretet a bás-
tyasétányra és sétáltattam őket fel-
alá. 

Felmentem a Bécsi kapu tetejébe 
és lementem a másik oldalon. Végig-
mentem a bástyának azon a részén, 
ahol sötét, régi ágyúk meredeznek a 
falak mentén. Vártam, Iwgy eszem-
be jusson valami, hogy történjék 
valami, ami eldönti a bennem dúló 
ádáz vitát, melynek során lelkiisme-
ret és honvágy percről-percre súlyo-
sabb becsületsértéseket váltottak. Es 

amint mentem-mendegéltem, egy-
szerre megálltam a török vezér sír-
emléke előtt. Számtalanszor jártam 
erre, sose álltam meg, sose vettem 
magamnak azt az igen csekély fá-
radtságot, hogy a sírfeliratot elol-
vassam. Most hirtelen az jutott 
eszembe, hátha olyasvalami áll ezen 
a kövön, ami választ ad. Feltettem 
a pápaszememet és az uccalámpa 
gyér fényében nagynehezen kibe-
tűztem: 

A 145 ÉVES TÖRÖK HÓDOLTSÁG 
U T O L S Ó BUDAI HELYTARTÓJA 

VESIR 
ABDURRAHMAN AUDI ARNAUT 

PASA 
E HELY KÖZELÉBEN ESETT EL 
1686 NYÁRUTÓ HÓNAP 2 NAPJÁN 

DÉLUTÁN. ÉLETÉNEK 70-IK ÉVÉBEN 

HÖ3 ELLENFÉL VOLT, BÉKESSÉG VE1E 

Szólt a honvágy: »Na látod. Itt 
nyugszik ez az utolsó budai pasa. 
Hetven éves volt. öreg ember. Haza-
mehetett volna nyugdíjba Törökor-
szágba. Még se bírt Budától elsza-
kadni. Inkább itt halt meg nyárutó 
második napján, ezen a bástyafalon, 
melyen te sétálsz minden áldott 
este, hogy jó éjit kívánj az éjszakai 
Dunának.« 

Es szólt a lelkiismeret, de gyen-
gén szólt: »Mi köze a sokszáz év 
előtt elesett budai pasának a te ma-
gánügyedhez?« 

»Semmi köze — szólt a honvágy, 
— Semmi a világon, csak hogy va-
lami ebben a felírásban a szívedbe 
markolt. Talán az a szó, hogy nyár-
utó, tálán annak az öreg, fáradt, 
bölcs pasának a képe, aki inkább 
meghalt Budán, minthogy vissza-
menjen Törökországba, ahova a jó-
zan ész szólítota.« 

Szeretem elgondolni, hogy nem a 
harci vágy tartotta itt. Hogy ő is 
olyan halálos gyógyíthatatlan sze-
relmese volt Budának, mint én, aki 
esténként elsétálok a sírja mellett. 

Nem bírok elmenni, amíg nyárutó 
van Budán. Majd szeptemberben 
vagy októberben... Bocsáss meg, 
derék lelkiismeret. Ráírom a sí-
rodra: 

»Hős ellenfél volt, békesség vele...« 
\ 
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Vegyes i ze i , autós a l t t r . svéd színészet, az elavult Ibsen 
akik nem tudnak M i . . . 

Jitx: / f t l t j y d y ^fá/ii 

(A Színházi Élet kiküldött munka-
társától.) 

Osló, július. 
A stockholmi búcsú-banketten el-

váltunk svéd asszonyainktól. Itt már 
a norvégekkel barátkozunk. Itt is 
éppen olyan kedvesen fogadtak, jó 
és szép minden, csak ne rontaná el 
az örömünket az az orrfacsaró szag, 
ami attól kezdve, hogy leléptünk a 
vonatról, üldöz bennünket. Tele van 
vele a szobánk, az ágynemű, a törül-
köző, a szalvéta, még az ételek ízé-
ben is ezt érezzük. Nem lehet defi-
niálni. Halzsír és olajkeverék. De 
lehet, hogy fóka vagy rozmárbűz. A 
fehér egyenruhás, bóbitás ápolónő-
mosolyogású szobalányok nem ér-
tik, mi nem tetszik nekünk? Beszélni 
nem tudunk velük, csak integetünk, 
az ablakhoz rohanunk, a folyosón 
szaladgálunk, levegő után kapko-
dunk. Szegények ők mindent elkö-
vettek, hogy otthonosan érezzük 
magunkat, az éjjeliszekrényen meg-
találhatjuk a norvég szövegű vas-
koskötésű bibliát, zsoltárénekeket, 
még esőköpenyről, horgászfelszere-
lésről is gondoskodtak. Lent az ebéd-
lőben a hosszú büféasztalon — úgy 
mint Svédországban — itt is óriási 
a választék. Rákok, halak, aszpikba 
fagyasztott előételek, kaviár kiló-
számra, hideghúsok, pástétomok, to-
jásvariációk. heringek, főzelékcsend-
élet, százféle sajt, befőttek, gyümöl-
csök, kétszersültek, fehér kenyér. 
Ananász konzerv levesestálban, par-
fé, tejszínhab, édességek. Hihetetlen 
bőség, az az érzésünk, mintha ün-
nepségen lennénk, legalább is eskü-

vői gratuláción és önkéntelenül a 
jegyespárt keressük. Annyit sze-
dünk belőle — már töibfe helyen a 
fülünkbe súgták — a meleg éxelek 
még csak ezután következnek. Az 
északi személyzet igen rideg. Ügy 
bánik a vendéggel, mint a szigorú 
tanító, minden pillanatban rendre-
utasítja. Nekünk magyaroknak kü-
lönösen szokatlan ez a fegyelem. A 
többi nemzetiségűek nem lázadói-
nak, megszokták. Mi bámulunk, mi-
lyen viszony van itt háziasszony és 
alkalmazott között. Vezetőnk, egy 
igen előkelő társaságbeli hölgy — 
aki csak szívességből vállalta kalau-
zolásunkat — egészen természetes-
nek találja, hogy a szobalányának 
autója van és hcfgy neki nincs. Itt 
csak az egészen gazdag osztály tart 
személyzetet, a mindenes — házikiá-
asszonynak nevezik — reggel nyolc-
kor megjelenik, hatkor elmegy. 
Ezért havi hatvan és száz korona 
közötti fizetést és külön lakbért kap. 
A háztartás éppen ezért már úgy 
van megszervezve, hogy a házias-
szony maga elvégezhesse a dolgot. 
Amikor az egyik nonvég hölgynek 
azt meséltem, hogy mi otthon még 
este tízkor is becsöngetjük a lányt 
egy pohár vízért, sehogy se akart« 
elhinni, ök ha vendéget hívnak, 
külön órabért fizetnek a házikisasz-
szonynak, aki a feketekávé szervíro-
zás után — természetesen ha kedve 
van hozzá — leveszi a kötényt és 
beül a. szalonba a vendégek közé. 

Külön kegy és az »Asszonyhét« 
népszerűségére jellemző, hogy a 
svéd és norvég házikisasszonyok 

még nyolc és kilenc órai 
kezdetű vacsorára is 
meghívhattak. Nem ke-
rültünk órabérbe, _ a 
házikisasszonyok kije-
lentették, a kongresszus 
vendégeit barátságból is 
szívesen kiszolgálják. A 
kedvünkben jártak és 
valósággal elkápráztat-
tak a terítésművésze-
tükkel. Igen nagy súlyt 

... igen nagy súlyt 
helyeznek a szép asztalra 
Az »Asszonyhét« oslói ismer-
kedési ebédjének egyik asztal« 
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A drottningbolmi rokokó színház nézőtere 

helyeznek a szép asztalra. Csodála-
tosan gazdag porcellán, üveg és 
ezüst szervízük van, a legegyszerűbb 
háztartásban, ha csak maguk van-
nak is, soha se mulasztják el meg-
gyújtani a rengeteg gyertyadíszt. 
Nem felejtik el a virágot. Ennek an-
nál is inkább örültünk, mert itt most 
újra viszontláthattuk a Pesten már 
elhervadt tavaszí virágokat. Az aká-
cot, orgonát, jázmint, pünkösdi ró-
zsát. Divat az egyszínben tartott 
asztál. Ajánlom leutánozni, igen 
nagy hatást lehet vele elérni és 
könnyen megoldható. Eperszínű vas-
tag háziszőttesű abroszon az öblös 
kristály vázákban ugyanilyen ár-
nyalatú rózsák. Löncsasztal búza-
kék terítővel, kék virággal. Sárga 
alap, sárga margarétával. Nem sze-
retik az amerikai divatot, az abrosz-
taian asztalt. 

ízlést lehet tanulni itt, de mű-
vészethez nem sok az érzékük. Pe-
dig annyira igyekeztek nekünk 
nyújtani művészetet is. Hallották, 
hogy a magyarok szeretik a zenét, 
színházat. Minden meghíváshoz 
kaptunk »műsort«. Eletünkben nem 
szenvedtünk végig annyi dilettáns 
énekest, zongoraművészt, szavalót, 
támcost. Féltünk, efoből még baj lesz 
egyszer, kirobban belőlünk a neve-
tés. Néha már annyira siralmas volt 
a produkció, hogy elszomorodtam. 
A világ egyik elismerten legszebb 
építészeti remekében, a Drottning-
holm-i rokokó színházban folyton] 
arra gondoltam: micsoda isteni élve-
zet lehetne itt még egy közeipes Mo-
zart-előadás is. Ezt a színházat, 
nyári kastélya mellé 17664) an III. 
Gusztáv svéd király építtette, az 
egész annyira korhű és hangulatos, 
tanulmányokat, könyveket írtak 
róla. A híres francia esztéta, Henry 
Bordeaux ezért a színházért nem 
tudott elszakadni Svédországtól. Es 
ebben a meseszerű keretben, — ahol 
az öltözők minden egyes darabját 

órákig lehetne csodálni : 
a tükröt, parókaáll-
ványt, krinolinfogast, 
festékes tégelyeket, — 
mutattak be egy olyan 
»díszelőadást«, ami nem 
éite el a legkisebb vi-
déki társulatunk nívó-
ját sem. Vendégnek tu-
dom, nem illik a házia-
kat kibeszélni, de én 
nem vagyok ravasz. 
Amikor a kedves svéd 
újságírónő meginterjú-
volt, hogy tetszik ná-
luk az élet? és egyre 

csaik azt óbégattam, isteni, gyönyörű, 
haragosan rámszólt, mondjak végre 
valami olyant is, ami nem »gyö-
nyörű«. Csak az ilyen kritikáiból ta-
nulnak. Félénken megszólaltam. — 
Hát bizony a művészek, színészek 
nem éppen a legjobbak. Az újságíró-
nő egyáltalán nem volt megsértve. 
Sőt. Elismerte, hogy alig van jó 
színészük. A leghíresebb drámai 
művésznőjük, az állami színházak 
igazgatónője, más országban nem 
kapna szerződést. (Tiszteletünkre ez 
a művésznő is fellépett. Bár ne tette 
volna.) A magánénekeseik külföldön 
helyezkednek el, a svédek inkább a 
dalosegyleteket hallgatják, mint az 
operákat. A norvégeket, még a své-
deknél is kevéshbé érdekli a klasz-
szikus zene. Oslóban még Opera 
sincs, augusztusban három hétig 
vendégszerepel egy társulat, de nem 
sok sikerrel. Ha színházról beszél-
nek rögtön a »Víg özvegy*-et emlí-
tik, ettől el vannak ragadtatva, öt-
vennyolcszor ment két év alatt. Ezt 

Megyery Sári és Spurnó Bárdos-Féltoronyi 
Magda az Osló-fjordnál 



egyik darab se érte eddig el. Ibsent 
elavultnak tartják, az ifjúság nem 
ért vele egyet. Csodálkozva néztek 
rám a temetőiben, amikor minden-
áron megakartam találni a sírját. 
Björnsonnal fekszik egy parcellában. 
Sötétszürke laibradorit kő alatt. 
Hogy mit jelent az dbeliszkre rávé-
sett kalapács, senki se tudta. Talál-
gattuk. Solnaes építőmesterre vonat-
kozik? A temetőőr szerint a kala-
pács a költészet építő erejét szimbo-
lizálja. Megszólítottunk egy egész 
sereg norvéget, egyik se volt biztos 
benne. Csodálkozva bámultak, mit 
akarunk? Végre egyik magyar asz-
szonytársunk elszavalta Ibsen »Der 
Bergmann« versét, »Brich den Weg 
mir schwerer Hammer, zu des Berges 
Herzenskammer« — így kezdődik. 
Megértettük a kalapácsot. 

Svédországban keresni kell Greta 
Garbo képet. A norvégek jobban 
megbecsülik Sonja Henniet, Grieg 
és Amundsen mellett minden kira-
katban ott mosolyog. Talán azért 
szeretik, mert semmiben sem kü-
lönbözik az általános típüstól, szőke, 
kékszemű, egyéniség nélkül öltözik. 
A norvég lányokat megismerni a 
kalapjukról. Egyforma, áll alatt 
masnis, homlokból kitett szalmafej-
kötőt viselnek. Kedves keret finom, 
fehérbőrű arcukhoz, vállig érő hul-
lámos hajukhoz. A hosszú, flanell 
kék nadrág nem stílszerű hozzá. 
Egész Skandináviában nincs piros 
köröm. Es fekete estélyiruha. Csak a 
pasztellszíneket viselik, legtöbbnyire 
fehéret, rózsaszint, világoskéket. Az 

idősebbek is. Az ápolt északi nő oly 
soká megőrzi az üdeséget hogy akár 
hatvan éves koráiban is hordhat vi-
lágos színt. Voltam egy-két divat-
szalonban, párizsi modellek után 
dolgoznak, — csak ahogy említettem 
— a színekben térnek el. Ennek — 
amire később magamtól is rájöttem 
— szerintük a nagy »világosság« az 
oka. Este tizenegykor a parkokban 
még újságot lehet olvasni, a zöld 
fák, virágzó bokrok között csúnyán 
hatna a sötét ruha. 

Okos dolog volt, hogy a »Nemzet-
közi Asszonyihét« az idén a Skandi-
náv Államokiban tartotta az üléseit. 
Sokkal több férfit látni, mint nőt. 
Jó külsejű, markáns profilú, csinos 
emberek, de nem tudnak udvarolni. 
Ezt a honfitársnőik is lépten-nyo-
mon elpanaszolják. Vagy mogorvák 
és egyáltalán semmibe se veszik a 
nőt, vagy minden átmenet nélkül 
megtámadják. Nincs éraékük a kis 
nüanszokhoz. Nappal nő és férfi 
egyaránt dolgozik, nincs udvarias-
kodás, este anunkaután pedig úgy 
csapnak át a hódításba, hogy mint 
az iskolásfiúk, tréfálkozva üldözőbe 
veszik a nőket az utcán, pisszegnek, 
fütyülnek, kamaszosan a szoknyá-
jukat rángatják, a karjukba csim-
paszkodnak, így hívják táncolni. Es 
még csodálkoznak, hogy kosarat 
kapnak. Oslóban még a kongresz-
szus múmiáit, a hetven éven felüli 
korosztályt is mindenáron meg akar-
ták táncoltatni. Tegnap összefogóz-
va jöttünk hazafelé a tengerparton 
»Asszonyhét« résztvevők. Egyszer 

csak elénk áll két férfi 
és azt kérdi, úgy-e mi 
vagyunk az a táncos 
görlcsapat, akiket a 
»Skansen« mulató mű-
sora hirdet? Es, hogy 
életben sokkal szebbek 
vagyunk, mint a plaká-
tokon. Természetesen 
meghagytuk őket ebben 
a hitben. Megígérték, 
okvetlenül eljönnek az 
első előadásra. Ennél 
hízelgőbb bókot, — mint 
hogy görlöknek nézik — 
kaphat-e Női Kongresz-
szus? 

Az »Asszonyhét« gysrekvendí-
geinek Játszószobája Stock-

holmban 



színházi e le t törvényszéké 
Y J l D L O T T : 

CSAK A TISZTA IGAZAT VAUJA! 
A Színházi Élet Törvényszékének e heti vádlottja Szirmai Albert. Hűtlen el-

hagyás címén indítottak ellene eljárást, mert régi sikereinek színhelyét, Budapestet 
hűtlenül elhagyta és csak látogatóba jár haza. Most pláne négy évig itthon sem 
volt. A tárgyalásról a. következő jegyzőkönyvet vettük föl: 

Nevel Szirmai Albert. 
Foglalkozása? Zeneszerző. Útlevelem-

mel is igazolom. 
Milyen darabokat komponált? Mág-

nás Miska, Táncos huszárok, Mézeska-
lács, Alexandra, satöbbi. 

Milyen chnen hagyta abba ilyen si-
kerek után a zeneszerzést? Ugy el va-
gyok foglalva, hogy nem jut Időm dol-
gozni. 

Miért jön haza olyan ritkán New-
yorkból? Mert nincsen szabadjegyem a 
hajóra. 

Gyakran hajózott át az Óceánon? Ed-
dig nem kevesebb, mint huszonnégyszer 
tettem meg az utat Amerika és Európa 
között. Pontosan hat hónapot töltöttem 
az Oc«ánon! 

Miért nem ül repülőgépre? Mert fé-
lek. 

Mít szeret a legjobban Newyorkban? 
Hogy hét nap alatt haza lehet jönni 
Budapestre! 

Ki a legkiválóbb operettkomponista 
Amerikábanf Sajnos, erre csak mult 
Időben felelhetek. George G«rshwln 
volt, fájdalom, egy esztendővel ezelőtt 
meghalt. Jó barátot vesztettem el 
benne. 

Az élők közül ki a legkiválóbb? Há-
rom nevet emiithetek meg a döntőbe: 
Irving Berlin, Jerome Kern és Cole 
Porter. 

Hol tart Amerikában a televíziói 
Sokat beszélnek róla. 

Ha megvalósul, fog ártani a színház-
nakî A színháznak semmi sem árt. Ha 
kibírta a mozit és a rádiót, meg fog 
birkózni az ú j találmánnyal is. Semmi 
sem pótolja az élő emberi szívet. 

Apropo, emberi szív, ennyi idő után 
érez-e még honvágyat? Sokkal jobban, 
mint az első esztendőkben. Ebből a be-
tegségből nem lehet kigyógyulni. , 

Örült Budapestnek? Kimondhatatla-
nul. Emlékeim lenyűgöznek, meg-meg 
állok egy régi ház előtt és végig szalad 
előttem elmúlt ifjúságom. 

Budapesti barátainak is ürült? Ha 
ők csak tizedannyit örülnek úgy nekem, 
mint én nekik, máris el volnék bűvölve 
a nagy fogadtatástól. 

Mi a legkedvesebb időtöltése New-
yorkban? A hazai újságokat olvasni. 
Néha egy órai utat ls megteszek, hogy 
magyar lapokhoz jussak. 

Mi a legnagyobb fájdalmai A buda-
pesti stúdió néha megtisztel azzal, hogy 
darabjaimat előadja. Szakemberektől 
hallom, hogy pompás előadásban, ra-
gyogó nagy zenekarral. Mindent elkö-
vetek, hogy rövidhullámon' hallgassam 
az előadást, a legnagyobb technikai 
vállalat protekcióját is igénybe vettem, 
dc fájdalom,, nem sikerült. 

Folytat levelezést pesti barátaivalf 
Rendszerint egyoldalú levelezést. Ol-
vasni nem lusták a barátaim, de írni, 
már annál inkább. 

Mit szól a magyar filmhez? Nincsen 
Amerikában még egy olyan lelkes né-
zője a magyar filmnek, mint én. Ál-
talában azt találom, hogy kevés pénz-
ből jót nyújtanak. 

Mint a gasztronómia lelkes híve, meg 
van-e elégedve az amerikai konyhával? 
Semmi sem pótolja a magyar kosztot! 
Amióta itthon vagyok, folyton irigylem 
magamat, hogy milyen jókat eszem. 

Mikor volt HollywoodbanÎ Tíz hónap-
pal ezelőtt tértem vissza onnan. 

Vágyik oda vissza? Ismét elmegyek, 
ha majd dolgom akad. 

Nincsen semmi különös vágya1 De 
igen. Csendben és nyugalomban hozzá-
látni egy nemesebb fa j t á jú magyar 
dalmű komponálásához. 

Meddig marad Budapesten? Lényege-
sen rövidebb ideig, mint szeretném. 

Mikor jön újra vissza? Remélem, ez 
a négyesztendős távollét olyan rekord; 
amelyet sohasem fogok megdönteni. 

Hitelesítse vallomását! Tessék! * 



Az én életem már úgyse élet. 
Mindegy már nekem, ha ajkat 
biggyeszt rám a hölgyvilág és ha 
az urak lemosolyognak. A szívem 
nem ver sebesebben, egy arcizmom 
se rezdül, a hangomban sincs sem-
mi remegés, miikor kimondom, 
vagyis a penna nem botlik ezen a 
papiroson, mikor leírom, hogy 
szeretni tudom a nőn <a szeplőt. 

Ez az ephelides, amit cím gya-
nánt illesztettem a jelen kiáltvány 
fölé, ez a misztikus szó a szellő-
nek az orvosi neve. Megnéztem 
most a lexikonban, tiszteletből. 
Mint látni, többesszám, egyes-
számban nem fordul elő, úgy, 
amint a szeplő se szokott egyes-
számban előfordulni. 

Jaj az a helyes, pirosfejü 
leányzó, kivel, tegnap délben a 
strandon eszmét cseréltem, jaj 
milyen zavarba jött szegény-
ke, mikor rajtafelejtettem a 
szemem a szeplős vállán. Es mikor 
lelkesen dicsértem, hogy milyen 
gyönyörűség ezeket a nyári szeplő-
ket látnom, az orcája is olyan pi-
ros lett, mint a haja. 

— Csúfolódni tetszik — azt 
mondja — én olyan szerencsétlen 
vagyok, nyáron mindig kijön a 
szeplőm, hiába csinálok akármit. 
Most már nem is erőiködök. Az 
arcom is tönkreteszi a szeplő, 
legjobban tenném, ha folyton a víz 
alatt volnék, hogy ne lássanak. 

Igen, az arca is szeplős, először 
is azt élveztem. Ne csupaszeplős 

orcákat képzeljenek, ó, ne, mert 
csak az orra két fehér lejtőjén üt-
köztek ki a kamélia-szán szeplőcs-
kék. A felsőkarja is meg van hint-
ve szeplővel, itt olyan színűek a 
szeplők, mint a vállán, halvány-
barnák, akár az új szemesbab, de 
valami tündér rózsaszín lopózik 
belé a gyönge barnaságba. 

A Maga kedvéért írom ezt a val-
lomást kedves, nem tudtam tegnap 
meggyőzni, hogy igazán tetszik a 
szeplője, nemcsak ugratom Ma-
gácskát. Ország-világ előtt meg-
erősítem a tegnapi kijelentésemet, 
gyöngém a szeplő, el vagyok a 
szeplőtől ragadtatva. Hajlandó va-
gyok az emlékkönyvébe beírni 
teljes nevemmel és összes címeim-
mel, hogy egy életem, egy halálom, 
a szeplőt bűbájnak találom. Na 
most már mosolyog, remélem. 

Igenis, hogy tündérség ez a 
nyári szeplő, a Teremtésnek kis 
buja játszása, meglepetés, csoda. 
Oly szórakoztató a szemnek, 
mint a fülnek a tücsök, meleg dél-
után a csendben. 

Ti nemes fehérbőrű leányok 
asszonyok, akiket üldöz a nyári 
szeplő, kérlek ne haragudjatok a 
jó Istenre. S érzékeny szőkék, vö-
rösek, Mind, akikhez télen is ra-
gaszkodik a szeplőcske, Ti se in-
tézzétek azokat a kétségbeesett kér-
déseket a nőrovat szerkesztőjéhez, 
ne hámlasszatok és ne maszatolja-
tok, hagyjátok, kérlek. Rám nézze-
tek, itt áll keményen Mellettetek 
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a Ti katonátok, védőügyvédetek, 
apostolotok. 

Olyan kedves a szeplő, mint a 
sűrű pitypang a mezőn. Olyan ér-
dekes a szeplős arc, mint a vadma-
dár tojása, az pedig csupa-csupa 
szeplő. Valaha szerelmes voltam 
egy édes szeplősbe, azon olyan szép 
volt a szeplő, mint a csillagok az 
égen. Szerelmes voltam. Mért til-
takoztok a szeplő ellen? Csúnya a 
szeplős falevél, vagy nem kívána-
tos a szeplős körte, vagy utálatos 
a kendermagos jérce, vagy nem 
szép a ló, aki almásszürke, s is-
meritek az üvegházban plántált 
mese papucsvirágot? — hű, annyi 
szeplő je a legszeplősebb bőrnek 
sincsen. 

A selyemgyár telehinti a fehér 
selymet piros szeplővel, azt a babos 
kelmét úgye hogy szeretitek. Mért 
nem szeretitek a babos arcot? 

A barna szigetlakók, a fekete af-

nak találják az üres testszínt, il-
lusztrálják az ábrázatukat. Még 
a civilizáltabb arab nők is pettye-
ket égetnek homlokukra, orcájuk-
ra, kéket, zöldet. 

A szeplő, jaj, emlékeznek arra 
az amerikai nebulóra, arra a száz-
szorszeplősre aki a némafilm utol-
só évadain a Király című képen 
szerepelt Adolphe Menjou mel-
lett? Milyen népszerű lett, hogy 
szerettük. A szeplőnek köszönhette. 

Isten tudja, talán úgy leszünk 
majd a szeplővel is, mint a vörös 
hajjal. Az én fiúkoromban a leg-
részegebb lángvörös hajjal, a leg-
klasszikusabb bronz fürtökkel el-
bújtak a lányok, éjjel-nappal sír-
tak, a kútba akartak ugrani. 

Nem kell, csak egy szép napon 
egy Aga khán, vagy egy trónörö-
kös egy szeplős szépségbe bomol-
jon belé, Hollywoodban nyüzsögni 
fognak a szeplős görlök és a szé-
pítőszalonok nem győzik a hiú nők 

rikaiak, a vörös indiánok unalmas- orcáira a szeplőt hamisítani. 
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Chaplin és fe lesére hollywoodi villájuk ker t jében . 

- . . 

iMcuya tóak tudja*.. 
INTIM PISTA, miért válik Chap-

lin a feleségétől? 
— Mert nem tudott nagy színész-

nőt csinálni belőle. Chaplin ugyanis 
minden ifjú hölgyet, akinek bájai 
megdobogtatják a szívét, elvesz fe-
leségül és megígéri neki, hogy: »<7 
legnagyobb színésznőt csinálom 
magából«. Eddigi összes feleségeit 
tanította, foglalkozott velük és min-
den elképzelhető, sőt elképzelhetet-
len módon valóban nagyságokat 
akart faragni a nagyságákból. Ez 
persze nem sikerült soha sem és nem 
is sikerülhetett legutóbbi negyedik 
számú feleségének, Paulette God-
dard-nak az esetében sem. A bájos 
mosolyú, csillogó szemű és villogó 
fogú Mrs. Chaplint egyébként — 
mint ugyebár ezt mindnyájan tudják 

— a legutóbbi Chaplin-filmből, a 
»Modern idők«-ből ismeri Budapest 
és az egész világ vnoziközönsége. 
Nem sikerülhetett Chaplin vállalko-
zása, hiszen színésznőt nem lehet 
»teremteni<r — Chaplin pedig ezt a 
lehetetlenséget kísérli meg minden 
egyes esetben. Lehet támogatni a 
fiatal kezdőt, gyengéd mozdulattal 
kissé előbbretólni, lehet szőnyegei 
teríteni a lába alá, hogy ne a hideg 
kőre lépjen, de ha ívcdakiben nincs 
meg az a bizonyos isteni szikra, 
amit köznapi nyelven tehetségnek 
neveznek, akkor hiába, minden, ezt. 
a hiányt semmiféle szeretet, semmi-
féle dollármilliókból álló áldozat, 
sőt még maga a nagy Chaplin sem 
tudja pótolni. A legújabb Mrs. 
Chaplinnél is a világsztári vágyál-
mok miatt törtek ki a Félreértések, 
mert az ifjú művésznő nem akarta 
megérteni, hogy helyesebb, ha ő hű 
és szerető hitvese marad világhírű 
férjének, viszont a legújabb Chaplin-
film főszerepét átengedi másvalaki-
nek. Chaplin sokáig hevesen és lo-
vagiasan harcólt a feleségéért, dehát 
még ő maga sem korlátlan úr a 
filmgyárában, engednie kellett és a 
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sok huzavonának, nézet-
eltérésnek, vitának és 
családi háborúságnak, 
végül is — válóper lett 
a vége. 

— Ha már válóperek-
nél tartunk, sürgősen 
mondja meg, igaz-e, 
hogy Já vorék is válnak? 

— Szó sincs róla; ahogy 
mondani szokták: »lég-
ből kapott koholmány« 
a -válóperes hír, ők ma-
guk is a legnagyobb 
meglepetéssel hallották. 
Egyébként Jávoréknál 
néhány nappal ezelőtt 
nagy, parádés vacsora 
volt Jávorné felgyógyu-
lásának örömére. Két 
hétig feküdt szanató-
riumban, a sajnálatos, 
de végeredményben sze-
rencsés kimenetelű autó-
baleset után, s most tel-
jesen gyógyultan, makk-
egészségesen tért haza 
a villájukba. Ott volt a 
vacsorán Rátkay Már-
tnn és a feleséae — Jri-

. . . és a »Modern idök« cimü filmben 

Paulette Goddard 
a molett, szőke revflgörl, ami-

kor Chaplin magismerte 
és hat évvel később, ilyen 
tündérré csiszolta Chaplin, 

a »gyémintkőszdrüs« 



r 

Nagy Maifglt, az Opera művésznője 
Jugoszláviában nyaral 

(Foto Tonka) 

vorné autós útitársnője — és a sza-
natórium három orvosa. A vidám 
vacsorának másnap reggel kilenc 
órakor lett vége. 

— Szóval a válóperen fronton méla 
csend honol? 

— Nem egészen. Hazajön Buda-
pestre Vaály Ilona. Budapesti uta-
zásának az a főcélja, hogy végre be-
fejezze hosszú évek óta húzódó váló-
perét Kertész Dezsővel. Elárulhatom 
egyébként a titkot, hogy a válóper 
befejezése után a kedves Deske nem-
sokáig marad nőtlen. A legrövidebb 
időn belül oltár elé vezet egy ifjú és 
rendkívül csinos földbirtokosnőt. 

—- Kik utaztak el nyaralni? 
— Most vágott neki autóján Olasz-

országnak Fejes Teri. Nem a nagy, 
divatos helyeket keresi fel, kis 
olasz városokban, halászfalukban 
akar kikötni. Megfogadta, hogy hu-
szonnégy óránál tovább nem marad 
sehol. Ugyancsak Olaszországban 

nyaralnak Bulla Elma a férjével, 
Dobay Livia, Szörényi Eva, Wert' 
heimer Elemér, Rózsahegyi Kál-
mán, Bárdi Ödön, Tarnay Ernő. Zi-
lahy Irén a férjével, Benedek pro-
fesszorral augusztus elején startol 
Hollandiába. Jób Dániel Karlsbad-
ba utazik, Roboz Imre a Balatonon 
nyaral. 

— Csortosról rég mesélt, ö hova 
utazik? 

— Egyelőre sehová. Beteg a ku-
tyája. Ne tessék ezen a híren mo-
solyogni, mert Csortost kevés dolog 
érinti annyira fájdalmasan, mint 
hőn szeretett kutyuskájának aggo-
dalomra okot adó egészségi állapota. 
Csortos éjszaka fél háromkor vette 
észre, hogy kutyájának valami baja 
van. A kényelemért rajongó művész 
erre szó nélkül felugrott az ágyból, 
magára kapkodta a ruháit és autón 
robogott a beteg kutyával az állat-
orvoshoz. örömmel közlöm egyéb-
ként,, hogy a kiskutya állapota né-
mileg jobbra fordult. 

— További javulást kívánunk 
neki... Beszéljen valamit a nyári 
színházak tájékáról is. 

— Az Erzsébetvárosi Színház új-
donságának, a j>Legyen úgy, mint 
régen volt«-nak huszonötödik elő-
adását végignézte Bajor Gizi is. A 
szünetben végigvizitelte az öltöző-
ket és mindenki számára volt va-
lami kedves bókja. Somogyi Nusi 
öltözőjébe ezzel állított be: »Jaj Nu-
sikám, de szívesen eljátszanám a 
szerepedet!« Mire Nusink gondolko-
dás nélkül rá,vágta: »Hát még én 
milyen szívesen játszanám el a te 
szerepeidet/<r 

— Hollywoodból mi hírt kapott? 
— E héten hír helyett társas leve-

lezőlap jött. Nemcsak nekem, a pesti 
színész- és íróvilág csaknem vala-
mennyi tagjának hozott ilyen an-
zixot a posta. László Miklós, aki 
mostanában érkezett Hollyxooodba,, 
szervezte meg a nagy anzix-kiildést. 
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Gaál Franciska, Lukács Pál, Lukács 
Pálné, Agai Irén, Székely István sze-
repelnek a levelezőlapokon, mint ta-
nuk. Azt tanúsítják, hogy László 
Miklós valóban Hollywoodba érke-
zett. 

— Mezey Mária hogy birja a nyári 
színjátszást? 

— Nagyon szomorú mostanában a 
»Szomjas krokodilus« primadonnája. 
Szegeden lakó édesapja sillyos be-
teg s a művésznő csaknem minden 
nap elutazik édesapjához. Délutánig 
ápolja, azután robog vissza Pestre 
— játszani. 

— Mivel nyit a Magyar Színház1 
— Mauriac »Démon« című darab-

jával, amelyet Heltai Jenő fordított 
magyarra és amely már hosszú hó-
napok óta óriási sikerrel kerül szín-
re a párizsi Comedie Françaiseben. 
A darab meséje: Egy békés vidéki 
kispolgári családhoz megérkezik egy 
angol fiatalember. A fiúba belesze-
ret a család fiatal és csinos leánya, 

de halálosan és végzetesen belesze-
ret a fiúba az öregedő, hervadó mama 
is. Elkeseredett harc dúl a fiúért, 
aki nem mer választani, mert érzi, 
hogy végzetes lenne a választása. 
Végül is az anya feláldozza magát 
és lemond szerelméről, hogy leánya 
boldog lehessen. Amint látják, a 
»Démon« témája némileg hasonlít a 
»Virágzó asszony«-éra, csakhogy 
éppen fordított a megoldása: ott az 
anya úgy érezte, hogy neki is joga 
van még az élet szépségeihez, a sze-
relemhez és magának tartotta meg 
leánya szerelmesét. 

— Min nevettek a héten a Fé-
szekben? 

— Dobos Annie kislányát megkér-
dezte Makay Margit: »Mit gondolsz 
Zsuzsika, ha újhold van, mi törté-
nik a régivel?« A kislány gondolko-
dott, törte a kis fejét, végre ezt fe-
lelte: %En azt hiszem felvagdalják 
és kis csillagokat csinálnak belőle...« 
Kezüket csókolom. 

Fenyvessy Éva 
négy r u h á j a a »Legren úgy, mint régen volt« című darabban . 1. Sárgái marokon ruha , színes 
szalagdiszitéssel. 2. Empr imó ruha , vi lágosdrapp derékrésszel . 3. Világoskék muszlin es té lyiruha 

nefele jcs diszitéssal. 4. Sötétkék berakot t szoknya, boleroval. Fehé r blúz és piros öv 
> (Arngelo főtök) 
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Búcsúlevél 

»Mindenféle szerelemnek vége szokott 
lenni...« 

(Tapasztalt népdalköltő sok-
szor bevált Jóslata.) 

írta: STELLA ADORJÁN 

halál. Romantikus költészetünk legalább annyit foglalkozik azzal a pilla-
nattal, amikor két szerető szív elhagyja egymást, mint azzal a fenkölt 
perccel, amikor lángralobban. A magyar népdalban legalább annyiszor jut 
kifejezésre a szakítás, mint maga a szerelem. Példák: »Te mész jobbra édes 
babám, én meg megyek balra...« »Amíg engem szerettél, rámás csizmát 
viseltél...« {Célzás az anyagi támogatásra.) »Nem én lettem hűtlen hoz-
zád, te csaltál meg engem ...« stb. 

Megállapíthatjuk, hogy a búcsúlevél éppen úgy szerelmes epistolának 
számít, mint az első papírra vetett vallomás. A szakítás egyik legfontosabb 
fejezete a szerelemnek. Különös előnye, hogy ugyanazzal a hölggyel több-
ször egymásután lehet végérvényesen szakítani. Ezek után íme a 

Kedves Viola, mire ezeket a sorokat megkapja, én már nem 
vagyok az udvarlói sorában. Kiléptem önként, elhagytam magát, 
miként — hogy régi, de hatásos hasonlattal éljek — valaki halál-
félelmében öngyilkosságot követ el. Búcsúzom magától, nem várom 
meg, míg maga hagy el engem. Tegnap este véglegesen rájöttem 
arra, hogy nem szeret. Miből jöttem rá? Egészen jelentéktelen do-
logból. De mint ahogy egy csepp vízből a tudós megállapítja a 
tenger vegyi összetételét (melancholikus hangulatban mindig ha-
sonlatokkal élek), úgy én néhány elejtett szóból rájöttem érzel-
meinek változására. Tegnap este, amikor vacsora közben bámul-
tam, a következő határozott kijelentéssel ünnepeltem: »Maga úgy 
fest ebben a hófehér ruhában, mint egy alabástromból faragott 
tündérkirálykisasszony.« Maga erre rámnézett hűvös kék szemével 
és csupán ennyit válaszolt: »Ugyan, hagyjuk már a hülyeségeket!« 
Bevallom, a szerelemben hülyeségeket mond a férfi, mint ahogy 
lázálmában a legfantasztikusabb mondatokat suttogja a beteg. Nem 
is volna ebben hiba, a baj ott kezdődik, hogy sok esztendős von-
zalom után mostanában kezdi észevenni, hogy ezek hülyeségek. Jól 
emlékszem, néhány hónappal ezelőtt azt suttogtam a fülébe: »Hogy 
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te milyen szűnni nem akaró marha vagy!« Milyen édes csilingelő 
kacagással válaszolt erre a sértésre. Akkor bóknak könyvelte el, 
hálás pillantással nyugtázta, mint ahogy most sértésnek tekinti 
a legtúlzóbb hizelgést is. 

Előzőleg miből vettem észre, hogy szerelme kihűl? Apró tüne-
tekből. íme néhány mutatóba: 1. Randevúinkra egyre későbben ér-
kezett és egyre korábban távozott. 2. Telefonja mindig mással 
beszélt. 3. Esténként panaszkodott, hogy reggel korán kell ébred-
nie, mert ruhapróbája van. i. Ügyetlenül hazudott. Aki szerelmes, 
az mindig veszi magának a fáradságot, hogy zseniálisan füllent-
sen. 5. A legtöbb mondatot azzal kezdte, hogy »bezzeg«. Például: 
»Bezzeg Lenke Velencébe utazik.« »Bezzeg Juci minden premieren 
ott van!« 6. Elvesztette az időérzékét. Ha tíz percig beszéltünk tele-
fonon, azt hajtogatta, hogy órák óta diskurálunk, ha öt napja nem 
találkoztunk és randevút sürgettem, csodálkozva mondta: hiszen 
tegnapelőtt voltunk együtt. 7. Gyakran hangoztatja, hogy elfuse-
rálta az életét. 8. Régebben takarékoskodott, most ha együtt vacso-
rázunk, a legdrágább fogásokat választja ki az étlapról. 9. Ag-
gasztja a világpolitika, már pedig aki szerelmes, nem érdeklődik 
genfi események iránt. 10. Folyton meséli, hogy vágyik a ma-
gányra, már pedig egy hölgy rendesen azért óhajtja a magányt, 
hogy megoszthassa valakivel. 

Elég ennyi ízelítőnek? Azt hiszem untig! Tehát Isten vele, 
kedves Viola. Még azt sem igérem, hogy igyekszem magát elfelej-
teni, mert lehetetlen feladatra nem vállalkozok. Különben is van 
közös gyerekünk, úgy hívják, hogy Emlékezés és a férfiak ezt 
nagyon szeretik dédelgetni. ' Szépen megosztjuk szerelmünk gyü-
mölcsét, az emléket. Hosszú-hosszú évekig én vigyázok rájuk, 
őrzöm őket és vigasztalódom velük. Később, hatvan esztendő 
múlva, amikor maga is túl lesz az ötvenen, talán magához adom 
dajkaságba Emlékezést, hadd játsszon vele a sivár éjszakai 
órákban. 

Addig? Könnyű megjósolni, hogy mi lesz a sorsom a maga 
emlékezetében. Ha netán karriert csinálok, sokszor fogja meg-
jegyezni: »térdepelt előttem, de nem hallgattam meg. Belátom, talán 
butaság volt«. Ha viszont elmerülnék az élet mocsarában és a tár-
saságban sajnálkozva szóba hoznának, kicsit összeráncolja majd a 
homlokát és így szól: »Melyik is az? Halványan emlékszem rá, egy 
barátnőmnek udvarölt és nekem is bemutatták, de nem nagyon 
álltam vele szóba«. 

Eg áldja kedves Viola! Mi többé nem találkozunk az életben! 

ŐLtÁílál 
U. i. Ha mégis tévednék és maga úgy érzi, 

hogy szeret, akkor kérem jelen levelemet tárgy-
talannak tekinteni. A rendes időben felhívom. 
Délután esetleg mehetünk moziba. 



Egry Mária 
Világos barna szemű, barna 
hajú, S3 kiló, 156 cm magas 
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Amikor az ember ki-
mondja ezt a szót, hogy 
»amerikai színésznő«, 
rendszerint nem egy 
meghatározott személy-
re gondol, akinek a ké-
pét filmen, vagy a ké-
pes folyóiratok hasáb-
jain látta, nem is az ösz-
szes amerikai színész-
nőkre, hanem egy bizo-
nyos típusra, amely 
megfigyeléseinek ered-
ményéül képszeriien ki-
alakult benne. A tipus 
ugyanegy fajta kiüt-
köző sajátosságainak 
összesítése. Az amerikai 
színésznővel kapcsolat-
ban a legtöbb ember egy 
acélosan karcsú, magas, 
szőke, babaarcú görlre 
gondol. Más a francia, 
vagy a német színésznő 
típusa. A franciában 
több a decens nőiesség, 
nem annyira szép, mint 
bájos: ő a szabálytalan-
ság harmóniájának dia-
dala. A német színésznő 
jellegzetességei — az át-
lagos megfigyelő sze-
rint persze — az ará-
nyosan magas, telt ter-
met, a kék szem és a 
szőkeség. Egyénileg ter-
mészetesen óriási ská-
lája van itt is a válto-
zatoknak, de a típus így 
él bennünk. 

Es most ki tudná 
megmondani: mi a pesti 
színésznő típusa? Ha 
valakinek neki szegez-
nők a kérdést, valószí-
nűleg habozva nézne 
ránk és késne a felelet-
tel. Mert amilyen hatá-
rozottan és felelőtlenül 
koncentrálunk, mihelyt 
távoli dolgokról van 
szó, annyira nem tudunk 
közelről látni. Ezt a té-
telt népszerűen úgy fo-
galmazhatnánk meg, 
hogy a fától nem látjuk 
az erdőt. Tehát milyen 

(Folytatás a 29- lk oldalon) 

Szombathelyi Blanka 
Sötétszőke hajú, kékszemű, 

158 cm magas, 52 kiló 
(Angelo fotók) 



Fenyvessy Éva 
Kékszemű, szőke hajú, 165 cm 

magas, 54 kilA 
(Angelo fotók) 

Raáb Veronika 
Aranybarna szemű, szőke hajú, 

169 cm magas, 5« kiló 

Simor Erzsi 
Szürkéskék szemű, szőke hajú, 

170 cm magas, 58 kiló 



Szaplonczay Éva 
Barna hajú, zöldesszürke 

szemű, 168 cm magas, S9 kiló 

Rácz Vali 
Sötétszőke baj, zöldesbarna 

szem, SS kiló, 167 cm magas 

Hollán Advienne 
Barna hajú, fekete szemű, 

166 cm magas, 55 kiló 
(Angelo fotók) 



a pesti színésznő típusa? Mivel ma-
gunk se tudtunk rá választ adni, a 
pesti színésznő leghivatottabb is-
merőjéhez, Angelohoz fordultunk. 
Elvégre ő az, aki a starttól a célig, 
pályájának minden mozzanatában 
fotografálja a pesti színpadok mű-
vésznőit. Angelo ugyanazt a mód-
szert választotta, mint az emberi 
agy, amikor az egyéniségek tömegé-
iből kivonatolja a típust. Nyolc is-
mert pesti színésznőt választott ki 

és egy technikai trükkel összefotog-
rafálta a nyolc arcot. Így kapta- meg 
a pesti színésznő típusát, ahogy 
utolsó képünkön látható. Ovális arc, 
barna haj, messzenéző, zöldesszürke 
szem, kissé pisze ívelésű orr, finom-
vonalú, de nem éppen kis száj. Kor-
ban az amerikai típushoz, bájosság-
ban a franciához közelebb. 

így találta meg Angelo a pesti 
színésznő típusát és így látjuk ezen-
túl mi is. 
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Színész iskolai 
emlékek 

Ezerkilencszáztize nhá-
romban, egy augusztusi 
napon, nem mentem a 
váci utcai vasnagy keres-
kedés levelezési osztályá-
ra. Előző este 'huszadszor 
láttam Huszka Jenő ope-
rettjét, a Gül Babát, 
amelyben Szentgyöírgyi 
Lenke játszotta piros tri-
kóban a háreimba lopódzó 
daliás Gábor diákot. 

Huszonkétéves voltam és 
halálosan szerelmes. 

Minden este ott álltam 
a Csengery-utcai színéisz-
bejárónál és remegve les-
tem a hazatérő Szent-
györgyi Lenkét. 

(Mert ő volt az ideálom. 
Véznia, hihetetlenül so-

vány fiú voltam, későbbi 
éveimben is csak a nálam-
nál is soványabb Boross 
Gézával mertem gőzfürdő-
be menni, hogy helyettem 
ra j ta nevessenek. 

Szegényebb voltam a 
templiom legszegényebb 
egerénél. 

Természetesnek tartom 
hát, hogy a gyönyö-
rű színésznő rám se hede-
rített. 

Akkor azonban nagyon 
fel voltam háborodva. 

És mikor as utolsó este 
sem mosolygott rám, el-
határoztam, hogy színész 
leszek és a közelébe fér-
kőzöm. 

E k k o r határol tam el, hogy 
• a g y huszár leszek, vagy író. 

Sajnos iró lettem! 

W 0 J l 
Egész nyáron magoltam 

a Városligeti-tó környé-
kéén. Sekszpirt, Molnár 
Ferencet, Mioliert, Peltöfit 
és főleg Kiss József »Tü-
zek« című gyönyörű köl-
teményét. 

Elérkezett a Bákosi-féle 
színésziskola felvételi 
vizsga napja. 

Az a bizonyos augusz-
tusi elbliccelt hivatali 
nap. 

Eettenetesen drukkoltam. 
Ha elbukom, solhalsem 

vehetem feleségül Szent-
györgyi Lenkét. 

Viszont, ha felvesznek, 
miás felesége nem is lehet, 
csak az enyém. 

A Csengery-utcai szí-
nésziskoíta elsőemeleti elő-
adóterme zsúfolva volt 
jövendőbeli Fedák Sárik-
kal és Ujházy Edékkel. 

Az ablak mellett egy 
hosszú zöld asztalnál ott 
ült a szigorú zsűri. 

Hihetetlen! 
Akár hiszed, kedves vagy kedvetlen 

olvasó, akár nem, én már komoly ver-
ses drámát is írtam. Nem is egyet. 
Hármat. Hiszen minden cirkuszi klaun 
egyetlen vágya, hogy egyszer, egyetlen-
egyszer eljátszhassa Lear királyt vagy 
legalább is Hamletet. 

Én nem akarok úgy meghalni, hogy 
senki se tudjon komoly irodalmi am-
bícióimról. 

Legalább egy rövidke jelenetet hadd 
mutassak hát »Kain és társa« című 
háromfelvonásos mirakulumomból. 

Tessék elolvasni jó szívvel, aztán ú j ra 
bemeszelem a képem és visszamegyek 
az arénába anyós-kuplékat énekelni: 

' ' t j f y jíícvict a 

„ X ù ^ à Uh,íi<<M 

1. felvonás. 
2. KÉP. 

Idő: az őskor. 
(őserdő tisztásán titáni ősállat árny-
képe. Majd, szelíd őzikét kerget egy ször-
nyű gorilla és bemenekül, szinte bezu-

han a színre) 
Abel (a tekintete riadt, rémülten pil-

lant maga mögé): 
Miért üldözöl ily eszeveszetten? 

feleletül 
akkord, 
felelné: 

Hisz egy anyaméhben fogamzottunk 
[ketten 1 

(A színfalak mögött mint 
egy égigharsogó fortisszímó 
Mintha Kain hangján azt 

»Mért?!«) 
Abel: 

Anyámnak ikeblén is félremartál mindég, 
Utamat tövissel, bógánocsal mért hinted? 

(A Kain motívum újra felharsog: 
»MértHi.) 

Abel: 
Nyált köptél a partról, vizet ha 

[szürcsöltem, 
rúgtál, ha kis tigris halálát kürtölftem, 
•békát hogy ápoltam, utánam mért Jieistél, 
szikláról nyakamba röhögve mért estéli! 
Mammutfa törzséből husángot mért 

[nyestél . . . 
Egy testünk van t e s tvé r . . . 
egy vérünk vian t e s t v é r . . . 
Testetlen, vértelen testvér, mért vagy 

[Testvér!? 
(A Kain akkord harsog: »Mértí!«) 

Abel: 
Sziklához mért tapad szikkad tan a szikla, 
szikrázó iszikrából mért faikad a szikra, 
lomb mért hajol lombra, 
domb mért karoil dombra, 
patak mé.rt nem zúdul zúdulva az érre, 
vércsepp miért nem támad vércseppért 

[vércsére, 
tigris mérit nem tigris másik tigris 

[torkán, 
nuért Ihalad egy úton orkánnal az orkán, 
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Középein az igazgatónő, 
drága, jó, megboldogult 
nagyasszonyunk, Rákosi 
Szidi és jobbra, Mira tő-
le Ódry Árpád, Tanaymé 
Haliny Margit, S toll Ká-
roly és Szirmay Imre. 

,Már csak az egyre fia-
talodó Szirmay Imre él 
közülök rózsásan, "vidá-
man, boldogan. Hogy a jó 
Isten éltesse legalább 120 
évig. 

Délután pont három 
órakor Rákosi Szidi fel-
tette feketekeretes pápa-
szemét és megkezdődött 
az inkvizíció. 

Hllsőnek eigy szőke, csi-
nos fiatalember állt a 
zsűri elé. 

Szárnyaló, szép tenor-
hangon a Rip van Wink-
le belépő-áriáját énekelte. 

Nagy sikere volt, azon-
nal felvették. 

— Hogy hívják magát, 
fiam? — kérdezte arany-
hairang-csengésű, szép hang-
ján Szidi niéni. 

— Nej ed lik János — fe-
lelte a boüdog, nyurga 
fiú. 

Később Nádor Jenő lett 

belőle, az ország egyik 
legelső operettbonvivánja 
és dalénekese. 

Nádor Jani után egy 
gyönyörű, nádiszálternietü, 
fekete gyöngyszemü lány 
ment fel a pódiumra. 

Gábor diák belépőjét 
éneíkellte a Gül Babából. 

Bosszantott a dolog. 
Hogy meri bárki más 

Szeontgyörgyi Lenkének, 
az én jövendőbeli felesé-
gemnek a legszebb szá-
mát énekelni! 

Szinte protestálni akar-
tam. A gyönyörű fekete 
lány — akkor azt mond-
tam, sajnos, — mindezek 
dacára remekül énekelte 
és táncolta a szép Huszka-
muzsikát. 

ö t is azonnal felvették. 
Mikor a nevét bemondta, 

oda se figyeltem, mert éa 
voltam a következő delik-
vens. 

Pedig a fekete csodát 
Lábas Jucinak hívták . . . 

Olyan fehér lehettem, 
mint a fal, mikor szavalni 
kezdtem. . . 

»Ismeritek a vidám rő-
zselángotl«. . . 

Szentgyörgyi Lenke 
A szívem, a torkomban 

dobogott, észre se vettem, 
hogy a versnek már vége 
van, elfelejtettem megha-
jolni. 

De Itíz perc múlva tan-
díjmentes növendék lettem. 

Az eflkő lépést tehát meg-
tettem a boldogság felé. 

Másnap olvastam az új-
ságban, hogy Szemtgyörgyi 
Lenke nem lép fel többé. 

Férjhez ment egy dús-
gazdag földbirtokoshoz. 

Érthetetlen! Hihetetlen! 
Bizonyára nem tudta 

meg, hogy engem felvettek 
a színésziskolábaü 

jajszó mért fut jajjal , 
hajnallal a hajnal, 
tűzvésszel a tűzvész, 
vízvésszel a vizvész, 
caeppel csepp, 
reggel regg, 
térrel tér, 
•vérrel vér, 
esttel est, 
testtel1 testt! Mért 
Testem vagy! 
Véreim vagy! 
Testvér, légy hát testvér! 
(Kain megátalkodott akkordja most egy 
fülsiketítő fortimisszimóban kulminál): 

Kain (kezében hatalmas husánggal be-
ront, megtorpan Ábellel szemben): 
Nem! 
A víz az vizet űz, 
a tűz a tűzre tűz, 
a tér a térre tör, 
a vér vérsejtet' ö l . . . 
Ha vérzem, m agaim, vérzem, 
így é rzem. . . é r z e m . . . érzem! 
Hát ihúismarkomba rántom 
ághúsból vett husángom 
s meirt gyűlölöm a szót, 
a jónak mondott jót; 
testedre mérek féreg, 
hogy iliássam a test-véred! 
(Az égen gomolygó felhők mögött meny-

nyei kar csendül fel.) 
Abel (térdrehull): 

Mért vagy ilyen rossz velem Î 
Káin: 

Mert te vagy az »igen« és én a »nem«! 

Ábel: 
Mondd méirt vágyói arra, hogy rosszat 

Kain: 
Mert te viagy a jó és én a rossz! 
És, ki tudja, hátha csak rossz a szó 
és a jó a rossz 
és a rossz a jót! 

Ábel: 
Irgalom 1 

Káin: 
Nincs bennem ! 

Ábel: 
Irgalom 1 

Kain: 
Nincs! . . . Nem! Nem! 
Nem osztozom véled 

a szellőn, 
a felhőn, 
a lombon, 
a dombon, 
a tölgyön, 
a völgyön, 
a föld millió lankáin! 
Az Űr hanga: Kain! 
Kain: 

Nem! 
S ha így kell lenni mégis, 
ha így kívánja odafenn az ég is, 
pusztulj imkább el! 

Az Ur hangja: Menekülj Ábel! 
Ábel (rémülten menekül). 
Kain (a husánggal orvul a tarkójára 

sújt). 
(A színfalak mögött rettenetes, kakofo-

nikus timipáni szimfónia.) 
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Abbazia 
Néhány évvel ezelőtt, 

mikor, még nemcsak rí-
mekiben csengő lírám 
volt, a nyariat mindig 
Abbáziában töltöttem. 

Mai lírámJbiól, sajnos, 
már csak az Abbázia ká-
véházra telik. 

Az Andrássy úti áru-
házaknak alkalmazottai 
minden reggel ott lát-
nak az abbáziai stran-
don, a kávéház kiraka-
tában, napkúra nélkül, 
és rendszerint tökélete-
sen leégve. 

Egyes áruiházi kiszol-
gáló tölgyek és urak 
már úgy köszöntenek az 
ablakon át, mintha sze-
mélyes ismerősök len-
nénk. 

Körülbelül tizenöt éve 
ülök ugyanabban az ab-
lakban. 

Tíz évvel ezelőtt egy 
barna kislány sietett el 
előttem minden reggel 
a Párisi Nagy Áruház-
ba. 

Nyolc évvel ezelőtt 
ogy fiatalember kezdte 
kísérgletni. 

Hét évvel ezelőtt már 
karonfogva mentek. 

Két évvel esselőtt egy 
kis négyéves fiúcskát 
vezettek már kézen-
fogva. 

A mult héten gyászfá-
tyolban' jelent meg sze-
gény asszony a férje 
nélkül. 

A férj és a női konty között 
így kell párhuzamot vonni! 
A nők csak azért viselnek férjet, 
hogy ne csak a hajukat kelljen befonni! * 
»Nápolyt látni és meghalni!« 
Ezen is lehet tollat rágni! 
Mennyivel jább lenne fordítva! 
Meghalni és azontúl is folyton Nápolyt látni! * 
Ismertem egy anyakönyvvezetőt, 
aki számtanból már az elemiben megbukott! 
Milyen érdekes! 
Felnőtt korában is összeadni csak párokat 

[tudott! 

Ez a felvétel Abbáziában 
készült. Itt még igazi 

lírám volt 
Brodszky, Bársony Rózsi és én 

És én a kirakaton át, 
anélkül, hogy a nevét 
tudnám, anélkül, hogy 
egyetlenegyszer is (be-
széltem volna vele, 
egy üt tér ző rokona, jó-
barátja lettem. 

Néma gesztussal gra-
tuláltam a vőlegényé-
he®, boldog voltam, mi-
kor anya lett és vele 
könnyeztem, amikor el-
veszette a férjét. 

Két nap óta már őt 
magát sem látom. 

Mi történhetett vele? 

Berlini mozaikok 
Néhány évvel ezelőtt 

Berlinben laktunk a 
Fisch-panzióban. 

Egész kis művészko-
lónia. Micsoda mulatsá-
gokat rendeztünk i t t 
A panzió halljában volt 
egy kis emelvényes, 
emelkedett sarok- Ezt 
kineveztük színpadnak. 
Minden szombaton este 
operettelőadásokat ren-
deztünk. 

Persze, hi vatásos szí-
nész nem véhetett eze-
ken1 részt. Ügy aztán az 
a groteszk helyzet ala-
kult ki, hogy a nézőté-
ren a következő csekély-
ségek foglaltak helyet: 

Alpár Gitta, Halmay 
Tibor, Petrovics Szve-
tiszláv, Bársony Rózsi, 
Dénes Oszkár, Szokolay 
Olly, Szőke Szakáll. Áb-
rahám Pali, Willy Forst, 
Gustav Fröhlich és még 
sokan mások. 

A színpadon viszont a 
következők játszottak: 

Pásztor Béla volt a 
koloratúrcsidlag, Szé-
kely István a rendező, a 
naiva, a szép Hegedüs-
né az opierettbonviván, 
Fényes Szaibotlcs a pri-
madonna és én a ke-
cses, kis szubrett. 

Egyszer előadtuk a 
»Gyurkovios lányok«-at. 
Csudaszépek voltunk. 
Különösen a kétméteres 
Székely Pista volt elra-
gadóan bájos, babos, 
pettyes, ibiokorugró szok-
nyájában-

A nézőtér csak úgy 
dőlt a kacagástól, külö-
nösen akkor, miikor 
együtt énekeltük elbű-
völő bájmosollyal a hí-
res dalt: 
»A jó házassághoz nem 
kell hozomány, 
ezt dalolja minden szép 
kis Gyurkovics-leány, 
hát aki önök közt nő-
sülni akar, 
az beszéljen a mamával, 
mégpedig hamar...« 

A dal után tüzes kán-
kánt táncoltunk, még-
pedig olyan tempera-
mentummal, hogy ket-
ten, Székely Pista és 
én, a nézőtérre zuhan-
tunk 

Kiestünk a szerepünk-
ből 

Gyönyörű előadás volt, 
de valahogy úgy érzem, 
hogy Hertaeg Ferenc, 
ha látta volna, egyszer 

mindenkorra betil-
totta volna az egész vi-
lágra a »Gyurkovios lá-
nyok« előadását. 



A BOLONDOK HAZÁBAN 

És ez lîtt az autós-osztály 

A PESTI KORZÓRÓL 
Két lány beszélget a 

korzón. Azt mondja az 
egyik: 

— Apa és anya egy hét 
óta vitatkoznak a nyara-
lásról. 

— • Hiszen azt mondtad, 
hogy idén nem mentek se-
hova. 

— Igen, de nem tudnak 
megegyezni, hogy mit 
mondjanak az emberek-
nek, Anya azt akarja, 
hogy a Lidot hazudjuk, 
apa pedig Dalmáciát. 

MISS GULLIVgïUA TÖRPÉK KÖZÖTT 

>uí 

— Azért morogss^mert 
a csomagjaimat viszedi 
Mit szóljak én, aki egész 
évben hordani fogom 
őketfl 

(Ilumoristioko Listy) 

Divattudósítónk jelenti: A legújabb strand-
divat a tizenötcentiméter magas, parafatalpú 
szandál, melyet színes szalag erősít a lábhoz. 
Készítenek esti szandált is, kövekkel, arany-
nyal és hímzéssel díszítve. 



(Tekintettel a szü-
letésnapra, Anyu 
elvitte Tibit a 
vurs t l iba . Nem Ti-
binek van szüle-
tésnapja , anyunak 
sem, hanem a 
vurst l inak. Szái-

éves lett.) 
Anyu (a bábszínháznál): Most pedig 

megnézzük a Paprika Jancsi színhá-
zat . . . Ide ülj szépen és figyeld a ba-
bákat . . . (Leülnek, miközben a színen a 
sablonos játék folyik.) 

Tibi: Anyu kérem, mitől mozognak a 
babák? 

Anyu (fogalma sincs, de meg akarja 
őrizni a tekintélyt): Dróton rángatják 
őket. (Misztikus bölcseséggel.) Vala-
mennyien bábuk vagyunk az életben, 
bábuk, akiket egy felsőbb sors dróton 
rángat. 

Tibi (csodálkozva): Ez egy vers, 
anyu? 

Anyu: Majd ha nagy leszel, meg fo-
god érteni. (A boszorkányt elpáholják, 
a ligeti közönség derül. Tányéroznak és 
vége az előadásnak.) 

T1W: Én is akarok dobni a tányérba! 
Anyu (átad húsz fillért): Tessék 1 
Tibi (előkelő mozdulattal bedobja a 

pénzt): Kérek vissza tízet! 
Tányérozó: Felülfizetést is elfoga-

dunk, fiatal úr! 

3í 

Anyu (kézenfogta Tibit): Gyerünk 
szépen, most megnézzük a leyágott 
fejű nőt. 

T i b i (csodálkozva): Levágott fejű 
nőt? Mit csinál fe j nélkül? 

Anyu: Jósol! 
T i b i : Fej nélkül! 
Anyu: A mai világban csak fej nél-

kül lehet jósolni. (Elvezeti a sátorba, 
ahol a kikáltó fennen dicséri a fej-
nélküli hölgy csodálatos mutatvá-
nyait.) 

Kikiáltó: Késedelem nélkül mondd 
meg nekem, mi van a kezemben! 

Fejnélküli nő: Kés. 
Kikiáltó: Villámgyorsasággal mondd 

meg, mi ez? 
Fejnélküll nő: Villa. 
Anyu: Látod, milyen érdekes. 
Tibi: Régi trükk. A kérdező az első 

mondatban elrejti a szót. Mi is csinál-
tuk, amikor Ferinél kabarét játszot-
tunk. 

Kikiáltó: Most pedig hölgyeim és 
uraim, a fejnélküli hölgy csekély dí-
jazásért grafologizál és jósol. (Szét-
osztja a kérdőíveket.) Csak pár szót 
tessék írni és a keresztnevet. 

Anyu (hosszú habozás után ráirja a 
zöldszínű papirosra: Mindent legyőz 
a szerelem, Lenke.) 

T i b i : Miért irtad azt, hogy »mindent 
győz a szerelem«? 

A MEG NEM ÉRTETT FÉRFI 
ELŐRE! 

Mivel a legmoder-
nebb irodalmi áramlat 
minket is elkapott, el-
határoztuk, hogy a 
»Hét Humorában« te-
ret adunk a falukuta-
tásnak. A mi faluku-
tatóink azonban lehe-
tőleg Jókai, Mikszáth, 
Gárdonyi, Tömörkény 
és Móra Ferenc nyom-
dokain haladjanak: a 
niézet, a humort gyűjt-
sék a falusi vadvirá-
gokról. Szóval faluku-
tatás alatt mi a falu, 
illetve a nép . humorát 
értjük. Ezennel pályá-
zatot hirdetünk: Küld-
jenek be olvasóink a 
faluról és a falu népé-
ről szóló vicceket vagy 
tréfás történeteket. A 
hét legjobb falukutató 
viccét esetenként 10 
pengővel Jutalmazzuk. 

A hajótörött: Képzelje, kapitány úr, öt éve 
élek ezen a szigeten és egy szót sem tudtunk 
egymással beszélni . . . 

(Esquire) 



Anyu: Nem jutott más az eszembe. 
Tibi: Miért pont ez jutott az eszedbet 
Anyu: Ez olyan régi szép szólás-

mondás. Tulajdonképpen latinul van: 
Olympia vincit amor. 

Tibi: Talán Omnia} 
Anyu: Mindegy fiacskám, tudtam, 

hogy valamelyik másodhetes mozi. (Át-
veszi a 'jóscédulát és nagy izgalom-
mal olvassa): »Sok küzdelme lesz még 
az életben, amely végre is megjutal-
mazza. Ne higyjen senkinek, mert egy 
barna nő ármánykodik ön ellen.« (Fö-
lényesen.) Ezt sejtettem! 

Tibi: Anyu kérem, mi az, hogy ár-
mánykodikt 

Anyu: Ármánykodás az cselszövés! 
Ttbl: Anyu kérem, mi az a cselszö-

vést 
Anyu: Ármánykodás. Például sza-

kácsnét elcsalni: az ármánykodás, mo-
delt lekopírozni, bridzs közben lapba 
benézni vagy koromhoz hozzátoldani, 
az ármánykodás. 

Tibi: És anyu kérem ki az a barna 
nő, aki anyu ellen ármánykodikt 

Anyu (határozottan): Olga néni! 
Tibi (csodálkozva): Olga nénit 

Hiszen ő szőke! 
Anyu: Te csak bizd a fejnélküli né-

nire. ö jól tudja, hogy Olga néninek 

— Na szegény ember, iaten 
neki, üljön fel a kocsimba. 

— Köszönöm. Olyan kocsit 
várok, amelyikben rádió 1« 
van. 

(Answers) 

A nagysága (a szakácsnő-jelölthöz): . . .És 
egy gyönyörű rendőr áll a sarkon a ház előtti 

(ElsquireO 

festve van a barna haja. Most miután 
jól viselted magad, felülünk a csacsi-
fogatra! 

Tibi: Nem akarok csacsifogatra ülni. 
Anyu: Nemt (Durcásan.) Látod, ez 

vagy te! Jó anyád egyszer akar egy 
kicsit szórakozni és azt is elrontod! 

(Stella.) 

A PESTI KISLÁNY 
VIDÉKEN 

A »rejtvénygyerekek« : 
Grützer Éva és Gyurka a 
pesti halkereskedések ki-
rakataiból eddig csak a 
nagy pontyokat és csuká-
kat Ismerték. 

Bajai nyaralásuk első 
napján apjuk egy kis ap-
ró halat hozott nekik. 

A gyerekek először száj-
tátva bámulták a kis ha-
lat, majd a hároméves 
Éva felkiáltott: 

— Vigyük, öcsi, ta-
nítsuk meg úszni! 

ORSZÁGÚTON 
• " V ; 
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I t t közöljük az első viccpályázat 
eredményét. Első díjat, vagyis ötven 
pengőt nyert Szávor Olga (Szabadka). 
»Aberdeenben« című viccét,' amely az 
elsők közt íutott be, már a rault szám-
ban adtuk. t>gylátszik, nemcsak minő-
ségben, de időrendben is a legjobb 
akart lenni, azért sietett úgy a be-
küldéssel. Maga a vicc így szól: 

»Ügy-e, bácsi, maga az, akinek a 
testvére magával vitte a borotvát, ami-
kor Amerikába utazott?« 

Pótlólag, vagy mondjuk vigaszdíj 
gyanánt itt közöljük még a legjobb 
megoldásokat. 

A KIS ÉLELMES. 
— Nagypapa, ha: adsz. liúsz fillért fagy-

laltra, nem árullak be ia nagymamánál • • • 
LOGIKUS KÉRDÉS. 

— Nagyipapa, ha elviszed .sétálni a frejlejnt, 
kivel menjek én? 

Beküldte: Pintér Józsefnó, 
Újpest. 

GYEREKSZÁJ. 
— Némi kiérem, e® a bácsi & maga fér je? 
— Igen. 
— Be gazdag lebet, szegény! 

Beküldte; Ludányi László. 

TIBI KÍVÁNCSI. 
— Bácsi, hol tertjiaj a szakállát, ha alszik : 

a paplan alatt, vagy a paplan fölött? 
Beküldte: Griinwald Lejönné, 

Kaposvár. 
(Ugyané» a megoldás még ™gy másik tiz 

levélben szereipel.) 
KÍVÁNSÁG. 

— fin i« szeretnék ilyen1 nagy szakállt, 
minit amilyen a bácsinak van, 

— Miért, kisí iam? 
— Mert 'ha elfelejtek megmosakodni, a ta-

nító bácsi nem venné észre, hogy piszkos a 
nyakam. 

Beküldte: Róth Andor. 

A KIS KRITIKUS. 
— fis te azt hiszed, mama, 'hogy így fiata-

labbnak látszol? 
Beküldte: N. N. 

Budapest. 
BIGAMIA. 

— Tomika, mutatkoz® be azépeiv a férjem-
nek. 

— De hisz ez tiszta Wgámtail 
— Miért? 
— Mert a báosi kétszer is a férjed lehetne. 

Beküldte: Fuohs Erzsébet. 

INDISZKRÉT KÉRDÉS. 
— Néni kérem, ez az a bácsi, akivel a 

múltkor a moziban csókolózni fetszett? 
— I . . . Igen. 
— És a szakállát akkor a ruhatárban 

hagyta? 
Beküldte: Vidor Ferenc 

Torino. 

MODERN GYEREK. 
— Néni 'kérem, a ' Voronojlflic« siet vele? 

Baküldts; Ciinkel Gabriella 
Sopron. 

ÖTVEN PENGŐ EGY KÉPALÁÍRÁSÉRT 
K . ^ L/ o . 

Múltkori pályázatunk sikerén felbuzdulva, újabb problémát adunk föl az 
olvasónak. A pályázat feltételei azonosak az előzőével, csak a téma változott, 
ötven pengőt kap az az olvasó, aki megtalálja a mellékelt ábrához a legszelle-
mesebb és legtalálóbb aláírást. A beküldési határidő augusztus 1, déli 12 óra. 
Tessék ötleni. Megéri a fáradságot. 



A MI SARKUNK 
Csöpi: Jó napot, Buk-

si úr! Hallotta a leg-
újabb indiai trükköt? 

Buksi: Nos? 
Csöpi: Két hindu fa-

kír aludni is tud a víz 
alatt. 

Buksi: Nem nagy 
kunszt. Beszélik, hogy 
a magyar úszógárdá-
nak fele aludt a víz-
ben, mikor a német-
magyar volt. Mit szól 
az eredményhez? 

Csöpi: Minden rossz-
ban van valami jó. Az 
úszóvereség például egy 
fontos felfedezésre ve-
zetett. 

Buksi: És pedig? 
Csöpi: A margitszi-

geti versenyuszodában 
néha keserűvíz van. 

Buksi: Na jó, azért 
nem úszták ezt meg 
szárazon a németek! 

Csöpi: Ez komoly? 
Hallott valamit? 

Buksi: Hogyne. Min-
den német úszó vizes 
lett. 

Buksi: Ja, igen! Mit 
szól hozzá, hogy az az 
amerikai 91 óra alatt 
körülrepülte a Földet? 

Csöpi: Az is valami? 
En naponta bejárom a 
sarkokat. Sima 

ÁLLÁSKÖZVETÍTŐ 
IRODÁBAN 

— Egy szót sem értek az egészből! Mért 
ment be a szobalányunk az irodádba és mért 
lőtte le a titkárnődet? 

(Esquire) 
97 

— Gyorsírni tud1 
— Lassan. Olyan főnö-

köt szeretnék, aki egy ki-
csit dadog. 

(A. L. L.) 

A d i v a t o s k a l a p 1908-ban é s igg8-ban 

A LEGÚJABB SZENZÁCIÓ 



PARADICSOMFAGYLALT 
Most találták fel Budapesten, 
Jobbat én el sem képzelek: 
Tíz fillérért kapható lesz a 
Paradicsomi élvezet. 

CSÛCSARYERÉS SVAJCBAN 
A Matternhornt elárverezték, 
Fehér fejével igy járt szegény; 
Ez valóban »csúcsteljesítmény« 
Az árverések terén. 

sima 

(Answers' Summer) 

ARISZTID SZERELMES 

Pásztor Béla ú j filmet rendez, amely-
hez jó kis napidíjért rengeteg falusi 
embert vett fel statisztának. A minap 
az országúton folyt az úgynevezett 
»külsői felvétel. A legények és lányok 
viháncoltak, az öregek beszélgettek és 
Pásztor rendező, kezében a rendező-
könyvvel, hasztalanul próbált csendet 
kérni. 

Erre az egyik öreg gazdaember, hogy 
segítsen a rendező úrnak, összecsapta 
a tenyerét és rámordult a statisztákra. 

— Csend legyen, emberek . . . A fő-
könyvelő úr akar beszélni! 

START! KÜLSŐ FELVÉTEL FALUN 

— Jean! Legyen 
karcoljon be egy 
ra j ta egy nyilat és 
F. betűket! 

J'&fUnntiM 
szíves, ebbe a iába 

szívet, húzzon át 
vésse bele az M. és 

(Passin« Show) 

/ 

Csortos Gyula áll a járda szélén, 
amikor egy ismerőse stoppol mellette 
vadonatúj kiskocsijával. A művész 
szakértő szemmel végignézi az autót és 
így szól: 

— És mondja, ezzel külföldet is lehet 
fogni 1 
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£dte#atáá Uz ŰHencétiéi a Maxyitcui... 
írta: CSEPREGHY JENŐ 

NrlHt József * kertjében kedveno puliiéval 

Filmrendoző, azt hiszem nem is ál-
modhat magának szebb témát, nagyobb 
feladatot Nyirő József »Uz Bencéi-lé-
nél. Amióta ez a megtiszteltetés nekem 
jutott, hetek óta csak a filmmel fog-
lalkozom, Nyirő könyvelt bújom, hogy 
minél közelebb jussak a népszerű re-
gényhős karaktonéhez. Hetek óta azon 

dolgozunk a Hunniában, hogy DUZ 
Bence« szívbőlfakadó és szívhezszóló 
mesemozaikjait minél hívebben és iga-
zabban ültessük majd Ât a celluloid-
szalagra. 

Kapóra jött a szerző, Nyirő levelo, 
amelyben meghívott magához a hava-
sok közé egy kis néprajzi és környezet-
tanulmányra. Leutaztunk hát Vincze 
Mártonnal, a Hunnia díszlettervezőjé-
vel Uz Bencéhez ismerkedésre. Nyirő 
Józsefnél laktunk, kedves falusi kúriá-
jában, fent a Hargitán, beautóztunk, 
szekereztünk és gyalogoltunk vagy ozer 
kilométert, sokszáz motívumot fotogra-
fáltunk a kis székely falvakban és 
tényleg megismerkedtünk a film hősé-
vel, Uz Bencével, illetve azzal az atya-
fival, akiről Nyirő regényalakját min-
tázta. 

A Hargitán 1200 méter magasban lakik 
egy kis fából tákolt kalyibában Pista, 
Uz Bence eredeti modellje, akinél há-
rom napig éltünk szalonnán, kecskete-
jen és sajton. Pista eszes, ravasz szé-
kely legény, hallgatag, mint a havasok 
népe általában. Csak Nyirő és a velünk 
utazó Révay Gyuri bácsi, egykori fő-
szolgabíró, tudták szólásra bírni. Vi-
szont, amikor a bizalmába fogadott, 
szívesen mesélt a maga, meg társai 
életéről. Színes, jóízű előadását csak 
néha szakította meg Nyirő, amikor 

Sx&lomuuütés ax srtUbon: C»»pr»tchT Tonfiji 
^ Plata, Réray QyBrgry i . Nyírt J<tea*rrj 



Pista érezhető ellentmondásba kevere-
dett az igazsággal. Pista ugyanis sze-
ret kicsit hozzáállni a megtörtént dol-
gokhoz saját fantáziájából is. Olyan 
képaelőtehetsége van, hogy egy re-
gényírónak is becsületére válna. Nyirő 
legalább egy újabb kötetre való anya-
got kapott tőle. Én viszont ezer apró, 
de a film szempontjából fontos dolgot 
tanultam Pistától. Megtanított szabad-
ban tüzet rakni, patakban mosdani, 
üvegből inni, az erdőben eprészni, fát 
diönteni, meglesni a madarak és az ál-
latok életét. Ezt a sok ú j tudományt 
most majd én továbbadom Jávor Pál-
nak, a. film Uz Bencéjének. De megis-
merkedtünk a hargitai kiránduláson 
Nyirő másik híres figurájának, Üdő 
Mártonnak modelljével is. Dirna Marci 
az igaai neve, kilencvenesztendős vad-
őr, aki nyolcszáz méter magas-
ban, a hegyoldalban éL ö 
környék bölcse, hozzáfor. 
dúlnak a mezei és er . 
dei pásztorembe-
rek tanács-
ért, 

Ext ax eredeti székely ruhát hozta haza 
Csepreffhy Jenő Jávornak az »Uz Bence« 

filmhez 

A legizgalmasabb szerződést azon-
ban egy helybeli vándorcirkusz zse-

niális medvéjével kötöttem. »Jani«, 
így hívják a kétméteres mackót, 
fogja játszani a regény emlékeze-

tes medveszereplőjét. Jani olyan 
tehetséges, hogy ezzel a szerep-

el biztosan karriert csinál. 
egytől félek: ez a »vad-

it« olyan szelíd, hogy na-
gyon nehéz lesz majd a 
filmhez kellőképpen felbosz-

szantani. 

Nyírd József 
kérésére bemu-

tatták a falusiak, ho-
gyan készül a hires «zé-

kely halina 

csak úgy, mint azt Nyirő az »Uz 
Bencé«-ben ós a »Jézusfaragó e m b e r -

ben megírta. A Hargitáról lefelé jövet 
látogattunk el hozaá, igaz, hogy teljes 
egynapos késéssel, mert a jó hegyi leve-
gőtől NyirőveJ egyetemben valamennyien 
elaludtuk az időt. 

Természetesen a szerzővel megbeszél-
tük a film szereposztását is. Uz Ben-
cét Jávor Pál fogja játszani, Emre 
Julist pedig Bordy Bella. Hosszú Zol-
tán is játszik a filmben és Nyirő aján-
lására egy kolozsvári színészt, Tompa 
Pufit is szerződtettük. 
Űzi Bence modellja: Pista és a film rendezője 

(Vincze Márton felvételei) 



Judy Garland kedvenc nyári 
menüje: a sült hús paradicsom' 

mártással 

Hajmássy n 0 n a receptje: ana-
nász töltött salátával és krém-

sajttal 

Csirke fehérhús és hideg 
sonka mártással, Maureen  

O'Sullivan ebédje 

Clark Gable ebédje: sajtos-
ananász saláta, barna kenyér 

és hideg kávé 

Robert Taylor menüje; tea, 
hideg sült hús és vajban 

párolt krumpli 

Hideg csirkesalátát és tejben 
rizst ebédel a műteremben 

Rose Stradner 

Freddie Batholomew nyári 
ebédje: sonkás és sajtos 

sandwich, méz és tea 

Hideg balsaláta, tengeri rák 
és egy pohár tej; ezt szereti 

legjobban Cecília Parker 
(M. G. M. fotók) 

A hollywoodi nyár me-
legebb, mint a miénk, vi-
szont akárcsak nálunk, 
ott is most van a forga-
tási főszezon. Ilyenkor 
persze a hőségtől elcsigá-
zott sztároíknak fokozott 
gondot okoz az étkezés 
kérdése. A lényeg az, hogy 
a menű egyben frissitőül 
is szolgáljon a több, mint 
negyven fokos melegben, 
így hát mindegyiknek van 
valami egyéni kreációja a 
táplálkozás terén. Itt ad-
juk a hollywoodi sztárok 
kedvenc nyári étrendjét. 
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Találkoztam Mály Gerővel, aki még 
mindig amerikai útjának hatása alatt 
áll és nem is tud másról beszélni, csak 
tengerentúli dolgokról.' 

Megkérdeztem tőle, mi volt odaát a 
legnagyobb öröme és mi okozta a leg-
nagyobb csalódást? 

— A legnagyobb öröm — meséli Mály 
— az az öt percig tartó nyíltszíni taps, 
•amellyel a Jorckwille-i Casino ma-
gyar publikuma egyetlen mondatomat 
honorálta. Tudnillik így léptem a pó-
diumra: »Ladies and Gentlemen! Ne 
tessék megijedni, tíölbbet nem tudok an-
golul . . .« 

— És a legnagyobb csalódás? 
— Mikor megpillantot-

tam a hatvan emeletes 
Central-Hotelt, nagyon 
megijedtem. Tehát itt fo-
gunik lakni! Világéletem-
ben mindig földszinti la-
kást béreltem, mert van 
egy kis tériszonyom és ha-
mar szédülök. Mi lesz most 
velem? Szerencsére talál-
tam egy honfitársat, aki 
a szállodában bennfentes 
volt és megkértem, járjon 
közben, hogy alacsonyan fekvő szobá-
hoz jussak, ö aztán elintézte, hogy a 
22-ik emeletre költöahessem. 

—• Ez volt a legnagyobb csalódásai 
— Igen. Protekcióval kerültem a 

22-ik emeletre . . . 
Ott is van protekció. 

* 
A filmesek cutter-nek (vágó-nak) ne-

vezik azt a szakembert, aki a kész fil-
met megvágja és összeállítja. Egy ilyen 
cuttert nemrégen kitettek az állásából. 

— És mit csinál most szegény? — 
kérdi valaki. 

Mire Gaál Béla megjegyzi: 
— Most a barátait vágja . . . 

* 
A íilmíró mondja: 
— Nálunk az a legnagyobb baj, hogy 

kevés a filmszínésznő. Férfi színészek-
ben olyan gazdagok vagyunk, hogy 
még Hollywoodnak is kölcsön adhat-
nánk, csak a nőkkel vagyunk megakad-
va. Mindig elszorul a szívem, ha azt 
olvasom, hogy készül az ú j Wumer-
revű, amelyben ennyi meg ennyi ú j nő 

játszik . . . Ilyenkor eszem-
be jut az én esetem — a 
Nusival. írtam egy szüzsét, 
amelyben volt egy kedves 
női szerep: Nusi, a fiatal, 
temperamentumos cukrász-
kisasszony. Mielőtt a fil-
met forgatni kezdték, a 
rendező félrehívott: 

— Kérlekszépen, erre a Nusira nem 
találok alkalmas szereplőt. De van egy 
ötletem. Csinálj a cukrászkisasszonyból 
egy távirdászt és játszassuk a Pethes 
Sanyival . . . 

* 
Keleti- Lászlót legutóbb szerződtették 

egy filmhez — huszárszerepre. Mielőtt 
a szerződést perfektuálták volna, meg-
kérdezték a fiatal komikustól, hogy 
tud-ß lovagolni? 

— Természetesen, — hazudta Keleti, 
csakhogy megkapja a szerződést — régi 
lovas vagyok. . . 

Sajnos, Sashalmon minden kiderül t . . . 
Ugyanis Sashalmon kellett barátunk-

nak először nyeregbe száll-
nia. Nagynehezen felmá-
szott a ló hátára, aztán 
rábízta magát a sorsra. 
Egyszerre csak a ló elkez-
dett száguldani ve le . . . 

— Halló, — kiáltott a 
rendező — ne jobbra menj, 
hanem b a l r a . . . 

Mire Keleti szomorúan 
visszakiabált: 

— Ezt ne nekem mondd, 
hanem a lónak! . . . 

Hollywoodból levelet 
régi kártyapartneré-

Vadinay László 
írt a Fészekbe a 
nek: 

— It t minden nagyszerű, csak téged 
nélkülözlek! Aiig várom, hogy újra 
Pesten lehessek és veled römizhessek. 
Még nem tudom mikor kerül erre sor, 
de azért mindenesetre már kezdhetsz 
keverni . . . 

* 
Alig hogy elkészült a »Piros bugyel-

láris«, egy másik társaság már ú j nép-
színmii forgatásán gondolkozik. Minden 
renídben volna, tcsak pénzügyi akadá-
lyok vanak. A pesti argot ezért elne-
vezte a tervbevett filmet: »Üres bu-
gyellárisc-nak... 

* 
Megnéztem a Walewska grófnőt egy 

kis moziban. Mikor előadás után köny-
nyekig meghatódiva kifelé szorongtunk, 
hallom, hogy egy hölgy megkérdi a 
kísérőjétől: 

— Mondja, Ernő, miért nem_ tudnak 
nálunk ilyen filmet csinálni? 

Ernő nem tudott vála-
szolni. 

Én azonban ezúton fele-
lek a kérdésre: 

— Azért, nagyságos asz-
szonyom, mert nem lehet 
elképzelni, hogy Napoleon 1 

cigányzene mellett mulas-
son . . . 

43 
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A Filmirodában moat forgatják az 
Ujházy György »Beleznai asszo-
nyok« című vígjátékából készült 
filmet. Ennek az eseménynek az a 
nagy jelentősége, hogy Fedák Sári 
játssza a főszerepet. Üj szerep, új 
szerzodéâ mindig izgalmas' élmény a 
színész életébeint Fedák Sárinál 
mindez sokszorosan így van. Csitri 
lány korától máig, semmit seim csi-
nált félkézzel; ha szerepre készült, 

8éi**»s. 

Z . a l . a ® e ï 

kidolgozta annak minden árnyalatát, 
ha írt, elvérzett egy szép jelzőért, 
egész élete az önkínzás és gyötrődés, 
minél jolbbat adni, minél teljesebbet. 

Fedák Sári most, hogy hosszú idő 
után ismét filmszerepet játszik, ki-
rajzolta azt a figurát maga elé, amit 
alakítani akar. A haja színétől a 
vére összetételéig mindenét ismeri a 
megformálandó figurának. Gonddal 
varratja meg ruháit, úgy kozmeti-
kázik, ahogy a szerep kívánja 

Gaál Béla, a rendező csak bámulja 
Fedákot. 

— Igen — mondja csendlesen — az 
igaizi nagyok mindig ilyen lelki-
ismeretesek. 

* 
A felvevőgép előtt Zsaasa csupa 

megértés. Segítségére siet az ope-
ratőrinek, figyelmezteti arcának kép-
szerübb hatásaira, pontosan úgy fo-
rog és mozog, ahogy azt a gép kí-
vánja. Sokat veszít az, aki nean 
látja Fedák Sári filmpróbáit. Arca 
egészen átalakul. Ez az asszony, aki 
már annyi isikért megért, csupa fi-
gyelem és tanulnávágyás. Mintha 
az egész szakmát szeretné kitanulni. 

, Mintha nemcsak a szerepét játszaná, 
de egyszerre tanulná ki a rendező, 
az operatör és a filmvágó hivatá-
sát is. 

* 
A lázas készülődésben még a saját 

ízlésének sem hisz. Megkéri Gaál 
Bélát, íhogy segítsen neki a ruhák 
kiválasztásában. Mindenkit megkér, 

..etr pO 'Lra»ö"0Í " 

Fedák a felvevő-gép előtt 



I . . . Ágay segédoperatfir leméri 
I a Képtávolságot s máris készül 
IFedák Sári első próbafelvétele 
I ú j szerepéről, a »Beleznay 
1 asszonyok« filmváltozatában 
1 (László fotók) 

hogy, lia valami hibát csinál a fel-
vevőgép előtt, figyelmeztessék, ő 
boldog lesz, ha megmagyarázzák 
neki a helyes utat, Igazán nem sér-
tődik meg. Lelkesedése magával ra-
gadja az egész társaságot. Gyakran 
félrehívja a fiatalokat és egy tapin-
tatos tanáccsal oszlatja el zavarai-
kat, ilyenkor már nemcsak a saját 
szerepét éli, az egész filmmel törő-
dik és a Testieteken túl, már az egé-
szet akarja szépnek, gazdagnak, tö-
kéletesnek és művészileg kifejezőnek 
tudni. Es hogy ez sikerülhessen, 
mindent feláldoz. Nyugalmat és pi-
henést. A mások jelenései éppúgy 
érdeklik, mint a saját felvételei. 
Igazi művész, aki nem számol az 
idegeivel, az erejével, harcol az 
utolsó pillanatig, a végső győ-
zelemig. 

* 
Most, hogy a kánikulában a negy-

ven fokra is hevülő műteremben dol-
gozik, boldog. Neon1 jut eszébe, hogy 
más kiválasztottak ilyenkor a Lido 
fövényén süttetik tmagukat, vagy 
tengeren utaznak, vagy nyaraló-
helyeiken pihennek. Talán kicsit saj-
nálja is azokat. Mert az életben egy 
dolgot tart irígylésreméltóan fon-
tosnak és százszázalókig kellemesnek, 
a munkát. Reggel, amikor felébred, 
mindjárt a szerepére gondol. Ami-
kor kisiet a konyhába, hogy meg-
főzze sa ebédjét, akkori« osak a 
»Beleznai asszonyok»-ra gondol. Es, 
amikor délutánonklnt barátnői tré-
cselnek körülötte, iáikkor sem érdekli 
seflnimi más, mint a hivatás, a 
szerep... 

KOVÁCS KÁLMÁN 



jüKy regi fotográfia a Wil-
liams-csal ádról : Mrs. Williams, 
David junior és hétéves nő-
vére Myma a strucc hit&n, 
mellettük áll a családfő: Mr. 
David Williams. A kis Myrna 
Williams ma Myrna Loy néven 

világhírű filmsztár 

Ráday Imre egy hétig 
nem mutatkozott nyilvá-
nos helyen, mçrt nem bo-
rotválkozhatott. E héten 
kezdték ugyanis forgatni 
m A hölgy kissé hóbortos« 
című filmjét, s ennek né-
hány jelenetét Ráday bo-
rotválatlanul, szakállasait 
játssza. 

Az idősebb Douglas Fair-
banks visszatér a filmhez 
a »Lola Montez kalandjaié-
val. Nem a filmben játszik 
főszerepet, inkább a pro-
dukcióban, minthogy az 
ő vállalkozásában klészül a 
film. 

» • • • « 

Walt Disney újra egész 
estét betöltő rajzfilmen 
dolgozik, amely Felix Sal-
ten »Bambii című hires 
E héten Clark Gable után ér-
deklődött a legtöbb olvasónk, 
ezért Mr. Gable legújabb foto-
gra f iá já i közöljük kedvencé-

vel, Sonny-val. Sonny arról 
hires, hogy még sohasem fil-
mezett, Gable ugyanis nem 
«bdi, mert azt tart}*, hogy egy 
Családban elég egy filmszínétíz 

(M. G. M. fotók) 
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Lilian Tlarvey, a világ-

hírű filmsztár és tetótleni 
magyar j'öldesúrnő egy-
szerre háromnyelvű film-
szerepekre készül. A kö-
zeljövőben kezdik forgatni 
Rómában német-olasz ver-
zióban Lilian ,első filmjét, 
a »Luftschloss«-t (Légvár), 
amelynek szerzője E. 
Franchi, az erdélyi szár-
mazású ismert német író. 
Szeptemberben »A király-
kisasszony csókja« cí-
men készül egy újabb 
l'ilmje olasz és fran-
cia változatban; ezt 
Zsoldos Andor írja. A har-
madik Lilian Harvey-film 
ugyancsak olasz-francia 
verzióban készül, címe: 
»Sír a gyerek« s ennek is 
Zsoldos Andor a szerzője. 
Az első két film vígjáték, 
a harmadik viszont nagy 
drámai szerepet nyújt 
Lilian Harveynak. 



Ki legyen a János Vitéz" 
film H j a ? . . . 

Olyan hatalmas tömő Rhön  
hozza a posta az »Iluskát ke-
resünk« fölhívásunkra az ol-
vasók leveleit, hogy amit 
amúgy Is régen sejtettünk az 
most beigazoltnak látszik. A 
»János vitéz« az a magyar 
illmtéma, amely a közönséget 
a legjobban érdekli. 

Az e héten beérkezett szava-
zatok szerint nagyon érdekesen 
változik a legtöbb olvasd által 
javasol! Iluska jelöltek listája. 
Itt közöljük azok nevét, akik 
húsznál több szavazatot kap-
tak: 

Szeleczky Zita 126 
Rökk Marika 121 
Szörényi Éva 72 
Nagy Alice 65 
Tolnay Kl i r l 62 
Oynrkovica Mária 46 
Bordy Bella «3 
Górva y Mar ica 23 
Természetesen az első nyolc 

helyezetten kivül még Igen 
sok ismert szinésznöre és film-
szinésznöre érkezett szavazat, 
akik közfii csaknem vala-
mennyit alkalmasnak tar t ják 
rajongóik Iluska hálás szere-
péi«. 

Közben a film gyártói egy 
titkos favoritról, Szabó Ilonká-
ról, az Operaház művésznőjéről 
próbafelvételt is készítettek. 
Bár ez kitűnően sikerűit, a 
Ilim forgatási Időpontját nem 
tudták Szabó Ilonka operai el-
foglaltságával összhangba hoz-
ni. Az ismeretlen tehetségek 
is szép számban jelentkeznek. 
Ezek közű] az esélyesek fény-
képeit jövő heti számunkban 
kezdjük közölni. Továbbra is 
jelentkezhetnek (fényképpel, 
pontos személyi adatokkal) is-
meretlen tehetségek, akik al-
kalmasnak érzik magukat Ilus-
ka szerepére, valamint szavaz-
hat a publikum is beérkezett, 
népszerű kedvenceire. 

A fényképes pályázatok ós 
szavazatok a Színházi Élet 
Fitmrovatához (Erzsébet-körűt 
7.) küldendők. Fenntart juk a 
jogot, hogy csak az alkalmas-
nak ítélt jelöltek fényképét kö-
zöljük. Viszont a fényképek 
megőrzését közlés vagy nem 
közlés esetén sem vállaljuk. 

regényéből készül. A re-
gény és a rajzfilm hőse, 
illetve hősnője: egy őzike. 

Aidlolphe Menjou sza-
badságából néhány hetet 
Párizsban tölt. Útjára elkí-
sérte felesége is, Vera 
-reasdale. Valós7.ínűleg 
Budapestre is ellátogat a 
Menjou-házaspár. 

Dita Parlo legújabb 
francia filmje most ké-
szült el. Címe: »Ultimá-

Charell és Carl Laeminle. 
Erich Pommer és társa 
Oharies Laugliton viszont 
áthajóztak Amerikába. Ve-
lük utazott Laughton cso-
dálkozószemü felesége: 
Elsa lianchester is. 

Francois Villon életéről 
film készül Hollywoodban, 
a nagy francia költő sze-
repét Ronald Colman játsz-
sza. 

turnt és a világháború 
kitörésének izgalmas nap-
jaiban, Belgrádban ját-
szódik. A férfifőszer epet, 
egy osztrák-magyar kato-
natiszt figuráját az egy-
kori osztrák-magyar ka-
tonatisztből lett filmszí-
nész: Erich von Stroheim 
játssza. 

Amerika és Európa kö-
zött idén is a filmesek bo-
nyolítják le a legnagyobb 
forgalmat. Európába érkéz 
tek a műit héten: Grace 
Moore, Sonja Henie, Mrs. 
Fernand Gravey, Erie 

Abel Gance (a »J'accuse« 
világhírű rendezője) opera 
filmet forgat a közeljövő-
ben. Sztárjai: Grace Moore 
és a híres francia teno-
rista, Georges Thill. 

Henry Durant és Floren-
ce Nightingal nevét a 
publikum alig ismeri," pe-
dig az emberiség egyik ha-
talmas szervezetének, a 
»Vörös KereszU-nek ők a 
megalapítói. A két nagy 
emberbarát élettörténetét 
most filmre viszi egy pá-
rizsi producer. 

Ez az igazi hollywoodi strainddivat. Újdonság a kalapé* 
amelyet fátyollal erősít fejére Virginia Bruce 

(II. G. M. foto; 



S/iép. az étet 

Az egész világról jönnek 
a képeik »Szép az élet« pá-
lyázatunkra. Az e liéten 
közölt képek között szere-
pel egy, melyet Afrikából 
kaptunk. 

Akinek a felvételi» meg-
jelenik a lapban, 10 pen-
gős vásárlási utaványt kap 
a Szinliázi Élet boltjába. 

Jónás Pál : Kirándulás Szekulesz Péler: Séta 

Hollós Miklós: Nótaszó a strandon 
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Réz Kató: A íolyó partján 
(Kodak Retina gép) 

Dr. Róna Andor: Tuniszi hangulatkép 
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Kepes Edith: Já ték közben 



Megitatták a szc 
A Márkus Parkszínházbam a »Szom-

jas krokodil« előadásain esténként 
legalább .ötvenszer elhangzik az a 
mondás, hogy szomjas a krokodil. 
Tudni kell, hogy a darabban négy 
gumikrokodil saerepel. A színészek 
folyton róluk .beszélnék, ök állnak 
a darab központjában. A minap este 
Latabár Kálmán résztvevőén nézett 

njas krokodilokat 
végig a négy kis gumiállatom és fel-
sóhajtott: 

— Gyerekek, egyszer már meg kell 
itatni ezeket a krokodilokat! 

A gondolatot tett követte; másnap 
az egész művésztársaság Mezey Má-
riával az élén ós krokodilokkal felsze-
relve megjelent a Palatínusban. Elő-
ször úszóverseny kezdődött, melyben 

Három szomjas krokodil é» a «Szomja« krokodil« négry primadonnája: Moray Mária, Szóm- . . -
batbalyi Blanka, Hajoa Alice öa Szofcolay Olly 

Három szomjas 

Krokodil pária] 
Szombathelyi, Mezey, Ssokolay. 

(Pálházy fo t ik ) . -



Meaey Mária, Szombat-
helyi Blanka, SzilasSy 
László és Latabár Kál-
mán indultak. Sípjelre 
indult el a mezőny, 
Mezey Mária azonnal az 
élre tört és végig vezet-
ve elsőnek ütött be a 
célba. Gyenge második 
Szilassy László lett, La-
tabár .harmadiknak kul-
logott be, Szombathelyi 
művésznő feladta a ver-
senyt. 

Ezután krokodil 
baj következett, 
ben Szokolay Olly 
győztes; viszont a 
kodilversenyt 
helyi Blanka 
Alice 
nyerték meg. 

Következett a délelőtt 
legünnepélyeseibib pönt-
ja: megitatták a kroko-
dilokat. 

A társaság betért a 
stramdvendéglőbe és ott 
söröztek délután négyig. 
Alaposan eláztak. A vé-
gén Latabár Kálmán ne-
hezen forgó nyelvvel 
még ezt mondta: 

— Na, gyerekek, most 
már nem szomjasak a 
krokodilok... De mi 
seini... 

V e r *en v 

Megitatják a szomjas krokodilokat 
Szombathelyi, B a h n , Szilassy, I r t l a i á r . Meze. 



TTZ~T~N~"H A Z I H £ T ^ 
Hogyan lett a szegedi Cassiusból — margitszigeti Puck 

Szeged, július 20. 
A szegedi Dóm-téren szombaton van 

az idei, hetedik szezont megnyitó este. 
De amig idáig eljutott a lázas 
együttdolgozás, bizony sok csata, könny 
és mosoly tarkította a színészek, ren-
dezők, énekesek, zenészek ezernyi sere-
gének életét. Persze a legnagyobb iz-
galom az ünnepi előadások legfiata-
labb szereplőgárdája között játszódott 
le, hiszen az idén résztvesznek a Színi-
akadémia ifjú. művészj elöl tjei is a 
munkában. Az egyik ilyen \ i f jú mű-
vésznek Szegedről indul most el a kar-
rierje. A történet hőse a fiatal Pásztor 
János, aki a közelmúltban végezte el 

A .Bizánc.-b6i próbál a ballat 

Ilyen a uom-ieri »Kisnapu« 
Tőkés Anna, Száaz Klári, Tímár, ÜJházy 

György, Imre Sándor 
(Liebmann fotók) 

az Akadémiát és nemrégiben ösztöndí-
jas tagja lett a Nemzeti Színházhak. 
Tehetsége mellett többek között arról 
híres, hogy Pásztor Jánosnak, a mar-
káns tehetségű világhírű magyar szob-
rászművésznek a fia. Janovics igazgató 
meleg szeretettel fogadta a világhírű 
szobrászművész színésznek készülő fiát, 
mindjárt kipróbálta és három darabban 
is osztott ki részére szerepet. Termé-
szetesen nem nagy, szerepekről volt 
szó, hiszen a fiatal Pásztor Jánosnak 
meg kollett küzdenie a színészet rögös 
pályáján i f jú korának irígylésreméltó 
hátrányaival is. Mégis mindjárt az 
első szabadtéri szerződésre Tamás rö-
vid szerepét bízták rá a Bizáncban, egy 
diákot kellett volna alakítania a Háry 
János előadásain, de legnagyobb siere-
pét Az ember tragédiájában kapta, sőt 
mindjárt kettőt is, mesterlegény lett 
volna a londoni vásárban és Cabsius 
a Falanszter-képben — ha közbe nem 
jön a karriertörténet. 

Lázas izgalommal próbált a fiatal 
művész Szegeden, amikor egy napon 
távirat érkezett Budapestről és ebben 
nem állt kevesebb, mint hogy dr. Né-
meth Antal, a Nemzeti Színház igazga-
tója meghívta a Margitszigetre, és 
mindjárt főszerepet, sőt olyan szeropet 
kínált fel neki táviratilag, amelyre 
minden színész csak áhítatos vággyal 
gondol. A távirat közölte, hogy a Mar-
gitszigeten ismét elő akarják adni a 
Szentivánéji álmot, mivel azonban a 
színészek legnagyobb része nem tartóz-
kodik Budapesten, sőt Szegeden van el-
foglalva, ú j kiosztásról kellett gohdos-
kodni. A Szentivánéji álom első elő-
adássorozatán — mint emlékezeted — 
Puckot, a tündéri erdő kis varázslójá-
nak szerepét (amit Beinhardt filmjén 
Mickey Booney játszott elfelejthetetlen 
ifjúsággal és kedéllyel) Somogyi Erzsi 
játszotta nagy sikerrel, — most azon-
ban új Robin pajtásról kellett gondos-
kodni. így esett Németh Antal válasz-
tása Pásztor Jánosra, akiből így lett 
egyszerre mesterlegényböl Shakespeare 
legkedvesebb főszereplője. Persze a 
karriernek sok akadálya is volt, hiszen 
Pásztor-Puck már javában benne volt 
a szegedi munkában, már kívülről 
tudta a Bizáncot, Az ember tragédiá-
ját és a Háry Jánost és amikor el-
múlt huszonnégy óra, újabb express-
levelet kapott, majd újabb sürgönyt, 
végül is Janovics igazgatónak engednie 
kellett, a fiatalság jogos érvényesülési 
vágyának és bele kellett egyfcznie, 
hogy a fiatal színiész, aki most került 
volna először a szegedi Dóm-tér hatal-
mas színpadára, elutazzon anélkül, 
hogy elmondotta volna első és valljuk 
he, nom nagy szerepeit. A karrier előtt 
el kellett hallgatniok a szerződési kiköté-
seknek és bele kellett egyezni, hógy a 
fiatal fzínész elinduljon a margitszi-
geti Pirnassus felé. így" lett a szegedi 
színpadi diákból — főszereplő n mar-
gitszigeti Szentivánéji álomban éti így 
indult el egy biztató karrier n s.tgedi 
Dóm-térről, ahol pedig még meg iem 
szólalhatot t . . . (v. gy.) 

Dr. Tóth Béla poleármosterhelyettes 
a Dóm-téren egyik éjszakai próbán 



A szerző, a primadonna, a bonrivan 
Erdélyi József, Hontliy Hanna, Jávor Pál 

Fenyvessy Eva és Hátkay 
Márton gratulálnak egymásnak 

Jávor, Kiss Manyi, Somogyi 
Nusi, Lóránt Vilmoe a rendezd 

Magyar szerző 
premierje Londonban 

Tábori Pálnak, a Lon-
donba költözött fiatal 
magyar írónak október-
ben mutatják be Lon-
doniban »The Glorious 
Lie« (A dicsőséges ha-
zugság) című darabját 
a Playhouse Theatre-
ban. A darab főszerepét 
a színház igazgatónője, 
Nancy Price játssza, 
aki 650-szer alakította 
a »101 éves asszonyban« 
Vaszary Piri híres sze-
repét. 
Szedő Miklós háza 

Megírtuk mult héten, hogy 
Szedő Miklós dr. megvette 
Lázár Ödön gyömről villáját. 
A hirt most oda módosítjuk, 
hogy a villa nem Lázár Ödön 
tulajdona volt, csak benne la-
kott. Szedù, az orvos és opera-
énekes, nem költözik ki Gyöm-
rőre, rendelője továbbra l i 

benn marad a városban 

Huszonöt 
A »Legyen úgy mint ré-

gen volt« első jubileumát 
ünnepelte az Erzsébetvá-
rosi Színházban. Ebből az 
alkalomból a gáláns direk-
tor vendégül látta a tár-
sulat tagjait, folyt a pezs-
gő. Mondta is valaki, hogy 
egész békebeli jellegű volt 
a bankett, Igazán olyan. 

Tornay Géza félévig vendégszerepelt Londonban magyar 
ballQtcioportjával. Hazaindulásakor cigányzenéve] búcsúz-

tatták a Victoria pályaudvaron 



Ja 
Olyan kérdés ez, melyre kétségtelenül 

mindenki szeretne egyszer pontos fele-
letet kapni az élettől és sajnos, mégis 
kevesen vannak, akik megtáinadhatat-
lan bizonyossággal mondhatják el ma-
gukról: Én szerencsés ember vagyok. 

A szerencse és balszerencse éppen 
olyan forgandó, mint az ember hangu-
lata. És van-e olyan ember a földön, 
aki biztonsággal tudja irányítani han-
gulatait? Ez lehetetlen is volna, hiszen 
az ember minden lépését a Véletlen 
irányítja. Apró, kiszámíthatatlan vé-
letlenek sorozatától függ mindennapi 
életünk és jövendő sorsunk. És sajnos, 
csak ritkán befolyásolhatjuk ezeket a 
véletleneket. 

A kabbalisták hite szerint minden em-
ber, előre meghatározott sorssal szüle-
tik és valószínűleg ők találták ki azt 
a mindennapi életben is közszájon 
forgó mondást, hogy: Sorsát senki el 
nem kerülheti. Koldus lesz abból a pa-
lotában született ifjúból, akinek a sze-
génységet jelölte meg sorsa és minden 
bizonnyal hercegnő lesz abból a sze-
rény kis virágáruslányból, akit ilyen 
előkelői helyre Jelölt végzete. Szeren-
cse és balszerencse kérdése minden. 
Hányszor halljuk küzdelmes életünk 
során másokról: arannyá Válik, ami-
hez hozzá nyul — és hányszor halljuk 
ezt is: Dárius kincse is kicsúszik az 
uj jai közül. Vannak, kik életükben 
egyszer vesznek sorsjegyet és ezzel az 
egy jeggyel megütik a főnyereményt és 
vannak, kik egész életükben játszanak 
és még a befeketett pénzüket sem tud-
ják visszanyerni. Vannak, akik re-
ménytelenül, kilátástalanul indulnak el 
az életúton és szinte egyik napról a 
másikra, valami különös és szerencsés 
véletlen folytán az élre kerülnek, fel-
nőnek, kiemelkednek, boldbgság és ra-
gyogás veszi körül őket és vannak, 
kiknek élete csupa bíztatás, szép ígé-
ret, jogos reménység — és elcsúsznak 
egy narancshéjon. 

Ugylátszik igazuk van a kabbalisták-
nak. Szerencse és balszerencse kérdése 
az életben minden. 

A kabbalisták állítólag pontosan 
megtudták állapítani mindenkiről, 
hogy a szerencslés, vagy balszerencsés 
emberek közé tartozik-e? 

Elevenítsük fel egy-két órára a kab-
balisták bölcsességét; és az ő rend-
szerükkel próbálja megállapítani az ol-
vasó is, hogy általában a szerencsés, 

vagy peches emberek csoportjához tar-
tozik-e? 

Kérdésünkre az alábbi bonyolultnak 
látszó, alapjában mégis egyszerű mó-
don kaphatunk választ. 

A kabbalisták történetében évezredek 
óta kísért egy hatjegyű szám, amely-
től azt mondják, hogy segítségével, bi-
zonyos feladatok megoldása után, éle-
tünk minden titka megfejthető. 

Ez a kabbalaszám 142857. 
Érdekessége ennek a hatjegyű szám-

nak az, hogyha megszorozzuk kettővel, 
akkor végeredményként egy olyan má-
sik hatjegyű számot kapunk, amely-
ben, megváltozott sorrendben ugyan, de 
ismét csak a kabbalaszámot képező 
számjegyek szerepelnek. 

Ime : 

í r j uk le születési évünket, születé-
sünk hónapjának és napjának számát 
és ehhez a számsorhoz adjuk hozzá a 
142857 kabbalaszámot. 

Aki például 1912 októberében, vagyis 
az év 10-ik hónapjának 9-ik napján 
született, az így í r ja fel a két szám-
sort. 

(lÁ 
ö s s z e s e n 

1912109 
142857 

2054966 

Az összeadás elvégzése után kidob-
juk a végösszegből az egyenlő értékű 
számjegyeket, vagyis azokat, amelyek 
a végösszegben egynél többször fordul-
nak elő. Példánk esetében tehát a két 
6-os számjegyet és ugyancsak kie.nel-
jük minden esetben a nullákat is. 

Igy: 20549^ 

E művelet elvlégzésével egy teljesen 
ú j számjegyet kapunk. Az itt közölt 
példánál ez a számjegy 2549. Ez a szám 
lesz a játékos alapszáma. 

Mikor eddig eljutottunk, megnézzük, 
mi a megmaradit számjegy, vagyis az 
alapszám második számjegye? Példánk-
ban i ez a számjegy az 5. Az így nyert 
számjegy, ebben az esetben az 5, adja 
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meg életünk vezérlő napját, vagyis ez 
a szám mutatja meg, hogy a hét há-
nyadik napja, a mi szerencsés napunké 
A hét ötödik napja a péntek. Tehát, 
akinél az ötös szám képezi a születési 
adatszámainak • a kabbalaszámmal tör-
tént összeadásából kapott számsornak 

.második számjegyét, annak a péntek 
a »Jó napja«. Az ilyen ember lehetőleg 
péntekén kezdjen ú j vállalkozásba, 
pénteken kérje meg kiválasztottja ike-
zót, vagy pénteken mondjon igent. Az 
ilyen ember általában és lehetőleg 
pénteken döntsön élete fontos kérdései-
ben. 

Ha megtudtuk, melyik a szerencsés 
napunk, adb'uk össze életünk alapszá-
mának számjegyeit. 

így: 2+5+4+9=20 

Egy tlzenkétkarú csillagképet lét itt 
az olvasó. Az év szerencsecsillagát. 

Most már ehhez a kétjegyű számhoz 
adjuk hozzá azt a kabbalaszámot, me-
lyet a Naptáblázatban a kabbalisták 
szerencsés napunk mellié beirtak. 

NAPTABLAZAT 

Példánkban a péntek szerepel szeren-
csés napként. A péntek kabbalaszáma 
5. A feladat most már így alakul: 
alapszámunk összege 20. Hozzáadva 
szerencsés napunk kabbalaszáma, va-
gyis 5, 

tehát 20+5=25 

Aki pedig tudni akarja, hogy élete 
általában a szerencse, vagy balszeren-
cse vtmalán halad-e, az adja még ösz-
sze végső kabbalaszámának két számje-
gyiét. 

Igy: 2+5=7 

Ezutáh nézze meg, mit jegyzett fel szá-
mára a VII. számú kabballárium. 

A bűvös 1Í2S57 kabbala8zám segítsé-
gével olyan barátunk, rokonunk, isme-
rősünk életvonaláról is felvilágosítást 
kaphatunk, akinek születési a'diatait 
nem ismerjük. 

Minthogy a kabbalisták szerint sor-
sunkat jó és rossz véletlenek irányít-
ják, az ilyen kérdés megoldását is bíz-
zuk a véletlenre. 

VASÁRNAP 

A születésnap számát viszont a nap-
korong segítségével állapítjuk meg 
ugyanilyen módon. A születés évszátoát 
az ilyen esetekben maga a kabbala-
szám, a 142857 helyettesíti, Ha tehát 
a csillagképből például a 6-jk hónapét, 
a napkorongból pedig mondjuk a 23-ik 
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Fektessük rá ceruzánkat, mint óra-
mutatót a csillagképre, azután huny-
juk be szemünket és behunyt szemmel, 
csak úgy találomra, forgassuk meg né-
hányszor gyorsan a ceruzát a csil-
lagképen. Ezután nézzük meg az ábrát. 
Ahova a ceruza kihegyezett része mu-
tat, azt a hónapot választjuk kérdezett 
barátunk születési hónapjának. 

HÉTFŐ 

SZERDA 
CSÜTÖRTÖK 
PÉNTEK 
SZOMBAT 



napot emeljük kl, akkor az első szám-
sort felállítjuk és ehhez hozzáadjuk a 
kabbalaszámot: 

142857623 
142857 

143000480 

Most kivetjük az eredmény hasonló 
számjegyeit és a nullákat. Marad 

1+3+8 = 12 

A hét harmadik napja a szerda. A 
szerda kabbalaszáma 2. Ezt hozzáadjuk 
a 12-höz. 12+2=14. Végső kabbalaszám-
ként kijön 1+4=5. Arra a barátunkra 
tehát, akinek születési adatait eredeti-
leg nem ismertük, az V. számú kabbal-
lárium vonatkozik. 

KABBALLÁRIUMOK 
I. Valóban szerencsés konstellációban 

született. Eletének külső vonatkozásai 
olyanok, hogy kizárólag öntől függ: a 
szerencse, vagy i balszerencse vonalára 
tolódlk-e el élete. Szerencséje kizárólag 
saját energiájától függ, mert a sors 
szinte elébe fogja tálalni a nagy lehe-
tőségeket. Vigyázzon, hogy jól lássa 
meg a kellő lélektani pillanatot. Irigy-
lésre méltó ember. 

II. Egyéniségében sok az ellentmon-
dás. Ezekről a néha csüggesztő súrlódá-
sokról azt hiszi, hogy végképpen kö-
tődnek életéhez. A sikert, csak a teljes 
kiegyenlítődés hozhatja meg. De milyen 
nehéz elérni ezt a kiegyenlítődést ön-
nek, aki alapjában nem született sze-
rencsés csillagzat alatt és akinek min-
den kis eredményért túlzott erőkifej-
téssel kell fizetnie. Általában nem tar-
tozik a szerencsések közé. 

III . ön bízik jószerencséjében és sem-
mit sem tesz azért, hogy ez a jószeren-
cse valóban eljöjjön önhöz. És ez a sze-
rencséje, mert vállakózásai általában 
balul ütnek ki, viszont az utolsó pilla-
natban mindig jön egy kedvező és nem 
is remélt, nem is előkészített fordulat, 
mely megoldü'a a helyzetét. Élete a sze-
rencsés emberek útján halad. Nem kell 
félnie az élettől. Az ön életében a kel-
lemetlenségek csak futó vendégek le-
h etnek. 

IV. Szerencséje szinte független ön-
magától. Éppen ezért nem is tudja be-
folyásolni. Optimizmusa indokolt és 
érthető, bár szerencséje csak lassan 
érik. De kétségtelen, hogy a küzdelmes 
ifjúságot a nyugalmas, sőt boldog öreg-
ség fogja kiengesztelni. 

V. Mi mást ajánlhatnánk önnek, mint 
türelmet, türelmet és erőt. Az élet 
azok számára is tartogat szépségeket, 

akik általában nehéznek, fájdalmas-
nak és keserű aek érzik azt. Élete, saj-
nos, telve van küzdelmekkel és csalódá-
sokkal. 

VI. Sorsáért önmaga felelős. Emberi 
hibákkal, emberi gyengeségekkel a vé-
letlen nem veheti fel a versenyt. Indo-
kolatlannak érzett eredménytelenségét 
makacságának tulajdonítsa. Több en-
gedékenység hasznot is hozhatna. Sorsa 
telve van jóindulattal, de ez a jóindu-
lat nem tud érvényesülni mindaddig, 
mífir ön sem változtat életfelfogásán. 

VII. Sorsa sohasem fogja meglepni 
nagy csodákkal, de érzékeny és hajlé-
kony lelkiséfft) mégis mindig széppé 
varázsolja élntét. Szereiicséjét ésr bol-
dogságát küliinben sem vagyona nagy-
ságának mértékével, hánem embertár-
sai szeretetéi-.ek és jóságának fokával 
méri. Élote cohát alapjában szerencsés, 
mert harmon.ikus és bélső színekben 
gazdag. 

VIII. Tűz ( -8 víz, ég és föld, napfény 
és villám. Ilyen ellentétek csak há-
borgást hozhatnak. Nyugalmat soha-
sem. önmagának kell megváltoznia 
ahhoz, hogy élete is megváltozzon. 
Nem mondható szerencsésnek, mint 
ahogy a balszerencsések közé sem tar-
tozik. Sorsa éppen olyan rapszódikus, 
mint egyéni Hége. Életvonala abban az 
irányban fou eltolódini, amelyik irány-
ban jó, illocve türelmetlen hangulatai 
viszik majd inkább. 

IX. Nem bíztathatjuk nagy sikerek-
kel. ön mhr azt is sikernek könyvel-
heti el, ha simán futhatja végig élete 
versenypályáját. Ennek azonban, bizo-
nyos tekintetben túlzott bizalmatlan-
sága, felfo kozott pesszimizmusa is oka 
lehet. Vidám emberek körül vidám 
emberek é'.aek, a komor ember közelé-
ben pedig u legjobb kedély; is elsötétül. 
Próbáljon ;öbb hitet vinni a dolgaiba 
és sorsa k'innyen derűséé válhat. 

X. Szerencsés csillagzat alatt szüle-
tett. De r.ieg is érdemli szerencséjét. 
Lelkes, hívő, erélyes és szorgalmas. 
Mind olyatt tulajdonság, melyek legyő-
zik sorsa Itt-ott felbukkanó rosszindu-
latát. Mag isabb eszmények után törek-
szik, die meg tud alkudni minden hely-
zettel. Harmonikus ember, aki az élet 
minden fordulatát megértéssel nézi és 
éli. Ez a türelem szerencséjének leg-
főbb pillé i-e. 

XI. Kétségtelenül a szerencsések közé 
tartozik. 

XII. Sevjnos, nem tartozik a szeren-
csések köiié. Minden kis eredményt 
csak nagj- munka árán ér el. De még 
sem mom!hatjuk kifejezetten balszeren-
csés emb íirnek. 
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ÉLET TELEVÍZIÓJA 

Böhm Monica zongoraművésznő július 16-án 
este Chopin és Liszt müveket zongorázott 

Eysson Irén a hágai rádióban magyar dalokat 
énekel t 

Ágota ><ét af r ikai katonával csinált 
iutervjút s t artott erről előadást a pesti 

rádióban 

Andersen Felicia a rnult héten verseket adott 
elő a rádióban 

Mihallkné Nagy Irénnek 
nagy sikere volt Miha-
lovits ödän; »Toldi sze-
retmó«-ben. Július 25-én 

újra szerepel 

Qéczy Fazekas Klára 
külföldi hangverseny-
kőrútja után a pesti 
rádióban zongorázott Havas András oper rénftkost a római E. I . A. H. 

rác iótáríiuság szerződtett« 



S Z E R K E S Z T I S E N D R Ö D Y B Ê L A 

A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti, angyalom, valami 

egészen frisset és érdekeset ebben a 
nyári kánikulában? 

— Szerencsés időben hangzott el a kér-
dés, amennyiben tényleg friss és érde-
kes szenzációval szolgálhatunk, amelyet 
csak sas-szemitnk fedezett fel, miután 
gondosan végigkutatott minden tenger-
partot, hogy hol és merre akad valami 
egészen különleges nyári érdekesség? 

— Nos-nos? 
— Szóval, tengerparti kutatásaink so-

rán elérkeztünk a csodaszép rapalloi 
partokra is, amelyekkel szemben, künn a 
kék vizén, gyönyörű yacht himbálózott, 
amely három napig horgonyzott Rapallo-
nál s utasai nem kisebb személyiségek 

voltak, mint Windsor hercege és a felesége. 
Egyik délelőtt a herceg felesége motor-
csónakon jött át a hajóról St. Marghe-
ritába, ahol a kikötő halpiacán scampit 
vásárolt és azt a magával hozott ko-
sárban vitte vissza a hajóra. Hogy sas-
szemünk élességéről kellő bizonyítékkal 
szolgáljak, angyalom, még azt is el-
mondom, hogy a hercegné július 13-án 
este hat és hét óra között közönséges 
autótaxin kocsizott végig Rapallo kor-
zóján. A taxi száma i5i volt. 

— Óriási! Fogadd teljes elismerésemet 
a sasszemért. No és mit tudtok ti, 

angyalom, arról, hogy az elmúlt nyári 
vasárnap jóformán teljesen kiürítette 
Budapestet. Alig lézengett egy-két ember 
az utcákon, mindenki elmenekült vi-
dékre, félmillió fürdőtrikó lobogotlt 
végig az országutakon és vízpartokon s 
joggal mondhatjuk — soha még ilyen 
weekendet nem pipáltunk! 

— Te hova kukkantottál be, angyalom, 
hétvégi pihenőre? 

— Természetesen Siófokra, ahol min-
den bokor alján egy kiránduló autó 
hever. Olyan lüktető élet, szakadatlan 
jövés-menés, érkezés, indulás ésatöbbi, 
mint ami itt zajlik, a magyar tenger 
egyetlen más pontián nem lelhető fel. 
Mielőtt Siófokra értünk, a balatoni 
országúton egy pohár frissítőt ittunk az 
egyik útmenti csárda-terraszon, a]iol a kö-
vetkező urak és hölgyek érkeztek és tá-
voztak az esti week-end forgalomban: 
József Ferenc főherceg és felesége, 
Széchenyi Ilona gr&fnő, Nádasdy Pálné 
grófné, a fiatal Worasiczky gróf, 
Schmiedt Richárd és a felesége, Lan-
dauer Eduárd, Vincze Ernő ép mese-
autós társasága, Tószt Gyula, Titkos 
Ilona (könnyű nyári ruhája felett pa-
nyókára vetett cobohj gallérral) s mialatt 
tovább álltunk, már egy tucat újabb 
prüszkölő autó türelmetlenkedett a be-
járatnál. Es nemcsak a somogyi part 
útvonala volt ilyen élénk, Balatonfüred, 

Dr. Kasztriner Péter és Moller Mária esküvőjén 
Simkó Béla, Kovács Nelly, dr. Schrammen Miklós, Benedek Margit, páter Bólé Kornél, 

I monyasszony és a vőlegény, Medefc fivi,, László Mihály, László Natasa, Ilosvay Gusztáv 
(Foto Schäfler) 



Almádi, Kenese felöl hasonlóan végtelen 
autóoszlopok vonultak fel, az emberek 
ma úgy mennek a Balatonra, mint 
hajdani vasárnap délutánokon a Város-
ligetbe. 

— Hopp, Városliget! Itt az alkalom, 
hogy a vasárnapból visszaugorjunk a 
szomba\t estébe, illetőleg a Balatonról 
tényleg a Városligetbe, ahol a Zserbó-
pavillonban a magánvállalatok sport-
egyleteinek garden-party ja zajlott le 

szombat este. Halljunk egy kis helyzet-
jelentést a tündérszép éjszakáról! 

— Kétszáz hölgy- és férfivendég tolon-
gott a lampionok fénylwrében, rendkívül 
finom és elegáns mulatság volt a garden-
party s a spont-lordok és sport-ladyk 
bebizonyították, hogy nemcsak a külön-
böző porondokon, hanem a táncparketten 
is pompásan megállják a helyüket. A 
rendezői gárda lelke, budai Goldberger 
Miklós, minden pillanatban készenlétben 
állt, ha esetleg kedvlankadás esetén fris-
sítő beavatkozásra szükség lenne, mun-
kája azonban nem akadt, ment minden, 
mint a karikacsapás magától s a fia-
talság, mely villanyfénynél kezdte a 
mulatságot, napfénynél távozott. 

— Mi az újság egyébként? 
— Két új attrakció gazdagítja a nyári 

karnevál programmját, az egyik a 
Nemzeti Garden Party, amelyet az Or-
szágos Gyermekvédő Egyesület rendez 
július 30-án, a Marczibányi-téren. A 
magyarruhás, vidám magyar műsor ú 
estély meghívóit most küldték szét, ter-
mészetesen máris rengeteg a résztvevő-
jelentkező. A másik mulatóalkalmat az 
(•»!/'.»*/«« 7-én Erosiben rendezendő jóté-
konycélú kertiünnepség szolgáltatja, 
amelynek színhelye a Wimpffen grófi 
család kastélyának hatalmas parkja lesz. 
A gyönyörű zöld gyepen, a mélylotnbú 
fák alatt különböző sátrak várják a ven-
dégeket tele a jótékony bazár minden 
kincsével a környékbeli gazdák és szőlő-
birtokosok jóvoltából. Pompás műsor és 
természetesen hajnalig tartó tánc az est 
szórakoztató szenzációi, a védnökök: gróf 
Sylva Taroucca Frigyesné, Wimpffen 
Hedvig grófnő és Körbei Henrik máris 
toborozzák a vendégeket nagyszámú ren-
dező gárdájuk élén. 

— Milyen érdekesség akad még a nyár 
szenzációi közötti 

— Egy születésnapot gratuláló dísz-
távirat indult el Budapestről Londonba 
az elmúlt hét végén, a hitvesi dísztávira-
tot a jóbarátok szerencsekívdnó levelei-
nek egész tömege követte s úgy a távirat, 
mmt a levelek címzése egytől-egyig 
Zichy Tivadar grófnőit szólt, aki évek 
óta Londonban tartózkodik, mint külön-
böző nagy lapok társadalmi és társasági 
tudósítója s aki az elmúlt héten ünne-
pelte harmincadik születésnapját. Az 
egykor olyan kedvesen és rokonszenve-
sen könnyelmű i f j ú grófból komolyan 
dolgozó mágnás lett, aki élére rakja a 
garast, amelyet nem is olyan könnyű 
munkával kerekít ki nehéz fontokká-
Születésnapi ünnepén természetesen na-

A Lovaspóló Klub bálján 
Fenn: lovag Wahl Henrik, Mme. Schneider 
és v. Horthy István. — Lenn: Mlle. Mirjam 
Gracie, i f j . gróf Bethlen István és Hohenlohe 

Erzsébet hercegnő 
(Szántó fotók) 

gyon jól esett neki a pesti rokonszenv 
megnyilvánulása s egyik-másik köszönő-
válaszában írt sora elárulja, hogy az 
ősszel valószínűleg változás várható az 
életében s ez a változás valószínűleg a 
»páros élet a legszebb a. világon« kez 
detű dallal áll összefüggésben. 

— Egyéb jelenteni való az i f j ú mág-
nások frontjáról? 

— Teleki Andor gróf, a párizsi magyar 
követség nagytehetségű kereskedelmi 
attaséja, rövidesen a Weiss Manfréd-gyár 
igazgatói sorába lép s egy rendkívül i f j ú 
mágnásról, ki csak az elmúlt hónapban 
lépett a jelesen érettek sorába, máris 
azt rebesgetik, hogy nősül, a menyasz-
szony nem mágnáslány, sőt ellenkezőleg 
s egyike a legkomolyabban dolgozó nők-
nek, mindenesetre a saját boltjában. 

— Brávó! S ha már névtelen hymen-
hírekkel szolgálsz: talán néhány eskü-
vői jelentés is akad még ott. 

— Nemrég jelentettük, hogy két V.-
betűs báli szépség esküvője esedékes, az 



kérezni az ottani strandon. Ott voltak: 
Segner Andrea, Saxlehner Katinka, Je-
szenszky Mária, Véghely Ili, Simkó Agi. 
Serényi Ágnes, Hajós Edina, Lavotta 
Kató, Nyerges Daisy stb., stb. Itt derült 
ki, — miután Saxlehner Katinka, Segner 
Andrea, Serbán Márti és Vámay Edit 
ugyancsak helyet foglalnak a leányfalusi 
Anna-bál előkészítő hölgybizottságában, 
hogy a bált augusztus hatodikára ha-
lasztották, ezt követi 13-án az almádi 
Tenisz-bál és li-én a balatonfüredi Anna-
bál. Mindezeket megelőzően augusztus 
11-én a MAC-ban fényes garden-partyt 
rendeznek. 

— Szóval augusztusban sem fogunk pi-
henni, ez most mán- bizonyos•. 

— Egyébként az elmúlt héten Serbán 
Ivánék tahitótfalui új villáját avatták 
fel népes vacsorával, azonkívül leját-
szották a mult vasárnapról elmaradt lo-
vaspóló döntőmérkőzéseket a margitszi-
geti pályán s utána a klub tagjai — 
hölgyek és urak — a Polo Klub helyi-
ségeiben gyűltek össze búcsúzkodni. Ki 
erre, ki arra ezután, — viszontlátásra, az 
Őszi meetingenl 

— No még valami búcsúapróságot, 
mielőtt mi is elválnánk, angyalom! 

— Ezúttal tényleg egy egészen aipró 
semmiséget: Londonból érkezik a hír, 
hogy egy gyönyörű szőke magyar úri-
lány, aki egy budapeti közjegyzői iro-
dában, mint a legszebb gyorsírónő mű-
ködött eddig, nyári szabadságra az an-
gol fővárosba utazott s onnan — eddig 
csupán ezt a jelentéktelen apróságot 
árulja el a londoni kémjelentés — már 
nem mint közjegyzői irodai gyorsírónfi 
fog hazatérni Budapestre, sőt már nem 
is tér haza égi/általán, hanem, ottmarad 
Londonban, mint egy fiatal és gazdag 
lord felesége, — adieu! 

Dr. Qottt Egon és Barths Klári hásasságot 
kötöttek 

(Foto Angela) 

egyik V. illetőleg W.-betűs szépség máris 
oltár elé lépett, vagyis szerdán volt az 
esküvője Wínchkler Évának, Winchkler 
István volt kereskedelmi miniszter leá-
nyának Wolfram Brunner innsbrucki 
mérnökkel. A közszeretetben álló excel-
lenciás úr közszeretetben álló leányát 
ismerősök és barátok valósággal elborí-
tották virággal és gratulációval. 

— Apró szenzációkt 
— Az almádi weekend alkalmából a 

bálkirálynők egész csapatát láttuk süt-

Berényi Gabi Sümeghy Adorjánné Fülöp Erzsike 
Kenéz János festőművész kiállítást rendezett Debrecenben, ahol debreceni hölgyek portréit 

< állította kl 
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A vízipóló még a mienk! 
Ezzel szemben áll az úszó-
hegemónia elvesztése. »Fut-
ballra termettünk« szára-
zon és vizén. Vízifutball-

an megvertük a némete-
et. A közönség azért még-

1B szomorú volt. Mert 
ïosûk« három gólt dobtak 
vízipólóharcosaink. Az 
Úszószámokban Gróf okoz-
ta a legnagyobb meglepe-
tést. Első nap kellomet-
Ipnt, második nap kelleme-
set. Először bosszúsan 
mondtáik, amikor kikapott: 

A gróf a vízbefúlt«. Má-
odik nap dörgött a taps, 
ert rekordot javított. 
A »szárazföldi« futball-

ban szép győzelmet arat-

Ramóoyl-SchmeUor ^ 
Lajos pónzügymlnl«Jtof 
és Mikecz ödön lca»aágrfiffyml-
niszter a vlzlpólómeccien 

Arányi Arpádék 
drukkolnak 

Gráf! GrtHI kiáltja két szép lány az 
erkélyről 

Kirchknopf Ily bál-
királynö Csiknek 

drukkol 
(Pálbázy ioték) 



Hazaérkezett Orth 
György (középen) a ma-

"gyar futballsport egykori feje-
delme, Mallette: Müller és Jánossy 

Tribün a Ferencváros—Ripensia 
mérkőzésen: Mikecz Ödön miniszter, 
Rét fal vy István miniszteri tanácsos, 
Bornemisza Géza miniszter, Kiss 

Géza, Bámsághy György 

tunk. A Ferencváros le-
győzte a temesvári Ripen-
si4t A budapesti csapat 
azjr t tudta bemutatni a 
művészi futballt, mert 
ehhez kitűnő partnert ka-
pott. A Ripensia az FC 
Milán legyőzésével került 
összo a Ferencvárossal és 

Lmost kiesett. Játékkészsé-
kgük azonban azt bizonyít-
ja, hogy jövőre a Ripensia 
még nagyobb szerepet fog 
játszani a Középeurópai 
Kupa mérkőzéseiken. A Fe-
rencváros pedig tovább 
ment előre a — végső győ-
zejem f e l é . . . 

! 

Ä 
Versenyfutás a iál&tói-»! Báí 'fPeroncváros), Nagy (Ripensia) 

(Pálházy I 



Toldi lövése védhetetlen 
(Pálházy totók) 

Sáros! dr góljai 



MAGYAROK VILÁGHIRADÓJA 

Komlós Adrienne tancmüvésznő Svédországban 
_ _ _ _ _ turnézik 

A »Gyémánt nővérek« szép 
sikerű külföldi színpadi sze-
replésük után most szerepelnek 
először filmen. Egyiptomban 
látsszák el egy angol nyelvű 

film két Jelentős szerepét 

Szende Ibolya Göteborgban 
lépett fel sikerrel 

Szilárd Pál táncművész 
svédországi turnén van 

Haimos Alice dizöz-tánc-
müvésznö koncertturnén van 
Amerikában Kurucz Jánossal, 

akinek ú] dalait énekli 

A »Tolnay tánccsoport« Gibraltárban a Royal színházban 
szerepelt négy hónapon át 



I R O D A L M I 
É L E T 

8 z e r k a s z t l : 

SZUNYÁI ZOLTÁN 

A vörös Marianne 
/hwdL 

Carter Brigiham, az ismert író, 
ijedten rezzent fel álmáiból. Hold-
talan, vaksötét éjszaka volt. Mozdu-
latlanul figyelt, még a lélekzetét is 
visszafojtotta. Valami halk zörej 
hallatszott a szomszéd s&dbából, 
mintha valaki óvatos lépésekkel ha-
ladt volna az ajtó felé. Egy pilla-
natra ismét csend lett, azután meg-
reccsent egy székláb, majd suhanó 
neszt hallott, mint mikor valaki ta-
pogatózva lopakodik a yfal mentén. 

Nesztelenül kelt fel "'Carter az 
ágyából és a másik szobába vezető 
ajtóhoz osont. Sötét alak körvonala 
tűnt fel előtte. Gondolkodás nélkül, 
egész testsúlyával rávetette magát. 
Mindketten a földre zulhantak. Vad 
verekedés kezdődött, (hatalmas ütése-
ket kapott és adott. Végül sikerült le-
gyűrnie (hívatlan éjszakai látogató-
ját és egy utolsó ütéssel karcképte-
lenné tenni. Támolyogva állt fel és 
meggyújtotta a villanyt. 

A rémülettől és csodálkozástól der-
medten bámult maga elé! 

Mozdulatlan emberi test feküdt a 
padlón! Egy lány!.. . Fekete ruhá-
ban volt és sápadt arcát ragyogó, 
vörös, kuszált haj fedte el félig. Né-
mán, lehíúnyt szemmel, ájultan fe-
küdt. 

Kis fekete kalapja a szoba sarká-
ba repült és a kalaptól nem messze 
az álkulcscsomó, amellyel bejutott a 
lakásba. 

Carter letérdelt az ájult lány mellé. 
A ' pulzusa rendesen 
vert, de különben nem 
adott életjelt. A férfi 
tanácstalanul körülné-
zett, majd felemelte az 
alélt betörőt és egy he-
verőhöz vitte. Azután 
hideg vizet és konyakot 
erőszakolt a fogai közé. 

Két-három másodperc 
múlva a lány kinyitot-
ta szemét és fel akart 
ülni, de Carter gyengé-
den visszanyomta. 

— Hát megint raita-
vesztettem... — sut-

írta: A. D. MORRIS 
togta a vörös lány és igyekezett kö-
zömbös hangot erőltetni, amelyből 
azonban kicsengett a titkos kese-
rűség. 

— Kérem, bocsásson meg, — men-
tegetődzött zavartan Carter. — A 
sötétben természetesen azt hittem... 

— Nem baj, — vágott szavába a 
a lány. — Ez hozzá tartozik. Es 
különben is már teljesen jól érzem 
magam. 

— Ki maga és miért tört ibe? Ké-
rem, mondjon el nekem mindent! — 
kérte Carter. 

A lány ikeserűen nevetett. 
— Hát bizony ez hosszú történet 

lenne és, sajnos, nincs időm elmon-
dani, mert a rendőrség minden pilla-
natban itt lehet! 

— A rendőrség?... De hiszen én 
nem értesítettem a rendőrséget... 
nem is lett volna okom rá! Sőt . . . 

— Igazán? — Egyenesen, komolyan 
a férfi szeme közé nézett. — Ha azt 
hiszi, hogy a szabadságomért el-
adom magam, akkor nagyon téved! 

A férfi felháborodva utasította 
vissza a gyanúsítást. 

— Nem, nem is gondolok ilyesmi-
re! — Majd újból kérlelni kezdte: 
— Kérem, mesélje el, hogyan került 
ide!? 

KfSfem, mondjon e i nekem tatodon! ! — 
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— Ejnye, annyira szereti a meg-
ható történeteket? — gúnyolódott a 
lány. — Hát rendben van. Ha éppen 
tudni akarja: betörő vagyok. Mos-
tanában üldözött a balszerencse és 
már annyira jutottam, hogy nem 
volt mit ennem. Ezért.ma újból meg 
kellett kísérelnem, hogy pénzt sze-
rezzek. Szökni akartam. De az éh-
ségtől már szédültem kissé és így 
történt, hogy az előbb zajt ütöt-
tem, máskor ez nem fordult elő ve-
lem. Nagy ihiiba volt. 

— Kint a jégszekrényben van elég 
ennivaló! — ugrott fel Carter. — 
Azonnal behozok valamit! 

A még mindig nyitva álló ablak 
felől most valami nesz hallatszott. 
Carter é» a lány rémülten fordultak 
hátra. Vörösarcú, kövér férfi lépett 
be az ablakon, 

— No nézd csak! — mondta gú-
nyos mosollyal. — Hiszen ez az én 
régi kedves barátnőm, a vörös Ma-
rianne! 

— Cassidy... — suttogta a lány 
erőtlenül. 

Carter hirtelen előbbre lépett. 
— Kérem, mit jelent ez a . . . 
— Jól van, jól van, — nyugtatta 

meg a jövevény és előhúzott egy 
fémplakettet. — Cassidy őrmester 
vagyok a rendőrségről. Erre jártam 
és feltűnt, hogy valaki a tűzlétrán 
mászik felfelé. Kissé kövér vagyok, 
hát csak most értem fel a nyomában. 

Hírtelen a lányhoz fordult. 
— No gyere, kislány, menjünk! 
A lány szó nélkül engedelmes-

kedni akart, de Carter visszatar-
totta. 

— Egy pillanatra, kérem! Nem in-
tézhetnénk el az ügyet valahogy 
másképpen? 

Cassidy komoran nemet intett. 
Delhát az istenek nem küldenek 

mindennap húsból és vérből való 
betörőt egy író lakására!... Nem 
engedheti el a lányt, íbiszen tötofo kö-
tet bűnügyi történet anyagát tud-
hatja meg tőle. 

— Nem, intézhetnénk el mégis vala-
hogy egyszerűbben az ügyet? — 
kérte újra a detektívet Carter. 

— Legalább ezer dollár kauciót 
kell letennie a leányért! — világosí-
totta fel az írót Cassidy szárazon, 

— Sajnos, annyi pénzem nincs, — 
mondta Carter szomorúan. 

A helyzet az volt, 'hogy a bank-
számláján összesen alig volt több 
mint ezer dollár. Gyorsan átgon-
dolta, mennyi pénzt jelenthet az 
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anyag, amit a lánytól megtudhat. 
Szerencsétlenségére rápillantott a 
csinos betörőre, aki reszketve állt 
a detektív mellett. Ez végleg le-
fegyverezte. 

— Hétszázötven minden, amit ad-
hatok! — ajánlotta hirtelen. 

Cassidy eleinte fejét csóválta, de 
később beleegyezett: 

— Rendben van, majd meglátom, 
mit tehetek. Állítson ki egy csekket 
erről az összegről. 

Carter sietett kiállítani a csekket, 
mielőtt Cassidy meggondolná magát. 
Az őrmester gyanakodva vette át 
és ridegen szólt: 

— Remélhetőleg van mái fedezet,.. 
Mi? 

Azután morogva távozott a csek-
kel. A vörös lány farkaséhséggel 
vetette magát az ennivalóra. Ké-
sőbb, mikor cigarettára gyújtottak, 
a férfi időszerűnek találta, hogy be-
mutatkozzék. 

— Brigham a nevem... Carter 
Brigham, — mondta egyszerűen. 

— Csak nem az író Brigham? — 
kérdezte a lány ibámiulva. 

— Az vagyok, — válaszolt a férfi, 
akinek hízelgett ez a csodálat. — 
Talán olvasott már valamit az írá-
saimból? 

— Hát hogyne,.. Hiszen a maga-
zinok állandóan hozzák a detektív-
történeteit. 

— Azt hiszem, így már érti is 
előbbi viselkedésemet, — szólt Car-t  
ter. — Remélem, sok pénzt fog érni' 
a történet, amit magától hallok. A 
szerkesztőségek verekedni fognak a 
csodálatos regényért, amit a maga 
életéből merítek majd. 

— Ez nagyon szép lenue, — mondta 
a lány szomorúan — de ne felejtse 
el, hogy Cassidyn kívül még ^ leg-
alább tizenkét detektív üldöz és fé-
lek, hogy kellemetlenségei lesznek 
miattam. Az legyen az első dolgunk, 
hogy valamilyen módon kijussak a 
városból, mert itt már túlságosan 
jól ismernek. 

— Igaza van! — kiáltott Carter,— 
Keresünk egy közeli helységet, ahol 
nem keli ifélnie attól, hogy felisme-
rik, Ott majd találkozunk ós megi-
beszéljiik a további teendőket. 

Reggel Carter elment a bankba és 
kivette maradék pénzét. Ugyanis a 
lánynak az utazáson kívül még la-
kásra és élelemre is kellett pénz, 

Elhatározták, hogy a csinos be-
törő csukott taxin hagyja el Carter 
lakását és mindenekelőtt ruhát vá-



sárol magának. Azután másik taxi-
val inegy a helyi vonat állomására, 
mert a nagy pályaudvarokat bizo-
nyára figyeli a rendőrség. Végül 
megérkezik majd aJhba a kis hely-
ségbe, ahol nyugodtan találkozhat-
nak Úarterrel. 

Kínzó lassúsággal mult el a kö-
vetkező nap és éjszaka, míg végre 
Carter meg merte kockáztatni, hogy 
kiutazzék a kis faluba, alhol a lány 
várt rá. 

A szállodában megtudta, hogy 
»Miss Moore« (ezt a nevet választot-
ták a lány számára) eddig nem ér-
kezett meg. Végigjiárta a városkát, 
de senki sem tudott »Miss Moore«-
ról. Három napig tartott, amíg 
bevallotta önmagának, hogy a lány 
megszökött előle. Ekkor elhatározta, 
hogy megmenti, ami még menthető. 
Evés köziben, éjszaka, a lány nagyon 
érdekes történetet mesélt el életéből, 
amit kiválóan alkalmas regény-
témának tartott. Napokon keresztül 
nem mozdult íróasztala mellől, jó-
formán nem evett, nem aludt, míg 
végre elkészült a regény és meg-
könnyebbült sóhajtással tette pos-
tára. 

Három nap múlva levelet ikapott 
kiadójától, amelyben kéri, hogy 
másnap délután keresse fel a szer-
kesztőségben. Mikor belépett a szo-
bába, ott még négy urat talált. Ket-
tőt jól ismert közülük: kollégák 
voltak, szintén író mindkettő, Gerald 
Fulton ós Harry May. A bemutat-
kozásnál kiderült, hogy a másik két 
úr nevét is jól ismeri, szintén 
ugyanazon kiadó munkatársai, A 
kiadó szivarral, cigarettával ikínálta 
meg az írókat, leültette őket, azután 
mosolyogva nézett körül a várakozó 
arcokon. 

— Hát kérem, beszéljünk üzleti 
ügyeinkről — fordult először Carter-
hez. — Mondja, Brigham, hogy ju-
tott eszébe legutóbbi regényének, a 
»Vörös Marianne«-nak témája? 

— Nagyon érdekes története van 
ennek a regénynek — kezdte Car-
ter. — Egy éjszaka arra ébredtem, 
hogy betörő jár a lakásomban. Rá-
vetettem magam, verekedtünk né-
hány percig, sikerült legyűrni, fel-
gyújtottam a villanyt és akkor lát-
tam csak.. . 

— . . . hogy nő volt az éjszakai be-
törő... egy vörös lány! — vágott a 
szavába Fulton. 

— Honnan tudja ön ezt? — ugrott 
fel Carter izgatottan. 

Körülnézett és ekkor vette észre, 
hogy a többi kollégája is zavartan 
és idegesen fészkelődik a helyén. 

— Kis idő múlva egy detektív je-
lent meg — folytatta May az el-
beszélést. 

— Cassidynak hívták és csak nehe-
zen lehetett rávenni, hogy kaució 
ellenében simítsa el a szép vörös 
betörő ügyét — csatlakozott a har-
madik író. 

A kiadó néhány kéziratot vett elő 
íróasztalából. 

— Íme az eredmény, uraim! Sej-
tettem, hogy valami nincs rendben, 
mikor tíz napon ibelül öt kéziratot 
kaptam, amely csekély eltéréssel 
körülibeiül ugyanazt a témát dol-
gozza fel. 

— De azt ismerje el kérem, hogy 
témájánál fogva mind az öt nagyon 
jó történet! — kérte Fulton. 

A kiadó bólintott. 
— Ez igaz. Meg is vettem volna. 

De mit csináljak öt egyforma kéz-
irattal?... 

— Tudja mit, vegyen meg egyet, 
majd sorsot húzunk, hogy kiét. 

így is történt és May nyert. 
— Egyet szeretnék tudni. Vájjon 

még hányan fogják' megírni ugyan-
ezt a történetet? — mondta a kiadó 
elgondolkozva. 

De Carter gondolatait egészen más 
nyugtalanította. Egy kérdés lebegett 
állandóan előtte: vájjon ezeket a 
fickókat is épp olyan forrón csó-
kolta az a lány, mint őt?., . 

. . . levelet kapott kiadójától . . . 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 



ijjmfaú (/ítti^das 
Balzac őrangyala 

A Balzac-ház nagy ebédlőjére légy-
zümmögéses, álmos, édes, koradélutáni 
osond ült, A csukott zsalugáterek zöld 
félhomályba borították a szobát. Az 
egyik karosszékben valaki mélyen alu lt. 
Egyszerre kinyílt az ajtó és a szobába 
két fiatal lány lépett. Egyikük az ab-
lakhoz sietett. Kitárta a zsalugátert. Az 
alvó felébredt. Szemét döizsölte. 

— .Hány órát — kérdezte nyújtózkodva. 
— Négy óra múlt — felelte az idősebb 

lány. — Minigyárt itt lesznek a vendé-
gek. 

— Vendégek! Már megint vendégek! — 
bosszankodott a fiatalember. — Ti falu-
siak egész nap látogatjátok egymást . . . 

— Ti párizsiak talán nemt — nyelvelt 
a lány és kék abroszt terített a nagy 
diófaasztalra. 

A fiatalember arca a »párizsiak«-szóra 
elborult, de aztán elmosolyodott, 

— Mi, párizsiak egyebet se teszünk!,.. 
Jean, a kocsit — folytatta orrhangon — 
hajts a hercegnő estélyére!.,. Hogyan? 
A hercegnő nines itthon? . . . Tévedtem 
volna?! A grófnő hívott meg ma es-
tére? . . . 

— Ne bolondozzál, Honoré! Inkább 
menj öltözni — nevetett a fiú idősebbik 
huga és az almaszagú szekrényből csé-
széket vett elő. — Madame de Berny 
mingyárt itt lesz. 

— Madame de Berny . . . — ismételte 
Honoré. — Soha nem láttam, mégis meg 
tudom mondani, milyen lehet: gömbölyű, 
szeplős, kiállhatatlan!, . . Nem, fiaim, 
ebből nem kérek. Tiszteletemet küldöm 
a vendégeknek és üzenem, hogy meg-
haltam. 

— Halálodat keservesen mog fogod 
bánni — szólt a fiatalabbik hugocska. — 
A Berny-lányok aranyosak, anyjuk elra-
gadó. 

— Hány éves? — kérdezte Honoré. 
— Mamával egyidős. 
— Szóval öreg! , . . Isten veletek! — 

ezzel a földszintes ablak felé tartott és 
éppen ki akart lépni rajta, amikor han-
gok hallatszottak és Madame Balzan kí-
séretében az ebédlőbe lépett három hófe-
hér batisztruha s Honoróra három üde 
arc, három ragyogó szempár mosolygott. 

— A fiam! — mutatta be Madame Bal-
zac Honorét, aki fülig pirult. Vájjon 
melyik a mama a három hölgy közül? 

Melyiknek csókoljon kezet? Első pillan-
tásra testvéreknek látszottak. Később, az 
uzsonnánál kiderült, hogy a legvidámabb, 
a legkedvesebb közülük Madame de 
Berny, a mama. Honoré lelkesen beszél-
getett vele s közben elbűvölten nézte . . . 
Micsoda szem, micsoda haj, micsoda kéz! 
Lehetséges, hogy ez az édes, karcsú nő 
negyven éves? 

A huszonegy éves Honoré, akinek 
rosszkedvű anyja harmincötéves korában 
őisaült és vénült öregasszonnyá, matu-
zsálemi kornak tartotta a negyvenet. 

Este, amikor Bernyék kocsija előállt, 
fölkéredzkedett rá! Látni akarta a ker-
tet, a házat, amelyben Madame de Berny 
lakik. Boldog volt, amikor behívták. 
Elégedetten nézett körül. A rövid kocsi-
út alatt ilyennek álmodta Madame de 
Berny otthonát, ilyen világosnak, ilyen 
vidámnak, ilyen lakályosnak. Még a ház 
ősaülő ura is tetszett neki. Csak az fájt , 
hogy nemv marasztalták vacsorára . , . Al-
matagon baűdukol't hazafelé a nyári al-
konyatban. Az országútról keskeny ma-
Zfei ösvényre tért. A rét kábítóan illato-
zott. A tücskök már rázendítettek nagy, 
esti hangversenyükre... Az égen ezüstös 
félhold sápadozott.. . 

Amióta Honoré eljött Párizsból, amióta 
hazajött ide Villeparisisba, először él-
vezte a csendet. Először történt, hogy 
nem fáj t »bukása«. 

— Talán esak képzelődöm — gondolta 
most. — Nem is bukás az, ami velem 
történt. író leszek., . Most már van is 
mié r t . . . és felmerült előtte Madame de 
Berny édes mosolya. 

De felmerült az elmúlt esztendő is. A 
küzdelem apjával, a makacs öreg úrral. 

— Kitűnő állást találtam számodra 
egy közjegyzői hivatalban — mondta, 
amikor Honoré elvégezte iskoláit, — Né-
hány évig tanrulsz és ha Isten megsegít, 
közjegyző lesz belőled! 

— Téved, apám! író lesz belőlem — 
felelt Honoré. 

— Megbolondultál, fiam? — kiáltott az 
apa. Szót szó követett és a csendes vi-
déki házban kitört a v iha r . . . Madame 
Balzac közbelépett, de az idegroJiam, 
amelyet fia tervének hallatán kapott, 
nem csillapította a kedélyeket.., Hosz-
szú hetekre pokol lett a ház. Honoré és 
a szülők nem beszéltek egymással. A lá-
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nyok félénken vonultak szobájukba. De 
az idősebb egy este ragyogó arccal lépett 
bátyja szobájába. 

— Drága Honoré — suttogta — jó hírt 
hozok. Hallgatóztam mamáék aj taján. 
Papa szíve meglágyult. »Vigyen téged az 
ördög« mondta. »Légy író, ha minden-
áron az akarsz lenni«. Azt is hallottam, 
hogy havi százhúsz frank apanázst ad, 
de pusztulj innen! Nem akar látni. 

— Százhúsz frankot ad és nem akar 
látni! Hugocskám, lehet ennél szebbet 
képzelni! — Honoré össze-vissza csókolta 
húgát. Egy hét múlva Párizsban lakott, 
a Rue Lesdigniéres legdüledezőbb, leg-
szegényebb házának manzardjában. 

Amikor ezt a szobát felfedezte, boldog 
volt. Az ablak háztetőre nyílt, háztető-
tengerre . . . 

— Ugy élek majd, mint egy fecske — 
mondta, de hamarosan rájött, hogy a 
fecskék kellemesebben élnek. Árnyékban 
laknak — az eresz alatt. A ház tetejére 
viszont könyörtelenül tűz a nap. Rossz 
időben beesik az eső, befúj a szél és a 
bútorok — egy fiókosszeikrény, egy ágy, 
egy asztal, amelyeket a szülői ház lom-
tárából hozott — félig se hatnak olyan 
romantikusan, mint elképzelte. 

De bármilyen szegényes is a kis man-
zard, Honoré boldog benne. Ott nem fe-
nyegetik közjegyzővel, hivatallal, ott 
szabadon rendelkezhetik ideje felett — 
író lehet 

Néhány hétig úgylátszott: a világ leg-
könnyebb dolga írónak lenni. Honoré 
tuoatezámra vetette papírra a dráma és 
regénytervezeteket. . . Csak választani 
kell közülök, szerencsésen választani és 
a siker berepül az ablakon. 

Az ú j színműirodalom moöt kezdte 
bontogatni szárnyát, Victor Hugo és Al-
fred de Vigny vagyonokat kerestek drá-
máikkal, Honoré a Cromwell című dráma 
írásába fogott hát. Égető szüksége volt 
pénzre. A százhúsz frank, amely Ville-
parisisben fejedelmi apanázsnak látszott, 
Párizsban alamizsnának bizonyult. 

De s eba j ! . . . Honoré elblicceli az ebé-
deld Vacsorára tejet i sz ik . . . Hét kilót 
fogyott mire drámaírásra kerül a sor. 
És ekkor kiderül, hogy a nagy Cromwell 
kemény dió. Nem akar sírjából kiszállni, 
életre kelni, drámában szerepelni. Nem 
akar jaimbusokban dörögn i . . . 

Honoré hajnalban ül íróasztalához és 
nem egyszer történik, hogy késő estig 
egyetlen mondattal se szaporodott a 
dráma. A múzsa és a rím makacsul ke-
rülik Rue Lesdigniéres nyomorult man-
zárdját. 

Hónapok telnek el így és minél job-
ban belefárad a munkába Honoré, annál 
forróbban vonzza Pá r i z s . . . A tovasz is 
közeleg. Honoré alkonyatkor abbahagyja 
a munkát. Sétálni indul s minden ház, 
minden hintó, minden elsuhanó szépasz-
szony köré szövevényes tarka regényt 
fon képzelete. Órákig bolyong a város-
ban, amely nem ismeri és amelyben nem 
ismer senkit, 

— Néhány év múlva ez a város büsz-

kén emlegeti imajd Honoré de Balzacot 
— gondolja. 

A ide« szócskát, a nemesi származás 
jelét máris átnyújtotta magának. Miért 
niel A szellőm arisztokratáinak is jár 
előnév. 

A Luxembourg-kertben virulnak a fák, 
amikor egyévi keserves küzdelem és nél-
külözés után befejezi drámáját. »Crom-
well nem halt meg! Most született« í r ja 
húgának, aki felolvassa a levelet a csa-
ládnak. 

— Apám, — könyörög a lány — Ho-
noré megtartotta szavát, befejezte drá-
máját. Engedd, hogy hazajöjjön! 

— Nem bánom — felel Balzac-papa és 
Honoré, a »tékozló-fiú« egy hét múlva 
Villeparisisba érkezik. 

Olyan sovány, olyan ápolatlan, ron-
gyos, hogy a család elsápad, mikor meg-
látja. De élénksége, jókedve hamarosan 
ráragad mindenkire. Még a savanyú 
Balzac-mama is felderül tőle. Honoré 
alig várja, hogy maga köré gyűjtse a 
családot és felolvassa Cromwellt, amely 
a közeljövőben dúsgazdaggá teszi majd 
valamennyiüket. A szülők, a testvérek 
és a család ú j tagja, az egyik lány vő-
legénye várakozóan ülnek a nagy ebédlő 
szelidfényü petróleumlámpája a l a t t . . . 
Honoré elfogódott hangon kezd olvasni. 
De hamarosan tűzbejön. Mágikus lénye 
úgy magávalragadja hallgatóit, hogy 
csak mikor elhallgat, érzik, látják, mily 
jelentéktelen, sekély a dráma. Honoré is 
érzi ezt és a kézirat, amelyet mindmos-
tanáig csak írt, de nem hallott, bágyad-
tan lankad le kezében. 

— A harmadik felvonást holnap olvasom 

U m s do Barny 
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fel, — mondja, de másnap csak az új 
családtag, a vőlegény sürgeti a felolva-
sást . . . Csak ő tapsol a felvonás végén. 
A többiek reménytelenül néznek egy-
másra. 

— Színésznek kellett volna menned — 
mondja Madame Balzac szárazon és a 
bukott drámáról nem beszél többé senki. 

Honoré sem beszél róla, de Párizst se 
említi. A nyár forrón köszönt b e . . . 
A Bue Lesdigniéresre, a bádogtetős 
manzardra úgy gondol, mint egy rossz 
álomra. De mind ritkábban gondol rá, 
a Mult mind ritkábban kísért. Elhalvá-
nyítja a verőfényes Jelen s Laure de 
Berny gyönyörű, ragyogó szeme. * 

— Vigyázzunk az Istenért! — szólt 
Madame de Berny remegő hangon — 
borzaszítió lenne, ha a férjem, vagy a lá-
nyaim benyitnának, ha így találná-
n a k ! . . . Honoré!. , . Engedje el a keze-
met! . . . — de ahelyett, hogy elhúzta 
volna kezét, a fiú nyaka köo-é fonódtak 
gömbölyű k a r j a i . . . 

A gyertyák, amelyek a zongora két ol-
dalán égtek, meg-meglobbantak. Az 
előbb még érzelmes románcot játszott 
fényüknél Madame de Berny. Honoré 
egyszerre megragadta . . . 

— Drágám, — suttogta az asszony — 
drágám, ne feledd, hogy az anyád lehet-
nék. 

— Bánom is én! — felelte Honoré — 
imádlak! 

Ezentúl minden délutánját Madame de 
Bernynél töltötte, a hűvös szalonban, 
vagy a kertben, az árnyékos nagy fák 
alatt. Alkonyatkor kábultan tért haza, 
de megtörtént, hogy vacsora után ismét 
kisompolygdtt a szülői házból. Futva 
tette meg a hosszú utat Bernyék kert-
jéig, csakhogy egy perere is megálljon 
a rácsnál, csakhogy felnézzen az ablakra, 
amely mögött Laure — így hívták Ma-
dame de Bernyt — aludt. 

— Legyünk óvatosak — mondogatta az 
asszony, de alig várta a délutánt, a per-
cet, amikor Honoré kinyitja a kertajtót. 
Csalódott, kietlen életében váratlan 
csoda volt Honoré szerelme s még na-
gyobb csoda, hogy ő: Laure de Berny, 
aki nemrég mult negyvenhárom éves, 
viszontszerette a fiút, A korkülönbség, 
amely mást kétségbeejtett volna, őt 
nem keserítette. Ez a páratlan lelkihar-
móniájú asszony hálásan fogadta az élet 
ajándékait. 

Nem lévén se kacér, se számító, köny-
nyen engedett a fiú ostromának. Honoré 
bár csak huszonegy éves volt, megérezte, 
hogy nemcsak szerelmest ajándékozott 
neki a sors, hanem őrangyalt és anyát is, 

Egy esős napon elhozta Madame de 
Bernynek bukott drámáját, Cronrwellt. 

— Tetszett! — kérdezte másnap, 
— Nem tetszett, drágám — felelt Laure 

őszintén — de ez mitsem jelent. Lehet, 
hogy legközelebbi drámád nagyszerű 
lesz . , . Tudod mit tennék, ha a te he-
lyedben lennék — megírnám azt az ér-
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dekes regényt, amelynek témáját a na-
pokban elmondtad. 

Honoré azonnal fellángolt. Nekivetette 
magát a munkának és télire elkészült 
»Clothilde de Lusignan« és egy kiadó két-
ezer frankot adott érte. 

* 
Honoré türelmetleniül járt fel és alá 

azon a csendes, kis párizsi téren, ahol a 
Villeparislsból jövő postakocsit várta, 

— Ha még félórát kell várnom, beleha-
lok, — gondolta, de ma szerencsére nem 
késett a kocsi. Dübörögve fordult be a 
sarkon . . . Laure de Berny ragyogó aro-
eal szállt ki belőle, Repült Honoré kar-
jaiba. 

— Csakhogy itt vagy, tündérkém — 
ujjongott Honoré — milyen szép vagy, 
milyen elegáns!. . . A ruhád álon;! 

— Örülök, hogy tetszik — és Laure 
boldogan igazította meg enyhén1 gömbö-
lyödő utazókrinolinja fodrait 

Honoré felkapta Laure kis utazótás-
káját és elindultak a Luxembourg felé. 

Minden második héten meglátogatta 
fiatal szerelmesét Laure de Berny, 

Honoré is, ő is, ezeknek a találkozá-
soknak éltek. 

— Borzasztó, hogy szállodában kelj 
laiknod, hogy néni lakhatol nálam — so-
pánkodott Honoré. 

— Csak az kellene! — nevetőtt Madame 
de Berny — Jó híremnek úgyis ártanak 
ezek az utazások. . . Vigyáznunk kell, 
drágám, vigyáznunk — de azért a leg-
forgalmasabb utcán is vigan belekarolt 
Honoréba és önfeledten csókolódzott 
vole a Luxembourg-kertben... A kezdő 
írót és a kis vidéki asszonyt ebben a 
város-rengetegben nem ismerte senki. 

— Mi történt az ú j regényeddel! — kér-
dezte, miközben vígan lépkedtek az élénk 
párizsi utcán. 

— Nem kell a kutyának se — felelte 
Honoré. _ De ma éjjel isteni ötletem 
támadt . . . Mit szólnál, Laure, ha fel-
csapnék kiadónaki A kiadóik rengeteget 
keresnek. Hozzám is dőlne a pénz, Fiak-
keren járnál, édesem, nem rozoga egy-
fogatun. Elegáns éttermekben vacsoráz-
nánk, nem rongyos bistrokban. Mindig 
fájt, hogy nem vehetek neked ékszert, 
ruhát. 

— Ne beszélj ilyen csacsiságot, Honoré! 
— kiáltott Madame de Berny, — Mondd 
meg inkább, honnan veszed a pénzt a 
vállalathoz! 

— Még nem tudom. . . — felelte Ho-
noré elborulva. 

— De én tudom! — kiáltott Madame 
de Berny vidáman és a tizenötezer frank-
kal, amelyet kölcsön adott, megalakult 
a kiadóvállalat. 

Honoré csupa tűz volt. Olcsó klasszi-
kussorozat volt az első kiadmánya és 
frenetikus sikert várt a sorozattól. 

— Nem nagyszerű dolog, hogy egy 
aranyért bárki megvásárolhatja Mo-
lière és La Fontaine műveit!! — árado-
zott barátnőjének. — Jótétemény cg, hidd 
el, nem üzlet. 



— Igazad van, — helyeselt Laure — 
ele ha még jobbat akarsz cselekedni, el-
fogadod tőlem ezt a fésűt, amelyet ma 
vettom a Palais Royalban s ezentúl na-
ponta fésülködöl, drágám. 

— Ügy szeretlek, hogy még ezt az ál-
dozatot is meghozom érted — nevetett 
Honoré. 

— És elfogyasztod a tortát, melyet 
Villoparisisból hoztam. 

Laura távozása után Honoré szobájá-
ban a verbéna illatával édesen vegyült 
ösáze a házi sütemények ós torták illata. 

* 
Lauro de Berny gyengéden simogatta 

az ölében zokogó Honoré fejét. 
A könyvkiadóvállalat néhányhónapos 

működés után megbukott. Laure pénze 
és a Balzac-papa ötezer frankja elúszott. 

— Tönkre tettelek és ezt nem élem túl 
— zokogta Honoré. 

— Koldusnak tartasz, édesein?! — kiál-
tott Laure műfelháborodással. — Azt hi-
szed, tizenötezer frank szerepet játszik 
nálam?. . . Volt — nincsI . . . De ha ezt 
a kis összeget netán vissza akarod sze-
rezni, most visszaszerezheted. A Bue des 
Maraisban eladó egy nyomda. Férjem 
azt mondja, kitűnő üzlet. Megvenném, 
ha kedved lenne vezetni. , . 

Néhány hét múlva Honoré kitanulta a-
nyomdászmesterséget ós bevonult a Eue 
des Marais sötét kis helyiségébe. 

Vasszorgalonimal dolgozott, sőt lán-
goló lelkesedéssel, ha olyan művet hoz-
tak, amely tetszett neki. Honoré ilyenkor 
elfelejtett számlát küldeni és ha eszébe 
juttatták a számlát, igy kiállott: 

— Csak nem húzom le a bőrt erről a 
tehetséges emberről?! Am egy szép na-
pon arra ébredt, hogy a munkásokat 
nem tudja kifizetni. — Sebaj, majd fiziet-
nek azok, akik féléve tartoznakI — És 
futott az adósokhoz. De hiába magya-
rázta, hogy tönkre megy, ha nem kapja 
meg a pénzét, senki sem fizetett. 

Ezer szerencse, "hogy Honoré munká-
sai tisztességesebbek voltak az adóáok-
nál. Hetekig nem kértek fizetést. Sajnál-
ták fiatal gazdájukat, aki sápadtan, két-
ségbeesetten járt-kelt köztük. 

Mit tegyen? . . . Apjától kérjen segítsé-
get? , . , Csak szemrehányást kapna! . . . 
Lauretól? . . . 

— Inkább meghalok . . . — gondolta és 
egy este bevetődött a Palais Royal já-
téktermébe. 

Kétségbeesés hozta ide, de alig nézett 
széjjel, úgy érezte, ördögi varázslat ját-
szik vele, a játékasztal körül megeleve-
nedtek szunnyadó regényeinek alakjai 
Goriot apó gonosz lányai, Eugène Gran-
det csinos szerelmese, Charles, s César 
Birotteau. Órákig figyelte őket. Hajna-
lodott, amikor eszébe jutott, miért is jött 
ide tulajdonképpen. Zsebébe nyúlt, hogy 
utolsó száz frankjával próbáljon szeren-
csét. De a pénz néhány perc alatt el-
úszott. Két sous-nál so égen, se földön 
nem volt többje, amikor visszatért a 
Rue des Maraisba. A munkások már vár-
ták. Arcuk sötét volt, fenyegető. Ha fize-

tésű bet nem kapják meg, nem dolgoznak 
tovább ós elhagyják a nyomdát. 

Fejét kezébe hajtva magányosan ült 
az elosendoeült műhelyben Honoré. . . 
A világ harmadszor omlott össze körü-
lötte . . . Észre sem vette, hogy nyilt az 
ajtó és gigerlisen öltözött emberke lé-
pett a nyomdába. Parfümje betöltötte a 
sötét helyiséget. Honoré felragyogott. 

Nem lehet inas, mint gazdag ama-
t ő r , . . — gondolta. — Regényt irt, maga 
adja ki, maga nyomatja . . . Háromszor 
annyit kérhetek tőle, mint mástól. 

De alig foglalt helyet az emberke, ki-
derült, hogy nem regényíró, hanem uzso-
rás. Hallotta, hogy Honoré vállalata 
bajba jutott. Szívesen áll rendelkezésére. 
Ilyen fiatalembertől harmincszázalékos 
kamatnál nem kér többet. 

Honoré felháborodva utasította vissza 
az ajánlatot, de két nap múlva maga 
kereste fel az uzsorást . , . Se tőle, se tár-
saitól nem szabadult meg többé soha. 

A Balzac-nyomda adósságainaik híre 
néhány hónap múlva eljutott Ville-
parisisba. 

-»• Hozzátok haza azt a szerencsétlent! 
— mondta lányainak és feleségének az 
öreg Balzac és a nők Párizsba siettek. 
A Rue des Maraisban kétségbeesett Ma-
dame de Bernyt, apatikus Honorét ta-
láltak. 

— De jó, hogy jöttök! — kiáltott 
Laure, sutbavágva sokesztendős óvatos*-
ságát. — Honoré két napjia ül itt moz-
dulatlanul, nem eszik, nem alszik, nem 
beszél.. . Honoré, drágám, — mondj egy 
szót, egyetlen szócskát! Mondd, hogy 
hazajössz 'velünk! — Do Honoré nam fe-
lelt, Üveges «zemmel bámult maga elé! 
Húgai és Madam® de Berny zokogva 
nézték. Csak Balzac-mama nem vesztette 
el hidegvérét. 

— Hagyjatok magunkra, — mondta a 
nőknek és félóra múlva négy krinolin 

Honoré de Balzac 



köat robogott ViMeparisis felé a csődbe-
jutott Honoré. 

Hónapokig tartott, amíg idegösszerop-
panásából magához tért, amíg írni kezdte 
»Les Chouans« című regényét . . . A csa-
lád gyanakodva figyelte, — a Cromwell 
bukásának emléke sötét felhőként boron-
gott felettük még mindig, — csak Laure 
lelkesedett. 

— Ne hagyd, hogy elvegyék a kedve-
det. Ne légy kishitű! — mondogatta dél-
utánonként, amikor a Berny-kert nagy 
diófája alatt üldögéltek. — A regény 
témája nagyszerű. Érzem, hogy sikere 
lesz, nagy sikere. 

— őrangyalom! — felelt Honoré, — 
Mondd, mi lennék nélküled t 

— Az lennél, ami vagy! — felelte Laura 
gyengéden. — író, kö l t ő . . . 

— De hisz ezt még be se -bizonyítot-
tam . . . 

— Nekem nem. kell bizonyíték. Elég, 
amit érzek. 

— Ezért a szent elfogultságodért sze-
retlek oly forrón! — nevetett Honoré.és 
mert tapasztalatból tudta, hogy a diófa 
lehajló ágai eltakarják őket, Lau roh oz 
hajolt és gyorsan, tüzesen megcsókolta. 
Az asszony elpirult és mosolyogva hes-
segette el a fiút. 

— Hiába beszélsz, — mondta — kettőnk 
közül én szeretlek hűségesebben, forrób-
ban . . . De ez jól van így. Mióta világ 
a világ, két szerelmes közül mindig csak 
az eigyik cisókol, a másik az arcát nyújt ja . 

* 
Bemek lakásba költözött a Luxembourg 

környékén. . . 
— Hogy költhetsz bútorra ennyit, fiam 1 

Hogy lehetsz ilyen könnyelműt — so-
pánkodott a kicsinyes Madame Balzac. 

— Nem könnyelműség ez, anyám! — 
nevetett Honoré. — Ha az ember hires 
író, elegánsan kell élnie. — Es nem val-
lotta meg, amit Laurenak bevallott, hogy 
a lakás bútorainak fele sincs kifizetve. 

De Laure nagystílű volt, mint mindig. 
— Sebaj! — mondta. — Rövidesen ki 

fogsz fizetni mindent. Nagy ember vagy 
és még nagyobb leszel. — És elbűvölten 
simogatta Honoré remekbeszabott öltö-
nyét. 

Ha ezen a tavaszon sétára indultak, 
nem a boulvardokon jártak, mint az-
előtt, hanem a külvárosokban. Madame 
de Berny lányai felcseperedtek, Honoré-
nak mind több lett az, ismerőse, barátja. 
Vigyázni kellett. 

Egy napon, amikor kirándulásrój tér-
tek haza és a városra lilás ködök tele-
pedtek, rongyos kis virágáruslány futott 
utánuk. 

— Vegyen ibolyát, Monsieur. — könyör-
gött Honorénak — vegyen virágot az 
édesanyjának. 

Laure és Honoré nagyot nevettek, de 
nevetésük hamisan csengett. 

* 
— Mennem kell, angyalom, — szólt 

barátnőjéhez Honoré — mennem kell. A 
hercegnő halálosan meg lenne sértve, ha 
lekésném a vacsorát. — S a nagy tükör-
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ben megigazította virágos mellényét, 
»Vatermördj&r«-gallérját, majd csengetett. 
Az Inasa belépett. 

— A kocsit! — mondta és elmosolyo-
dott, mert eszébe jutott a távoli nyár, 
amelyen húgainak komédiázott. — Haza-
viszlek kocsin, — szólt a tükörbe Laure-
nak, aki mellette állt s kis főkötőkalapja 
szalagját kötötte álla alatt csokorba. 

— Csak a Louvreíg vigyél, Honoré, — 
felelte, — Onnan gyalog megyek. Jói 
fog tenni a járás. 

De nem olyannak látszott, mint aki 
sétálni vágyik. Szeme körül, orra körül 
kék árnyak ültek. 

— Ugy-e, nincs bajod, drágáml — kér-
dezte Honoré aggódva és magában ezt 
gondolta: »Hogy megöregedett, sze-
gény . . .« 

Laure már a kocsiban ült, amikor az 
inas visszatartotta Honorét: 

— Ez a levél ma délután jött. Nem 
akartam Madame előtt átadni — és le-
velet csúsztatott gazdája kezébe. Honoré 
gyors pillantást vetett rá s zsebébe tette. 
Női í r á s . . . A »Harmincéves asszony« 
megjelenése óta elárasztották episztolák-
kal névtelen rajongói. 

Hajnalban, amikor Honoré hazatért 
Abrentés hercegnő estélyéről, eszébe ju-
tott a levél. Elővette, felbontotta s két 
gyertya fényénél olvasni kezdte. 

A gyertyák majdneim tövigágtek, de 
6 még mindig olvasot t . . . Tizedszer, szá-
zadszor futott végig szeme a betűkön. 
Megállt az utolsó soron, melyen aláírás 
helyett csak ez a két szó állt: »Egy Is-
meretlen«. 

— Ezael az ismeretlennel meg kell is-
merkednem . . . — gondolta Honoré, tolla 
után nyúlt s a nap rég fennragyogott 
az égen, amlkoir a borítékra írta az orosz 
város nevét, az orosz nő nevét, melyről 
érezte, nem lehet a levél írójának a neve. 

Sűrű levelezés után megtudta, hogy kl 
az Ismeretleni! A neve Evelyn Hanska. 
Lengyel grófnő és a birtokán él Wierz-
chovniában. . . 

Félév múlva, amiktor Laure de Bernyt 
ágyba döntötte első szívrohama, Ho-
noré úton volt Neuchfttel felé. Gyors-
postakocsin vágtatott, hogy végre szem-
től-sziamlbe lássa Madame Hanskát. 

A grófnő szép volt, szetib az író leg-
tündöklőbb álmánál és bár humortalan 
volt, gőgös, kritikus és félelmetesen tár-
gyilagos, Honoré halálosan beleszeretett. 

Laure de Berny utolsó óráit élte, ami-
kor másodszor találkoztak a szerelmesek, 
Genfben. 

»Anyám ma reggel meghalt« — írta 
Honorénak Laure fia. — »Utolsó üdvöz-
lete neked szólt.« 

Honoré sápadtan, kisírt szemmel érke-
zett Madame Hanskához ezen az estén. 

— Mi történtl — kérdezte a grófnő, 
drágaköves lorgnonját pisze orrára il-
lesztve. . 
— Meghalt egy asszony, — felelt go-

noré — aki úgy szeretett engem, mint 
én m a g á t . . . De ez talán jól van így . ' . . 
— folytatta könnybeboruló szemmel. — 
Két szerelmes közül mindig csak az egyik 
csókol. A másik az arcát nyúj t ja . . . 
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Párizs, július. 
Amikor ez a cikk megjelenik, már 

megérkezett Párizsba az angol királyi 
pár . E g y hét tel az ünnepélyes bevo-
nulás elótt lázas és lelkes a készülődés. 
A Quai d'Orsay előtt ha ta lmas vas-
vázas oszlopok épülnek : művészi vi-
lágítási ha tású szökőkutakat építenek, 
hogy a királyi pár lakosztálya han-
gúlatos kerete t kapjon . A párizsi 
d ivatüzletekben ezernyi apróság figyel-
mez te t a királylátogatásra. A selyem-
har i snyák szélére most nem cégjelzést 
hímeznek, hanem angol-francia zászló-
k a t . A könyvkereskedések kirakatai-
ban csupa olyan könyv, amely Anglia 
és a királyi család tör téne té t tárgyal ja . 

Rengeteg fényképet és levelezőlapo r 
árulnak minden sarkon, a királyi p á . 
fényképével, angol zászlókkal és címe 
rekkel díszítve. Az ú j zsebkendőkön 
és sálakon a királyi pár fényképe 
díszeleg. 

Erzsébet és Margit királykisasszonyok 
nem jönnek el a párizsi ú t ra . A francia 
nemzet az elmaradt utazás fá jdalom-
díjául ké t életnagyságú babá t küld 
a királyi hercegnőknek. A két baba 
— már nevük is van : France és 
Marianne — a világ leghíresebb babái 
lesznek. Párizs legelső szabónői, ka-
laposnői és szűcsei együttesen öltöz-

te t ik fel őket. A két 
baba tökéleteseh felsze-
relt divathölgy lesz. Krep-
desin és szatén alsóne-
műk, nagy estélyi ruhák, 
hermelin belépők, Cartier 
ékszerek : mindez lesz a 
két francia babának. Sőt, 
még külön parfőmöt is 
terveznek az álomszerű 
babák számára. 

Június 24-én volt öt-
venöt éve, hogy Sagan 
herceg divatba hozta a 
párizsi lóversenyen a 
»Draks« dí jat , amely az-
óta is Párizs legérdeke-
sebb társasági és divat-
eseménye. Ötvenöt év ó ta 
mit sem vesztet t jelen-
tőségéből ez a verseny-
nap. A fogatok, amelyek 
egykor az Avenue des 
Acacias-on és a Bois de 
Boulogne-on végigvonul-
tak , el tűntek és csak mu-
ta tóba , kegyeleti alapon 
vonul fel belőle egyetlen-
egy ezen a napon. Az 
idei ragyogó divatbemu-
ta tónak is beillő verseny-
nap az elegáns George 
V.-ben kezdődött . A szál-
loda ét termei ezen a na-
pon virágdíszben pom-
páztak . Az asztaloknál 

Az auteuil-i nagy akadályver-
senyen Erik, a hires kalap-
kreátor mannekenjeivel jelent 
meg, «kik legújabb kreációit, 

a tollkucsmát vlseltók 



hétszázötven meghívott vendég ült, 
Párizs előkelő társasága. A vendégeket 
a George V. hotel előtt — a hagyo-
mánynak hódolva — vöröslibériás haj-
tók fogadták trombitaszóval. Indiai her-
cegnők, maharadzsák, lordok és ladyk, 
grófok és hercegek, amerikaiak, fran-
ciák, angolok gyülekeztek a verseny 
előtti fogadáson. Ott volt a kapurtalai 
maharadzsa, Renée de Bourbon pármai 
herceg, Decazes hercegnő, La Rouche-
foucauld herceg, Marquise de Polignac, 
Mária orosz nagyhercegnő, Boris orosz 
nagyherceg, Parravicini gróf és grófnő 
(báró Herzog Andrásné szülei), Woronoff 
professzor, Madeleine Caroll és 
még sokan mások. A Georges 
V. hotelből Auteui-lbe, a 
versenypályára vohultak a 
»Draks«-ok. A francia újság-
írók szerint a párizsi nők ele-
ganciájának apotheozisa volt' 
ez a nap. A nagy divatter-
vezők képzelete egyenesen 
tombolt. Mindent lát tunk ezen' 
a napon : krinolinokat, n a p - 1 
ernyőket, a francia népviselet 
által inspirált kötényszerü 
ruhákat éppen úgy, mint mo-
dern toaletteket. A kalapok 
virágdíszesek voltak, áll alat t 
megkötött szalaggal, a ha j -
viselet »1900-as« stílusú, nyak-
tól a fej búbig simán felfelé 
fésült. Lehelletkönnyű organdi 
ruhák. A legelegánsabb 
toaletteket viselték : 
Aga khán fele-
sége, fehér klóké 
együttest, hosz-
szp selyem 
rojtdísszel, 
kis szal 
maka-
lap-

A kapurthalai maharadzsa és titkára, Ma-
tbera Dass, a »Draks« fogadás után a 

Georges V. szállodából a versenyre indul 
(Foto Fehér György) 

pal. Cito Finomarino di Bitetto her-
cegnő beige komplét, fekete kalap-

pal és kesztyűvel. Duchesse de 
Chaaulnes érdekes emprimét, 

amelynek velencei kék alapján 
Mona Lisa fejeket látunk. — 
Noailles hercegnő levendula-

szín csipkét, egyszínű vi-
rágdíszes kalappal. Ér-

dekesek voltak a di-
vat szalonok manne-

kenjei is. Lanvin 
mannekenjei csipke 

applikációjú or-
igandi stílruhá-
kat viseltek, óri-
ási kalappal, Pi-

guet hölgyei feltűnőek 
voltak egészen rövid 

szoknyában és buggyos 
derékban. Lelong kis-

asszonyai érdekes 
színösszeállítású 

kék felsőrésszel, 
vörös szoknyá-

jú ruhát és bő 
kék kabátot 

hordtak. 

Ez az érdekes feketo és gránát-
vörös moaré-fizalagokból össze-
állított toaletft készült gróf 
Khuen-Réderváry Sándorné, 
párizsi követünk felesége szá-
mára, Alixnál. A grófnő toa-
lettjét az am gól király tisztele-
tére adott fogadásokra rendelte 



Elise Nemere sötét rózsaszín drappo-
zottderekú ruhában küldte az egyik 
és fehér plisszirozott kreppruhában 
a másik mannekenjét. A fehér ruhát 
hosszú plisszirozott sál díszítette. 
A »Draks«-ok nagy napja a Bagatelle-
ben tartott díszes ünnepi pólómecs-
csel végződött, amelyen a társaság 
teljes számban jelent meg. 

* 

Korda Sándor új színes filmjét most 
mutatták be Párizsban az Őlympia-
moziban válogatott angol és francia 
közönség előtt. Korda Sándort, a pro-
ducert, Korda Zoltánt, a rendezőt 
elragadtatott hangú kritikákban dicsői-
tettek a francia lapok. A film való-
ban megérdemli a dicséretet : töké-
letes volt. Színei szépek, természetesek. 
Főszereplője Saba, akit már az Ele-
phant Boy cimű filmből ismerünk. A 
film francia cime : » Alert aux Indes.* 
Egyik moziban francia verzióját, a má-
sikban pedig az angol verzióját játsszák. 

A nemrég elhúnyt Michel Fleta, u 
világhírű énekes gyermekei, Michel és 
Alfonz Cannes-ban élnek ismeretlenül 
és szegényen, anyjukkal. Fleta özvegye, 
— ismert madridi énektanárnő — urá-
nak felfedezője, akit férje hosszú évek 
előtt elhagyott és újra megnősült. Most 
Fleta halála után az érdeklődés pergő-
tüzébe került a két felserdült ifjú. Új-
ságírók keresték fel a családot és igy 
derült ki, hogy mind a két fiú nagy 
énektehetség. Szerződésükről most tár-
gyal Amerika és London. 

* 

A mult héten rendezték a párizsi 
Theatre Marigniban az ékszerbált, 
amelyen százhúszezer frank értékű ék-
szert sorsoltak ki a jegy váltók között. 
A programm egyúttal sorsjegy is volt. 
Az értékes ékszert egy öreg bácsi nyer-
te, akinek mindössze egyetlenegy sors-
jegye volt. Pedig akadtak olyanok is, 
akik többezer frank ára programmot 
vásároltak össze. így az egyik mellettem 

ülő úr négyezer frank 
ára műsoráért vigaszdíjul 

. egy kis üveg parfőmöt 
; nyert. Az előadás négy 
évszázad történetét mu-
tatta be élőképekben. 
Legnagyobb sikere Jeanne 
Aubert színésznőnek volt, 
aki az ékszerszindikátus 
ötvenmillió értékű ékszer-
csodáit viselte magán. 
Versenyeztek vele pom-
pában és szemkápráztató 
ragyogásban a barodai 
és kapurtalai maharad-
zsák feleségei és néhány 
francia arisztokrata asz-
szony, akik saját éksze-
reiket mutatták be. 

* 
Párizsban évről-évre a 

mondén világ egyik leg-
nagyobb eseménye az 
autószépségverseny : a Con-
cours a'Elegance. Az idei 
zsűriben Rohan herceg, 
Murát hercegnő, André 
de Fouquieres-Caslellane 
grófnő és Rochefoucauld 
herceg foglaltak helyet. 

: A Grand Prix d'Hon-
neurt Princesse Stella de 

, Kapurtala nyerte Talbot 
Kocsijával. Mistinguette 
Zephyr Lincoln kocsiján, 
toalettjéért és kocsijáért 
is külön díjat nyert. 

NAGY ANCI 

Az auleuil-I versenypályán. 
Faucinge Luclnge hercegnő 

(baloldalon) Lahvin-toalettben 



emeli a modem nő, amikor olyan púdert vá-
laszt, amely a tavasz üdeségét és a szépség-
ápolás magas kultúráját egyesíti magában. 
Ezért válasszon H u d n u t púdert. A legkülön-
bözőbb árnyalatok, csodás színek, lehelletfi-
nomság, választékos illat avatja ezt a világhírű 
készítményt a jóízlésű hölgy kedvenc púderévé. 

Naturelle, Naturelle 2, Peach, White, 

Kapható a következő színekben: 
Rachel, Rachel 2, Ocre-Rachel, Rote, Rose-Rachel, 

Ught-Tan, Light-Tan 2, Deep-Tan, Deep-Tan 2, Ocre-Rosée. 
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Honthy Hanna 
fehér peau d'ange alapú virágos mintájú kls-
estélyl ruhában a »Legyen úgy mint régen 
volt« című darabban. Ezt a toalettet és a 
darabban viselt összes többi ruhákat Eric tervel 
szerint f e n y ő Béla divatszalonja (Bécsi-utca 3) 

készítette 
(Angelo foto) 

divatvilágban nincsenek ese-
A divatszalonok kiárusítják 

A szabónők különítménye 
hatodikán indul el Párizsba, 

toalettek csak utazásokhoz készül-
Viszont Párizs soha ilyen gazdag 

Volt divateseményekben, mint az 
Alighogy befejeződött a »Nagy 

máris készülnek az angol királyi 
fogadására. A párizsi társaság höl-
nem is mennek nyaralni, várják a 

párt. Minden elegáns vendéglő 
mulatóhely nyitva van, sőt zsúfolt! 

Óriási luxust fejtenek ki cipőkben. Az 
eddigi parafa és lakk magastalpú szan-
dálok Után, most már egymásra rakott 
filcrétegekből készülnek a díszes szan-
dáltalpak. Egészen keleties hatást kel-
tenek ezek a szandálok, amelyekhez ha-
sonlót még ma is viselnek a kínai ne-
mesasszonyok. A sok arany- és ezüst-
himzés, a színes kövekkel való dísz pe-
dig a régi velencei korszakra emlékez-
tet, amikor drága kincs volt még a 
cipő, olyan értékes ékkövekkel és igazi 
arannyal hímezték iki őket. Schiaparelli 
burgundi vörös jersey szandálját arany 
flitter és színes kőhimzés díszíti. A 
szandál talpa több vastag filcrétegből 
áll, amelyeket jersey vei vont be és ép-
pen úgn hímzéssel díszített, mint a 
szandál pántját. Estélyiruhához fehér 
szaténből is készít szandált, kagylóhoz 
hasonló, gyöngyházszínü kövekkel ki-
rakotton. Érdekes fekete szatén szan-
dálja, amelynek magas fehér filctalpát 
szintén arany és színes kövekkel való 
hímzés díszíti. Schiaparelli szerint az 
ősz luxuscipő divatja estére újra a 
szandál lesz. 

* 
A párizsi »Nagy Hét«, amikor a leg-

több lóversenyt, pólómeccset és kerti fo-
gadást rendezik, újra bebizonyította, 
hogy a hosszú, díszes délutáni és ver-
senytoalettek kora már lejárt. A festői, 
legtöbbször anyagban és szabásban dí-
szes ruhákat a hölgyek csak este szere-
tik, dfí nappal mindenki szívesebben öl-
tözködik egyszerűen, angolosan, — szó-
val fiatalosan. 

* 



Őszi szinek, őszi anyagok 
# 
« l o i 
T>k1 Ï

Jlr készülnek az őszi be-
előre csak sejthetjük, 
[esznek a modellek és az 
k? De azt már tudjuk, 

.nek az ú j divatanyagok, 
ok a divattervezőkkel való 

dós alapján, kollekciójukat már 
jén kezdik elkészíteni. Az őszi 

nagyobbrészt sportszerűek 
.j--"- A tapasztalat szerint a hölgyek 

zeretik a ruhávlal megegyező 
komplékabátot, hanem inkább 

kabátot, amely teljesen független 
.ndenhez viselhető. Sportkabát ké-

az idén halszálka-mintás tweedböl. 
weed legtöbbször barna, natúrszínű, 

yröe vagy zöldi átszövéssel. Vannak 
,weedek, amelyek fogásra olyan puhák, 
mint a teveszőr. Sok kockás és csíkos 
szövet lesz az idién. 
A csíkok hajszálvékonyak, 
vagy egészen szélesek. 
Érdekes szövetújdonság 
barna, angora-alapú szö-
vet, amelyben kétujjnyi 
széles, sötétebb barna csí-
kok vannak perzsa szőr-
méhez hasonló szövés-
sel. Általában a szőrme 
hatását keltő perzsa és 
breitschwanz szövetek 
idén teljesen eltűntek. 
Mint újdonságot, fémszá-
lakkal átszőtt szövetet is 
rendelt az egyik párizsi 
nagyház — természetesen 
ruhaanyagnak. A szöivetek 
frlsé-szerűek. Bolyhosak. 
Sima szövetet alig látni. 
A kabátszövetek bolyho-
sabbak, mint a ruhaanya-
gok. Gyakoriak lesznek, 
főleg a kosztümöknél a 
különböző szövésmintájú 
anyagok. Csíkos szoknyá-
hoz kockás kabát, vagy 
kockás szoknyához csikós 
kabát. Természetesen har-
monizáló színekben. Érde-
kes ensemblék készülnek 
az úgynevezett »ikerszö-
vetek«-ből. Csíkos szövet-
ből a kabát és ugyanolyan 
színű és minőségül de 
diagonál csikozású szövet-
ből a ruha. 

Az őszi színek bökött a 
klasszikus fekete mellett 
ímely változatlanul tar t ja 
nagát, a barnáról kell 
••Igösorban megemlékezni, 
lok barna színárnyalat-
ai találkozunk. Legdiva-
osabb árnyalat: az arab 
Tiber bőrszíne. Utána kö-
îtkezlk a négerbarna, a 
zsdaszín és egy kicsit 
rfises árnyalatú marok-

barna szín. Sok zöldet 
nnk az ú j minták 
•itt. elsősorban a sár-
zöld hársíaszínt. tnac 
viJackzöWet. Végtelen 
a»n van a bordó színek 

nek is. A sötét borvörös épp olyan diva-
tos, mint a vöröses őszi levélszín. Aki 
szereti a kéket, azt is választhat az 
idén, mert rengeteg árnyalatát készítik. 
Főleg a szürkéskék színek divatosak.^ A 
kockás és csíkos szövetek alapszíne 
többnyire a szilvakék. Bronzbarna mo-
dtell is sok készül az idén. Főleg sport-
kosztümök. Zöld, vagy négerbarna tar-
tozékokkal. 

Nagy karriert csinált a szürke szín, 
Különösen divatos lesz az az árnyalata, 
amely olyan, mintha régi flortenci pa-
loták kövei saúnéről lopták volna le. 
Fontos ; szerepe van a szürkének a 
tweedeknél és a kockás anyagoknál. 
Rendszerint világos alapú sötétebb 
szürike csikozású, vagy kockázású szö-
veteket készítenek. 

Q ú f j ö n y ö M ^ 

rv ivoire 
cA jÚbCfAA / i AJAK- ÉS ARCROUGE 

U T Á N O Z H A T A T L A N F É N Y H A T Á S A ÉS H A R MON IKUS 
S Z Í N E I GYÖNYÖRŰVÉ VARÁZSOLNAK M I N D E N ARCOT 

J a q u e K r u g e . c t > a k v o n * e ( f a t m k ! 
Kérje szaküzletekben vagy dr. HOLCZER lllatszertár^ban. VI. ker, Teréz-körút 8. 
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ANGELD I P H O T f U l M ^ B _ _ _ _ _ _ _ 
Mrs Sári Péterfy fehér alapú színes, virágos krepdesln 

ruhában 
(Angelo foto) 

Az angol király fogadá-
sára rengeteg toalett ké-
szült a párizsi divatsza-
lonokban, fejdíszek és ka-
lapok a párizsi ínasamó-
doknál. Rebaux, erre az 
alkalomra, strucctollal dí-
szített fejdíszeket és kep-
peket készített. Eugène 
Hotschíld báró felesége 
fekete struoetollból rendelt 
csípőig érő keppet és fe-
kete struoetollból állíttatta 
össze a fejdíszét is. Fel-
tűnést keltett Roche-
foucauld grófnő földig érő 
hermelin-keppje, amelyet 
Alax rózsaszín hermelinből 
tervezett a számára. 
Lelong egyik legszebb 
toalettjét a fogadóostélyre 
Margueritte Broglie her-
cegnő számára készítette. 
A ruhát szürkés rózsaszín 
és szürkéskék árnyalatú 
organdibói állította össze-
sző, a derekán érdekes 
kovácsolt ezüst emblémák-
ból készült övvel díszítve. 
A hercegnő apró kék ős 
rózsaszínű (virágokból 
való', elől homlok felett 
inagas fejdíszt viselt a 
toaletthez. La Baume 
grófnő Worthnál rendelt 
kék csipkeruhát a fogadó-
ostélyre. A toalett érde-
kessége az, hogy a csipke 
virágait rubinszínű kö-
vekkel és aranyszállal hí-
mezték ki. A toalettet egé-
szen világos kékróka-kepp 
egészítette ki. A kapur-
talai maharadzsa tündér-
szép menye Malnbocher-
nál terveztetett mélyen 
kivágott ezüstszürke, sza-
tén toalettet. Az elől 
dús húzott szoknyájú es-
télyi toalett kivágásában 
kitűnően érvényesül az a 
három körtealakú sma-
ragd, amelyet briliáns-
láncra fűzve a hercegnő a 
fogadáskor Viselt. Vigo 
dán hercegnő Maggy 
Rouffnál készíttette a fo-
gadóestélyhez toalettjét. 
Princesszvonalú, alul kis-
sé harangos ruhája volt az 
egyik legérdekesebb toa-
lettje az estélynek. Az 

; emprimé virágait ugyanis 
kis húzott valencien csip-

' ï kefodrokkal kontúrozták. 
(|A Westminstert hercegnő 

' gyönyörű bő ekrüszínű 
• csipkeruháját Paqiiin ké-
H szítette. Gyönyörű volt 
m a kitűnő ízlésű James 

de Rotschild báró fele-
ségének fekete organza 
toalettje, amelyet Madame 
Lanvin tervezett erre az 
alkalomra. 



Soha oly népszerű nem volt a fej-
kendő, mint manapság. Kartonból is, 
selyemből is szívesen hordják. És vall-
juk be: valóban célszerű viselet. Télen-
nyáron egyformán helyettesíti a sapkát 
vagy a kalapot. Véd a hideg, a meleg 
és a szél ellen s előnyös, bájos öltöz-
ködési darab. Sohiaparelli a fejkendő-
divatban most ú j ötletekkel kísérletezik. 
Estélyiruhákhoz is készít fejkendőt, de 
lehelletvékony muszlinból és ezeket 
arannyal, ezüsttel vagy színes kövekkel 
hímezi ki. Sohiaparelli estélyikendőit is 
az áll alatt köti meg. 

* 
A hölgyek jól tudják , hogy a kánikulá t 

nem annyira a meleg teszi elviselhetetlenné, 
mint a bőr kipárolgása, amely néha olyan kel-
lemetlen, hogy a i ember szeretne el futni ön-
magától . Ped ig , mint mindenre, az emberi 
leleményesség erre is megta lá l ta az ellenszert. 
Megvan rá a mód, hogy a hölgyek a legna-
gyobb hőségben ls f r issen t a r t sák maguka t és 
megszabadul janak az izzadtság okozta kelle-
metlen Illattól. A recept a következő: öntsünk 
a tenyerünkre reggel minimális adagot a 
Kosztelltz-féle »Levendula kölnivízből, és dör-
zsöljük be vele testünket . Ezzel elérjük, hogy 
a bör fr iss marad, és egész nap tar t ja a 
»Levendula kölnivíz« könnyű, kedves illatát. 
Ezt a z örömet annál inkább megsierezhet i 
m a g á n a k bárki , mert egy faázgrammos üveg 
2.60 P és ta r ta lma hónapokra elegendő. A 
strandoló hölgyek f igyelmébe a ján l juk egyéb-
ként az amerikai »Du par,« körömlakkot , amely 
eredeti csomagolásban érkezik New-Yorkból, 
szóval nem Budapesten töltögetik, és megvan 
az a s a j á t s ága , hogy a legintenzívebb fürdő 
zés mellett is megta r t j a tökéletes színét . Egy 
eredeti üveg ára 2.80 P. A Koszteli tz-parfümc-
r lák üzleteiben egyébként az Összes külföldi 
gyá rak legjobb produktumai olcsón, úgyszól-
ván f i l lérekért beszerezhetők. 

* 
Faucigny Lucille hercegnő, a legjob-

ban öltözködő párizsi dámák egyike. Leg-
utóbb azt találta ki, hogy új háza fel-
avatásán a hölgyek fejdíszben és minél 
több ékszerrel jelenjenek meg. A vtiara-
és ékszerbáW elnevezéssel küldték szét 
a meghívókat a házavató bálra. — Csil-
lagászati összejövetelnek nevezte Misin 
Sert, az egyik előkelő páritsi dáma es-
télyét, amelyet valóban közel a csilla-
gokhoz, PáHzs egyik legmagasabb palo-
tájának tetőterraszán adott. A terraszl 
Berard, a híres párizsi művész díszítette. 
Az összejövetelen nem írták elő a kosz-
tümviseletet, mégis sokan akadtak, akik 
a különböző csillagképeket, vagy csilla-
gos eget jelképező kosztümökben jelentek 
meg. * 

A fekete moarét a leggyászosabb anyag-
nak tartják. És most mégis Schiaparelli 
halvány ciklámen-lila muszlin estélyi-
ruhához, földig érő, vállban kicsit szé-
les, egyébként alig harangos, fekete 
moiré estélyikeppet készített egy ele-
gáns párizsi divathölgy számára. A kep-

pet ós a toalettet arannyal hímzett fe-
kete, áll alatt megkötött muszlinkendő 
egészíti ki. 

* 
Az elegáns hölgy hőségben is kényte-

len kalapot viselni. De a kalap illő le-
gyen a lenge toálletthez! A párizsi nők 
most szokatlan formájú kalapot horda-
nak. A kalap nem egyéb, mint vastag-
szövésű hajháló, amelyet elöl, a homlok 
felett, magasan álló, színes virágokkal 
díszítenek. A hálóból készült turbánok 
is divatosak, színes klipszekkel, lepké-
vel díszítve. A nyári lialapok olyan pa-

1 4 S Z Í N Á R N Y A L A T B A N 
A HOANSZIROZOTT H A J D I V A T J A 

napjaink nagy ú|donsága és divathulláma 
Ne maradjunk ma már csak teljesen szőkék, vörö-
sek, feketék vagy barnák, egész életre v a g y a nap 
minden ó rá já ra , ellenkezőleg, hogy igazán ele-
gánsak lehessünk, alkalmazzuk mindég hajunk 
színét toalettünkhöz. És ettől függetlenül is változ-
tassuk hajszínünket. Minden festés és színtelenítés 
nélkül, LUMINEX öblögető a hajszálak pórusaiban 
millió és millió parányi kis kristályt helyez el, ame-
lyek enyhén színezve világító sugárzó színt adnak . 
Próbálja ki ezen csodálatos hajöblögetőt, melynek 
használatával akár naponként változtatható a 

hajszín. 
Az összes jobb fodrászok használják és alkalmaz-

zák a LUMINEXET 
Könitz Iván ét Társa Kertész-utca 43. szám 



rányiak, hogyha nem höl-
gyek fején látnánk, azt 
gondolnánk, hogy ezek a 
keskenykarimájú, fejtetőn 
ülő kis kalapocskák babák 
számára készültek. A ka-
lapokat egész kertre való 
virág, sőt gyakran a vi-
rág mellett, még hátul le-
csüngő színes bársony-
szalag is díszíti. Az sem 
ritkaság Párizsban, hogy 
az elegáns nagydélutáni 
toaletthez csak gumiszalag-
ra dolgozott nagy virág-
csokrot viselnek a homlok 
felett. 

* 
Oarden-partykra, kerti-

ünnepélyekre újra divato-
sak azok a fehér batiszt-
és himzésruhák, amelyeket 
húsz év előtt viseltek. A 

Fehér széles panamakalap, felior-fckete zsenilia 
pettyes fátyollal, fekete ós bordé gros grain 

szalagdiHitéssel 
(SUZY-modell) 

hímzés kis lukacsaiba akkor éppen úgy, 
mint most, fekete bársonyszalagot tűz-
tek. A ruhák anyagául jól mosható, jól 
vasalható evájoi batisztot használnak. 

* 

Érdekes ötlettel lehet az egyszerű, an-
golos fehér vagy pasztellszínű vászon-
kabátkát ünnepélyes alkalmakra szol-
gáló délutáni toaletté varázsolni. A re-
vernéiküli, elöl végig gombolódó kis 
kosztümkabátot ügy kell csináltatni, 
hogy kevés, egymástól meglehetősen tá-
vollevő gomb legyen rajta. Ha a 
ruhát díszíteni akarjuk, mindegyik gomb 
helyére kis tarka, apró virágokból össze-
állított csokrocskát tűzzünk. Így a há-
rom-négy virágcsokorral díszített fehér 
kis kabát csinos és díszes toalett. Ha a 
kabát már úgy készült, hogy állig ér és 
elől sűrűn végiggombolt, altkor az apró 
virágokból ne csokrot, hanem két kis 
füzért készítsünk, amely a váltakra 
tűzve nemcsak dissiti a ruhát, hanem 
magasítja a vállat is. Érdekesen díszít-
jük a teniszkabdtot, ha a virág helyett, 
elől a gombok eltakarásául, három-négy 
különböző színű, lepkeszerűen megkötött 

Fehér panamakalap fekete grosgraln sjalaz-
dlsstel 6* fátyollal 

(PATOU-modell) 



grosgraín-csokrot tűzünk. A szoknya ter-
mészetesen változatlanul egyszerű és 
sima maradhat. 

Nincsen olyan praktikus újdonság, amit elő-
ször ne a váciuccal Arkanzas prezentálna 
Budapest közönségének. Most Is egy amerikai 
újdonságot hoz forgalomba Londonnal és Pá-
rizzsal egyidőben: a »jég-golyót«, amellyel a 
kánikula idején bizonyára meg fogja örven-
deztetni a sokezer »Arkanzas-liarátot«. Ez a 
jóg-golyó egy miniatűr láncocskán csüngő, 
diónagyságú, ezüstözött gömböcske, amely egy 
különleges, hétpecsétes titok alatt őrzött vegyi 
preperátnmmal van megtöltve. Ha ezt a k i s 
golyócskát rövid időre akár jégszekrénybe, 
akár jég közé tesszük, a benne lévő prepará-
tum azonnal megfagy, olyannyira, hogy órá-
kon keresztül fagyott állapotban marad. Most 
már a jég-golyócskát akármilyen italba bele-
engedlietjük s az italt pillanatok alatt tisztán, 
higiénikusán jéghidegre hütl. Nem kell fáradni 
a jéggel, jégszekrénnyel. — nem is szólva 
arról, hogy az eddig szokásban volt módszer, 
hogy az Italba kis jégdarabot tettünk, azt fel-
hígította, izét megváltoztatta, — ez az ameri-
kai jég-golyó mindezt feleslegessé teszi, egy-
szóval praktikus és örökéletű. Vidéken külö-
nösen hasznos szolgálatokat fog tenni, ott, ahol 
tiszte, higiénikus jeget eddig nem lehetett 
kapni. Arkanzas vácinccai üzlete megint hasz-
nos újdonsággal lepte meg a különlegessége-
ket szerető vevőit. 

A Svábhegyi Majestic 
luxus Penzió fflggőkertje a főváros csodája 
Nyilvános Caffé Restaurant. Svábhegyen a fogaskerekű meg-
állónál. Zene: Gyárfás-Sváb. Az elíkelő közönség vacso-

rázó helye. Asztalrendelés: 165-416 vagy 165-417. 

Aki Párizsban eleganciát, szép toalet-
teket, ragyogó dámák at akar látni, an-
nak nem kell okvetlenül divatszalonokat 
látogatnia. Elég, ha megjelenik péntek 
este az Ambassadeur gáladinéjén és 
utána a Bagatelle-ben, amely divatos és 
elegáns párizsi bár. Ezeken a helyeken 
csak estélyi toalettek láthatók. Aki kí-
váncsi a nappali, toalettekre, az ebédel-
jen Cremailleur-nél, Párizs legsikkesebb 
vendéglőjében, amely még a kánikulában 
is zsúfolt és ahol a divatos hölgyek lát-
hatók. 

FR. 
HARISNYA IMPREGNÁLÓ 

Szenzációs amerikai újdonság f ^ 
A harisnyát tartósabbá teszi L^jís 
Nem szalad le róla a szem m r * 
Esőcsepp nem látszik meg rajta v \ 

30 x\ FILLÉR MINDENÜTT KAPHATÓ FILLER MINDENOTT KAPHATÓ 

Vezérképv.: Bpest, Mussolini-tér 3. Komol Laboratórium T.: 124-968 < \ 
Csehszlovákiában: »KOMETA«, Kassa-Kosice, Srobarova 16. i 



Jubileum-Jugoszlávia. Sajnos, nem 
írta meg, hány éves és így — nehéz a 
tanács. A. magyaros ruhák most zsor-
zsettből késaülnek, guvrirozott szoknyá-
val és magyaros hímzésű derékkel. Csi-
nos lenne lilaruha, sötétebb lila hímzés-
sel, vagy fekete zsorzsettruha, amely-
nek rövid, puffos u j já t és derekát ma-
gyaros, fehér pamuthímzés díszíti. A 
ruhátí — ha délután Is akarja viselni — 
csak délutáni hosszúságban lehet csinál-
tatni." Lehet a hímzést végigvezetni elől 
a derékon és körben a szoknya szélén, 
ha húzott szoknyát csináltat. — Jugoszlá-
viai clőflzötő. Ha már van naturszínű 
vászonkosztűmje, csinálja a következőt: 
a kabátjából készíttessen fekete vászon-
szoknyát. Ha elég sovány, akkor lehet 
a szoknyán elől néhány berakás. Ha 
molett, inkább sima szoknyát csináltas-
son, két oldalán mély szemberánccal, 
amely kissé rejti a comb erősségét. Kü-
lönben is vászonból célszerűbb a sima 
szoknya, minthogy az anyag gyűrődik 
és sokat kell vasalni. Naturszínű vászon-
szoknyájához csinos lenne rövidujjas, re-
vernélküli, bordó vászonkabát. Így te-
hát kosztümjét három változatban vi-
selhetné. Az új kalapja most már ne 
legyen szalma, hanem inkább filc. Ha 
bordó filckalapot csinál tat, azt nemcsak 

Virágos karton strandruha, hozzá való sharttal. 
Kék karton kerti nadrág fehtr-piros csík.s 

pulóverrel 

a mostani nyári holmikhoz viselheti, 
hanem majd őszi toalettjeihez is. Ha fe-
ikete vászonszoknyával viseli a drap-
kabátot, fekete cipőt is felvehet hozzá. 
A táska és a kalap lehet bordószínű. Ha 

AJÁNLHATÓ BALATONI SZÁLLODÁK ÉS PENZIÓK 
dcdaioaUüe 

tlífÓXi 

nátja acndégeitl 
ÉTTEREMBEN, QRILBí 

KASZINÓBAN, ZEHE, 

iájáSan 

Budapesti Iroda: IV., Vátl-u. 27/29 T. 380-114,380-132 

Nagyobb vidéki városokban képviseletek 
BaíaUu^fáldi/M 

H Ú S T A L A N D I É T A S 
Ü D Ü L Ö P E N Z I Ó 

Ifi. O r . Rusznyák Istvánná. Imre-utca 11. sz. 
Telefon 11. Feiyvss parkban. Elismerten elsőrangú koílyha. 

Volt 

FABINYI-PENZIO 
Cégtulajdonos : BREUER 

Hideg-meleg folyó viz ! Árnyas park-
ban saját kiépített strand, zárt tágas 
társalgók. Tánc-zene ! Üdülés ! Sport ! 
Szórakozás! Bpesti iroda: VI., And-
rássy-út 111. Tel.: 110-509. Délibáb-
kávéház. — Baiatonlelie, telefon : 57. 

Balatonlellén 
Ú j v e z e t é s alatt 

Tánc- és cigányzene. — Reggelig nyitva. 
B é r l ő : Csaba Ferenc vendéglős. 

lenén0"" Univers Leány-, Urinöotthonokban 
(családoknak is) heti penziódíj 22 P, főszezón-

óknak kedvezmény. Pros-
pektus, Teréz-korút 18. III. 1. Telefon: 14-25-70 
ban 2 8 P. ranulók 

3ataUi*szâcs<z6 
Balaton Penzió 
Balatonszárszó, Keleti villasor 4. Strandtól ér vasút-
állomástól 2 percnyire, hatalmas park szélén. Elő- és utó-
Idényben P 4-—, főidényben P 5—tői. Kényelmes szobák, 
kitűnő konyha. Napi négyszeri étkezés. Kedvező árak. 

Héví* 
Astoria Szálló-Penzió 
M o d e r n kényelemmel berendezett elsőrendű ház. 

Telefon: 12. 



natúrszínű szoknyát liord, bordókabát-
tal, viselheti hozzá barna cipőjét. — 
L. W. A belépő kérdése teljesen attól 
függ, hogy mennyi pénzt akar kiadni! 
Ha ruhája anyagából nem telik bolerora 
vagy pelerinre, több változatot ajánl- I 
hatok. Csinos fehér ruhához búzakék | 
muszlinból, földigérő, egyenes, elől nyi-
tott, hosszúujjas kabát. Ha ez drága, csi-
náltathat szafirkék pamutbársonyból kis I 
bolerót. Kék cipővel, kék virággal a | 
hajban, érdekes ez az összeállítás. Diva-
tosak a földigérő kepék, akár tüllből, 
akár muszlinból. Ha többet akar köl-
teni: szép a sötétkékes árnyalatú,! 
vagy bordó háromnegyedes, elől nyitott, 
bársonykabát, aminek az az előnye, i 
hogy akár szövet-, akár selyemruhával 
őszkor utcára is viselheti. A másik fe-
hérruhát, — leírása után ítélve — azt 
hiszem, be kellene festetnie. Ha a fehér-
ruha megsárgul, nem szép. Nem tudom, | 
milyen szín áll jól, de ajánlanám az új-
vöröses árnyalatokat, a lilásvöröset, és I 
az erős türkis-/,kéket. Mindegyik divatos | 
nyári szín. A hajába, ha az egyik esté-
lyiruhához virágot visel, a másikhoz | 
csinos lenne két kis grosgrain szalag-
csokor, a ruha színében. A csokor | 
ne legyen nagyobb, mint egy ujjhosszú-

ságú. Kis hullámcsatra erő-1 
sítve, egyiket tűzze oldalt a | 

jh omlok felett a hajába, a má-
Isikat pedig a másik oldalon 
hátul a füle alaitt. Kesztyűt a | 
nyári estélyiruhához ne visel-
jen. — Érettségi után. Divat-

rajzolásra és tervezésre 
sok fiatal leány készül. 
Ajánlom, hogy mielőtt I 
divatrajzolással foglal- [ 
kőznék, tanuljon meg | 
varrni. A divatrajzoló | 
csaik úgy végezhet ered-
ményes munkát, ha n 
varrás technikájához is I 
ért és tudja, hogy a | 
rajzból a szabóműhely-
ben mit leheit megváló- | 
sí tani és mit nem!! Saj-
nos, a divatrajzolásból 
nálunk csak akkor tud | 
megélni, ha bekerül va-
lamelyik nagy divatsza-
lonba és a szalon részére | 
rajzolja Párizsban a mo-
delleket, itthon pedig év-
közben a kollekció fel-
frissítésére rajzolja meg 
ötleteit. Mert azzal, hogy 
egyéni kreációkat tervez 
és azokait óhajtja eladni, 

pesti divatszalonokban 
nem sok pénzt koreshet, 
Párizsban valóban jövedel-
mező mesterség a divatraj- J 
zolás, mert Párizsban a vi-
lág minden részéről össze-
gyűlnek az anyagkeresiko-
dők, a rtlhagyárosok, akik | 
a rajzolótól gyakran százá-
val veszik a modelleket. 

Fehér krepdesin berakotlsiok-
nyájú ruha, ciklámenvörös an-

tilop övvel 

1 
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az ors?, magy. szakácsművészet! és házicukrászati főzőtanfolyam vezetője. 

ZKönnyü étkezés 
A magyar konyiha sokoldalúsága, kiválósága miéig a tejes és gyümölcsös ételek-

ben is vezet. 
Ha gyümölbsételeiket készítünk, elég egyharmadát megvásárolni annak a gyü-

mölcsmennyiséginek, melyet máskor szoktunk vásárolni, ihogy gyümölcsöt adjunk az 
asztalra. A forrió nyári esték könnyű vao&orâi, bőjtös ételed, a soványító, hízó. koz-
metikai kúrák: ételei elsősorban is tejcsételek és gyümölosételek. Minél többször 
fogyasszunk tejesételt. A betegei gyomorfaülám nem fejtenek ki izgalmakat, a sava-
kat a legtöbb esetben felszívják, nam; terhelik meg a gyomrot A diétával, a könnyű 
ételekkel való •gyógyításnak legtöbbször nagyobb hatása van, mint a gyógyszernek. 
Az egészséges embernek is kötelessége, hogy a gyomrára gondoljon és őrizkedjék az 
Gglészségére káros, nehéz ételektől. 

Régente a legtöbb emiber kevésbé gondolt al gyomrára és elfogadott m indent, 
amit elébe adtak, vagy amit az étlapon kínáltak neki. A vendéglői kosztot evők 
éppen úgy, mint a polgári háztartásokban étkező középosztályhoz tartozók csak ar ra 
adtak, hogy az ebéd vagy vacsora bőséges, jóllaktató és meglehetősen, ízletes legyen, 
de a változatosságra nem igen vetettek súlyt. Pediig a változatosság az ételekben 
ugyancsak fontos. 

A nyári, idők beálltával különösképpen vani szüksége a szervezetnek a fehérje-
dús ételekre, halra, tejre, tejtermékekre, zöldsalátákra, könnyű tojásé telek re. A gyo-
mor betegségei eliten legjobban védekezhetünk aa, általánosam ismert könnyű ételek-
kel, tésztákkal éa főleg; a sok é® változatos zöldségfélével, salátával A konyhánkon 
való foglalkozás, a főzés, sütés tudománya van annyira fontos, mint minden más 
foglalkozás, vagy elfoglaltság. Magunkról, családunkról é« egészségünkről kell gon-
doskodnunk. S ma már az ügyes háziasszony igen csekély összegből igen niagy ttáp-
értékű, egészségünkre hasznos eledeleket áUítlhait össze, nagyion változatosan, egy 
polgári háztartás kis konyhájában is. 

A szerkesztő receptjei 
Szárnyas galanttn. 

Kicsontozott csirke. 
Elkészíthető egy nagyobb súlyé poulardbél, 

levestyúkból, vagy hizlalt kappanból. 
A szárnyast gerinccsontja fekvésén, 

hosszában felvágjuk és két oldalt lefelé 
fejtve, a gerincet a fejtés folytán, ösz-
szes csontjaival együtt kivesszük. 

A comb felső csontját szintén eltávo-
lítjuk, úgy, hogy csak az alsó comb-
csont marad a helyén. A melle-hús fej-
tésénéi ügyeljtihk arra, hogy a melle-
húsa egyben maradjon, a csontról egy 
daraljban fej t jük le, gyenge húzással. 

Az így kicsontozott csirkét azután bő 
vízben kiöblítjük, a vágás felét bevarr-
juk, hogy a töltésre nyílás maradjton. 

Tölteléke: 60 deka borjúhúst három-
szor-négyszer megdarálunk, majd egy 
mozsárba téve, 3 deka vaj és 3 deka 
liszt, 2 deci tejből készült nagyon sűrű 
besamelmártással összekeverjük, jól ösz-
szetörjük. Törés közben adunk hozzá 2 
egész tojást, kevés töröttborsot, sót, 
késhegynyi reszelt szerecsendiót, majd 
az egészet szitán áttörjük. Ezt a pépet 
két deci tejszínhabbal és még, egy egész 
tojással jól kikeverjük, ha kell, még 
kevés fűszerrel ízesítjük. Hogy a galan-
tin tölteléke szép színes legyen, most 

keverhetünk hozzá kevés kockára vá-
gott sült libamájat, vagy aprókockára 
vágott sonkát, majd a tölteléket kanál-
lal a szárnyasba rakjuk, összevarrjuk. 
Az összevarrt szárnyast most egy szal-
vétába téve, összecsavarjuk, Bpárgával 
összekötjük és zöldséges lében, a kifej-
tett csontjával együtt, fűszerezve mint 
egy húslevest, két órán át, lassan 
gyöngyözve főzzük. A kiflőző lében 
hagyjuk kihűlni, majd egy vágódeszká-
val lepréseljük. A lepréselt galantlnt 
jól kifagyasztjuk. Fagyasztás után pe-
dig tetszés szerint bevonhatjuk chaud-
frolxmártással, aspikkal és melegvízbe 
mártott késsel felszeleteljük. Apró koc-
kára vágott aszpikkal tálaljuk. Hozzá 
külön csészében tartármártást adunk. 

Rablóhús, 6 személyre. 
Hozzávalók: 15 deka borjúszelaft, M deka ve-
sepecsenye vékony szeletekre vágva, 20 deka 
sertéscomb vékony szeletekre vágva, 10 deka 
szalonna és 2 nagy fej vereshagyma karikára 

vágva, pár darab hurkapálca. 
A húsokat jól ellapítva 5 pengős 

nagyságú darabokra váejuk. Egy elké-
szített hurkapálcára a következőképpeti 
rakjuk fel: Egy szeletke szalonna, 
szeletke marhahús, 1 karika hagyma, 
szeletke sertéshús, 1 szeletke szalonná, 
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1 szeletke borjúhús, 1 szeletke hagyma 
karikára vágva és így egymásután 
rakva a 15 cm hosszú hurkapálcán, 
hogy a pálcák megteljenek. Serpenyőbe 
kisujjnyi forró zsírban keveset meg-
sózva és törött borssal meghintve, hir-
telen átsütjük, megforgatva, 6—8 per-
cig fedő alatt pároljuk. Zsírban pirított 
burgonyával vagy párolt rizzsel meg-
tálaljuk, úgyhogy a húsok a hurkapál-
cán maradnak. Tálaláskor a pecsenye 
levét forrón öntjük a húsra, idénysalá-
tát adunk hozzá. 
Vajastészta-kosárkák, vagy omlettekhez 

való ragon. 
Hozzávalók: IS—20 daka borjúmirigy, M deka 
champignon gomba, «gy k<a vaj, zöldpetrezse-
lyem, egy egész borjúvelő, egy tojás sárgája, 
1 deci tejszín, kicsi só, törött bors és IP deka 

marhanyelv, 
A borjúmirigyet megtisztítjuk a mó-

csingos részektől, hideg vízbe kiáztat-
juk, aztán sósvízben megfőzzük vagy 
zöldségágyon megpároljuk. 

A leforrázott borjúmirigyet apró koc-
kákra vágjuk s a 10 deka champignon 
gomliát is apróra vagdaljak és egy kis 
vajon, zöldpetrezselyemmel megpirít-
juk. A borjúvelőt, melyet előzőleg hi-
deg vízben megtisztítottunk, hozzáke-
verjük, egy kissé megpirítjuk és le-
vesszük a tűzről. Akkor hozzáadjuk a 
kockára vágott borjúmirigyet. Egy to-
jás sárgáját 1 deci tejszínnel elkever-
jük, majd a velősgombás mirigyhez ke-
verjük, ízesítjük kiesi sóval es törött 
borssal, majd egy kivajazott és perga-
menpapírral bélelt lábasba öntjük és 
vízfürdőben 80 percig pároljak. Hogy a 
ragou díszes ós szaporább legyen, ke-
verhetünk belé még 10 deka apró koc-
kára vágott marhanyelvet. ízesíthetjük 
egy kis reszelt szerecsendióval. (Hasz-
nálhatjuk hasék helyett, de igen jó 
vajastésztában is.) 

Halászlé szegedlesen. 
Hozzávalók! 1 kg ponty, 15 deka vöröshagy-
ma, 5 deka zsír, 1 evőkanálnyi pirospaprika, 

só, 3—* zöldpaprika, l deci paradicsom. 
A megtisztított halat feldaraboljuk, 

fejéből a fülét kivesszük, belsejéből csak 
az Ikráját, tejét használjuk fjei. A zsí-

(Vízvári (TUariska receptje 
Borjúszeletben stilt sonka. 

Szélp borjiícombszeleteket égést vé-
konyra verünk és egyik felét meg-
sózzuk. A szelet sózatlan oldalának 
felét befedjük egy szelet prágai son-
kával és ráhajlítjuk a borjúszelet 
másik felét. Fogpiszkálóval össze-
tűzzük, hogy a sonka forgatáskor ki 
ne essen belőle. Zsírban, vagy vaj-
ban mindkét oldalán pirosra sütjük, 
azután a fogpiszkálókat kivéve be-
imé, a pecsenyés tálon sorba rakjuk 
0ket és a tál két szélére burgonya-
püréi tálalunk mellé. Külön kis tá-
nyéron szardellavajat is adunk hoz-
zá, amiből az asztalnál mindenki 
egy-két késhegynyit olvaszthat a 
húson. 

rou megpirított vöröshagymára tett 
paprikát elkeverjük, beletesszük a hal-
darabokat, kettévágott halfejet, fel-
eresztjük vízzel, paradicsommal, sózzuk. 
Csendes forrással, 20—25 percig főzzük. 
Keveset ülepedni hagyjuk, majd tálal-
juk. Igen jó ízt ad a halászlének, ha 
8—4 finom metéltre vágott zöldpaprikát 
teszünk bele a hallal egyidejűleg és a 
főzés után legalább 10 pere múlva tá-
laljuk. 

Étlap egy hétre 
SaOUBAT. Ebéd: Zöldbablev«s, egyben-

»lUt disznékaraj, paradicsomos b^rgonya-
tfeelék, griakocih. — Vacsora: Bántott bor-
júláb tartármártással, sajt, gyümölcs. 

VASÁRNAP. Ebéd: Spárgakrém leves, 
paprikás csirke galuskával, kovászos ubor-
ka, rétes, fekete. — Vacsora: Hide« töltött 
tojás majonézes liurgonyasalátával, hideg 
rétes, gyttmöl«». 

HÉTFŐ. Ebéd: Hús levési, főtthiús, bur-
gonya, sóska, forgác-síánk. — Vacsora: 
Sástuii tükörtojással, körözött, gyUmölcs. 

KEDD. Ebéd: Meggytevoa hidegem, bécsi-
szelet, ú j burgouya, gyümölcs. — Vacsora: 
Hideg Ibécsiszelet, uborkasaláta, sajt, re-
tek, gyümölcs. 

SZERDA. Ebéd,: Ujburgomyaleves, tökfőze-
lék, dinsœtelt marhalhús, túréslepény — 
Vaosora.- I>ecsó to jása i , sajt, irvilmölCB. 

CSÜTÖRTÖK, tBMd: Zöldborsóleves, 
libaimeU vadasan, gombóccal, gyümölcs. — 
Vaosora: -Rántotta, paradicsomsaláta, sajt, 
zöldpaprika, gyümölcs. 

PÉNTEK. Ebéd: Halleve», tojásos galuslka 
«»tálával. — Vaosora: Bakottburgaroya, 
sütemény, gyümölcs. 

A p e s t i a n t ó s o k gazdagodtak új, ki-
tűnő weekend lehetőséggel és ez a M á t r a-
f ü r e d új, modern s t r a n d f ü r d ő j e . 
Itt a Mátra subalpin klímájával egyesítve 
kapják a magaslati napsütést, pormentes 
fenyvesi levegőt ős a kitűnő 26°-os vizet. 
Tánc, jazz és kitűnő konyha áll a közönség 
rendelkezésére. Autópark. Budapestről 1 és 

egynegyed óra, 

PÁRIZS -ban 
Regent's • Garden-Hotel 
6, rue Pierre Dennours Paris (17) az 
Étoile és a Bols de Boulogne köze-
lében. Telles komfort, mérsékelt 
árak. Magyar személyzet Telefon: 

Étoile 48-03, 





Hímzett löncs-szet. Angolos terítésnél 
használatos kisebb-nagyohb térítőkét 
készítünk transzparentbőj, széleit két 
sor, »farkasfog« néven készen kapható 
cik-cakos szalaggal szegjük be. Sarkai-
ban, a nagyobb daraboknál esetleg 
Jiörül vezetjük az eredeti nagyságban 

itt adott hímzésmintát. Egész halvány 
pasztellszínekben hímezzük. 

* 
Receterítőcsko. Mérete: 93X93 szem. 

Hárommilliméteres lyukakkal, kb. 30 
cm, hétmillimóteresekkel, kb. 66, cm 
lesz az átmérője. A mintáról kétféle öl-
téssel készíthetők, de le is horgolható. 

Használhatjuk tólcaken-
d'őnek, asztalkötzépnek, be-
dolgozásra alkalmas mo-
tívnak vagy önálló kis té-
rítőnek. 
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* 
Levarrott párna. A 

többször ismertetett el-
járással kézzel is lát-
ható öltéseikkel varrjuk 
az aJátöltött és bélelt 
pámalapot. Az egyszerű 
mintát előbb papíron 
felnagyítjuk és azután' 
visszük át az anyia.j.na. 
(Külön rajza, nem kap-
ható.) AMBERO JÓZSEF 

I Levarrott párna 

Horgolt csipke. Készíthetjük hor-
gfoláslban vagy írecébem. Szélessége 
141 lyuksor, vagyis háaxxmmi 1 limé te-
res lyukaikkal 42 cm, hétari Iliim éteres 
lyukakkal egy méter. Függöny vagy 
ágyterítő saélére, valamint drapé-

riának használható. Horgoláshoz 
úgy cérnát, imtfnt igyöoigyfon'alat 
használhatunk aszerint, hogy kisebb 
vagy nagyobb lyiuk'aJkkal akarjuk 
megcsinálni. Leszámoló mintalapja 
3079-es retndelosaámmal 1.40 P-ért 

kapható a Színházi Elet 
Boltban (Erzisébet-kör-
út 7.). Postai rendelés-
nél (belföldről 12, kül-
földről 20 f i lér portó-
költség előzetes 'bekül-
dését is kérjük. Az 
összeg postabélyegiben is 
ibeküldhető. 

92 



tmtdá &zempilCafeôtéA tuâu&âan! 

Qym&an a/uvtad! VLz, könny nem aía/ű Ce! 
Használata egyszerű, kapható minden jobb szaküzletben. 

assuony 
« c G £ N V « I E / 

K 

fíő. folytatás) 
Sokáig ültek ott, a fák alatt, míg künn a nap rekkenő melegen sütött 

fi egy levél sem mozdult a fákon. Az autók tikkadtan vánszorogtak. Vit-
ték és hozták az embereket. A fehérruhás nők óriási, tejszínnel borított, 
krémmel töltött és marcipánnal bélelt fagylalthaimokat fogyasztottak, 
amit Meriughának hívtak s utána jeges vizet ittak, ami mind nem hasz-
nált semmit a hőség ellen. A levegő mintha szikrázott volna, a madarak 
is halkan pityegtek. Az az Igazi jó római nyár volt ez, melyben az ember 
tüzet lélekzik be a száján. 

— Jó volna fürödni valahol — mondta most Archie, — Ne menjünk 
ki valamelyik tengerpartra? 

Pimodianné rögtön késben volt rá s minthogy nem volt velük a fürdő-
trikójuk, elhatározták, hogy előbb vesznek fürdőtrikókat, aztán elmennek 
fürödni. 

Pimodanné Anziot vagy Nettunot ajánlotta, de Archie Ostia mellett 
döntött, mert ez volt legközelebb. Megvették a trikókat, a remek autostra-
dán át kihajtottak Ostiába és egy óra múlva miár ott lubickoltak a ten-
gerben. 

Estig fürödtek, akkor megvacsoráztak a Stabilimentoban g utána visz-
szamentek Kómába és csakugyan beültek egy nyári színházba, ahol a sza-
bad ég alatt hallgatták az énekeseket, nézték a táncosokat, a bűvészeket 
és az akrobatákat, pezsgőt ittak és hozzá pirított mandulát ettek s ahogy 
az előadásnak vége volt, fölmentek a Pinciora s ott az Angelotti piros 
lampionjai alatt tánqoltak hajnali két óráig. Akkor Pimodanné elálmo-
sodott ós azt mondta, hogy idepe hazamenni. Kocsiba ültek és visszahaj-
tattak Frascatiba, amikor az ég mái; világosodni kezdett s a csillagok 
lassan eltünedeztek. 

— Szép nap volt — mondta Emma, mikor elbúcsúzott — és én kö-
szönöm 1 
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Archie elkísérte a szobája ajtajáig s ott hirtelen odasúgta neki. 
— Szerelmes vagyok magába. Azt akarom, hogfy tudja ezt. mielőtt 

elalszik. 
Aztáu megfordult és ő is ment a szobájába 

XIII. 
»Drágám, —• írta Gálos Endre a feleségének — amiket maga utolsó 

levelében írt nekem, nagyon Hasonlít egy tündérmeséhez, ahhoz a bizo-
nyos tündérmeséhez, melyet a pesti színházak rosszul fizetett girl-jei 
szoktak álmodni maguknak, üres óráikban, karrierről, érvényesülésről, 
kapcsolatban valamely exotikus fejedelemmel, aki aztán feleségül kéri 
őket, vagy más előkelő külföldivel, aki elviszi őket ősei kastélyába. Ne 
bigyje, hogy rosszmájúságból vagy irigységből kisebbíteni akarom a 
maga sikereinek értékét. Ami dbből tiszta öröm számomra, az, hogy a 
hangja szépen fejlődik s magának sikerei vannak vele. Hogy megkívánta 
a nagyvilági életet: azt is megérteim. Lehet; csakugyan arra született, 
hogy nagyvilági életet éljen, bár tudom, hogy ennek a nagyvilági élet-
nek a vége — ha jó vége van — mégis csak egy házasságba és a családi 
életbe torkollik s tudtommal, maga még mindig az én feleségem.., 

Azt írja: Pimodan úr lelevelezte a producerével a maga szerződteté-
sét s a küldött fényképek után maga Londonban nagy tetszést aratott s 
most arról van szó, hogy -szeptemberig1 ott folytassa az énekleckéit s akkor 
Londonba menjen! s ott angolul tökéletesen megtanuljon, egyben megcsinál-
ják magáról a próbafelvételeket. 

S azt kérdezi: mit szólok mindehhez? Mit szólhatok? En magának 
szabadságot adtaim, hogy elrendezze lelkében azokat a komplikációkat, me-
lyek családi életünket hovatovább megrontották volna. Mikor hazulról el-
ment, csak arról volt szó, hogy megtudja, kihez vonzódik inkább: hozzám-e 
vagy Viszotay Gergelyhez? Most, úgy látom, maga kettőnk közül egy 
harmadikat választott: a művészi pályát s így most nem egy, de két ve 
tólytárssal állok szemben. Mit tanácsolhatok magának én? S ha tanácsol-
nék is: nem tartana-e önzőnek, ha azt mondanám, hogy hagyjon ott min-
dent és térjen hozzám vissza? 

Ezért nem tanácsolok semmit. Mindent úgy tegyen, ahogy jónak látja. 
Es nem is ^ bocsátkozom jóslatokba és aggodalmaimat elhallgatom. Ha 
maga filmszínésznő lesz: ez természetesen azt jelenti, hogy köztünk vége 
mindennek, hogy vissza kell adnom nevét, szabadságát, függetlenségét. 
Hogy magát örökre elvesztettem. 

Nem tartozom sem a sopánkodó, sem az erőszakos fajta férfiak közé 
s a szenvedést, ami az esetből rámháramlik: viselni fogom, mint viseltem 
eddig is minden aggodalmat és szenvedést magáért, amiről talán nem is 
tudott. Lehet, hogy a sors csakugyan nem számomra rendelte magát s 
akkor még hálásnak is kell lennem iránta, hogy egy ideig — olyan rövid 
ideig — az enyém volt és szerethettem azzal a szerelemmel, mely túlságo-
san nagy és bensőséges aihihoz, hogy nevet találjak számára. 

De mindezt nem azért mondom, hogy magam iránt szánalmat keltsek 
magában és terveitől eltántorítsam. Sokkal jobb nekem, ha magát ott ab-
ban az idegen életben boldognak tudom, mintha itt mellettem boldogtalan-
nak tudnám. 

Tehát egészen magán áll, mit akar tenni. Nekem nincs, nem lehet ebbe 
beleszólásom. En mindig félre tudtam állni, mikor kellett, mikor a maga 
vélt boldogságáról volt szó. Most is félreállok. Sorsa felől döntsön maga, 
En elhatározását nem akarom befolyásolni. Ennyit az ügyre vonatkozólag, 
Ami minket illet, mi itt csendesen élünk. Vasárnaponként k i ^ s y e k 
anyámhoz s akkor a maga szüleit is meglátogatom. Ok nagyon panasz-
kodnak, hogy nem ír nekik, Miért teszi ezt? Ami kis öröm ért engem az . 
utolsó időben, az volt, hogy a Rimóczy-perben teljes diadalt arattam. Víé** 

O P C " j f Á l A VC s z e m ö l c s ö k végleges, nyomtalan eltávolítása 100% G A R A N C I Á V A L ö t . V r \ ö C . H u n i \ Külföldi hölgyek kozmetikai kiképzése a legrövidebb idő alatt 
Tanítványok szakszerű kiképzése. | I ^ A f m a t i b q MODERN A R C Â P O L Â S 
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dencemet fölmentették s a szegény ember most megpróbálja újra kezdeni 
az életet. Egyelőre egy idegszanatóriumban van, ahol kezelteti inagát. 
Aztán talán megint talpra áll, legalább is remélem. Azt tudja, hogy barát-
nőjének, Mihályi Magdának meg volt az esküvője? En is ott voltam- Na-
gyon szép esküvő volt. Persze, az esküvők mindig szépek.,. 

Egyéb újságot nem tudok mondani. Az emberek lassan kezdik meg-
szokni, hogy maga nincs mellettem és már úgy tekintik, mint valami ter-
mészetes és végleges dolgot. De nekem ez a hónap rettenetes hosszú volt 
és hiába készítem elő magamat arra a tudatra, hogy ez most már mindig 
így lesz: még nem tudok belenyugodni. Még mindig várok valamilyen 
csodára, ami magát visszahozza nekem. Olyan nehéz lemondani a boldog-
ságról, ha egyszer megízlelte az ember! No de hagyjuk ezt! írjon mielőbb 
és ne felejtse el, hogy mindenben számíthat rám, még akkor ds, ha a leg-
súlyosabbat kéri tőlem. Kezét osókolja: Bandi.« 

Kedvetlenül tette le kezéből a levelet, amit a déli postával kapott s a 
dívánon fekve olvasott el az elhomályosított szobában, ahol az ének-
órája után pihent egy kicsit, mielőtt lement volna az ebédhez, 

Minden levéltől lehangolódott, amit az ura írt neki és minden levél 
után valami kínos szégyenérzet fogta el. 

Ha kevésibbé lett volna korrekt és nagylelkű vele szemben, jobban sze-
rette volna. így minden egyes levele lelkifurdalásokat okozott neki és aka-
dályként^ állt tervei közé 

A 'két hét óta, mióta Ardhle együtt volt velük, úgyszólván minden 
szabad percét aPimodanék^ társaságában töltötte. Együtt tettek kirándu-
lásokat a környékre és járták be Fraiscati csodaszép villáit. A fáradhatat-
lan Pimadanné természetesen mindig velük völt. Akár a tusculumi romok-
hoz másztak fel, akár a Villa Faloomieri évszázados ciprusai alatt sétáltak, 
a történelmi tó pairtján, akár az eldugott kolostorokat kerestet föl, melyek-
nek kapui előtt meg kellett álltniok, mert osak férfiiak léphettek be oda. 

Egy délután kikocsiztak a Nemü-tóboa és Emma kereste a Sa'nterra-
villát, de neim találta meg. Kérdezősködésére azt felelték, hogy meg-
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boldogult Santerra bíborosnak sohasem volt villája ezen a (helyen én La-
vinia Tar.sinxia, a szojbrásznőre sem emlékezett senkii', 'hogy vallaha ott 
lakott volna. Ettől nagyon kiábrándult-

— Micsoda! — gondolta magában. — Hát kitalálás* lett volna az egész! 
Még serdülő leány korábtan oíllvasita a regényt és mindent szószerint 

vett, ami benne történt. Ez a felfedezés lehangolta, Hát az igazi, szép, nagy 
szerelmek mind csak a (költők kitalálásai!! 

Szerencsére, hogy a tó ott völt-és igazi volt s körülötte a vulkanikus 
hegyek is, a inagy sziklák, melyek alatt kocsijuk elhajtott. 

Pimodanné sohasem volt olyan (könnyelmű többé, hogy kettőjüket ma-
gára hagyja. Hogy mit beszállt a fiával róla: Emma nem tudhatta. De azt 
látta, hogy mint a hétfejű sárkány figyeli őket s iha Emma filmszerep-
lése szó'bla jött, 'hallgatagon vonogatta vállát és nem tett rá semmiféle meg-
jegyzést. 

Emum ösztönszerűleg érezte, hogy az öreg hölgynek nem tetszik ez a 
terv és pedig azért, mert veszélyeztetve érezte áltállá, a polgári nőről való 
ideális elképzelését, amelynek az ő szemében Emma volt a megtestesülése. 

— Én nem tudom, — mondta egyszer a fiának — miért kellene rögtön szín-
padra ugTani vagy a filmhez szegődni egy asszonynak, ha egy kiis hangja 
van, jó alakja 'és csínos orra? Miért ne ülhetne otthon mindezeíkkel az 
értékes tulajdonságaival és élhetné a maga boldog, nyugodt családi élietétí 

— Attól ez már elkeisett' — mondta Archie nevetve. Amint látod, nem 
ül otthon, Ez egy asszony, aki már megindult... Anni pedig a hangját 
illeti, hát ez nem »egy kis hangi«, anint te mondod! Ea olyan hang, aminek 
jövője vam. Te cs>ak ibízd rám a dolgot, én értek ihozzá! Nem az első eset, 
hogy kihúztam valiakit az ismeretlenségből. Ebből még nagy nő lesz! 

Mm Pimodan gondolt erre valamit, de nem mondta ki. Egyelőre c-saik 
résen állt, hogy a fiatalok ne lehessenek egyedül. 

Egy délután Ajrehie mégis kijátszotta őt és elment, megvárta Emmát 
a mester villája előtt és onnan együtt mentek lefelé a Pi az zára. 

— Otthagytam az öreg tirannust, — mondta neki — egyszer már be-
szélni szeretnék magával négyszemközt is. Szörnyű, hogy sohasem lehe-
tünk egyedül! 

Emma gyanakodva pillantott föl hozzá a magasba, afhol ez az óriás a 
fejét hott-dta. 

— Maga nekem veszélyes dolgokat akar mondani s a mama ezt tudja, 
azért vigyáz ránk. Túlságosan jó véleménye volt magáról, mikor azt hitte, 
hogy nem fog nekem udvarolni, mert férjes asszony vagyok. Az anyák 
sohasem ismerik elég jól a gyermekeiket-

— Ncim iis akarok magának veszélyes dolgokat mondani. Mindig csak 
azt az egyet, amit már úgyis tud. Ezt ismétlem addig, míg él nem hiszi. 

— Bolondság, Archie 
— Lehet. De igen kélleme.4 biolondság. Jőljjön, üljünk be egy kicsit 

Vitihez és igyunk meg egy Americanot! 
— Nem. A mama, bizonyosan vár bennünket a teával. 
— Hadd várjon! Legföljebb egy negyedórával későbíb megyünk. No 

jöjjön. 
Ezzel karonfogta és vitte befelé a Viti bárjába és leültek a belső kis 

szobában, ahol hűvös volt s ahol senkisem volt ebben az órában. 
— Maga erőszakos emiber, Archie. Nos, ki vele, mit akar1 mondani! 

Legyünk túl rajta minél előiblb. 
— Nem sietős. Azt, hogy bele vagyok habarodva magába, úgyis tudja. 

De bosszant az, hogy úgy aláveti magát a mama akaratának és nála nél-
kül ki sem mozdul a házból. Mi volna, ha holnap bemenne Rómába és én 
szépen utána mennék s együtt töltenők a napot? 

— Ennek nem volna semmi értelme — mondta Emma komolyan. 
— Nem.1 kell, hogy mindennek értelme legyen. Vagy mondja ki, hogy 

nem tetszem magának. Egy cseppet sem tetszem! No mondja! 
(Folytatjuk-) 

Rapid amerikai szőrvesztő hónapokig 
megakadályozza a szőrzet visszanövését. Készlet 
ára 20 P. Egyedüli magyarországi képviselet 

K ö r n e r n é , Teréz-körút 1 /a. 

KÜLFÖLDI HÖLGYEK TÖKÉLETES KOZME-
TIKAI KIKÉPZÉSE U i ï i T X L ^ Ï 

Teréz körút l /a . Telefon : 114 018. 



A S Z E R K E S Z T Ő K Ü Z E N E T E I 
ïacUas ptotáfa 

Dr. B. Káro ly (világjáró) 
\% útleírás mindig v o m i is 

, érdekli a nagyközönséget . Csak 
lass a fontos, hogy érdekes le-
I g y e n . Tudom maganvrol, engen» 

la az olyan olvasmányoik ér -
dekel tek legjobban, söt érde-
ke lnek ma ls, amelyek hát teré-
ben ott színesedik egy idegen 

világ, exotikus Wet. A legtöbb utazónak az a 
ba ja , hogy nem valódi irúmüvés», így például 
Vojnits nagyszerű vadász volt és Tengeteg él-
ménye akadt , de nem tudta színesen a közön-
ség elé Unni. P i e r r e Loti ma is új, é» ma 
is érdelkos1, miathogy a' mese köré , a ka land ja i 
k ö r é oda tudja varázsolni a régi , mosolygó 
J a p á n t , a kedves , de kissé veszedelmes r é g i 
Törökországot és a titokzatos Indiát . Azt hi-
szem, ez az a s i rány, amelyen haladva az 
útleírások iránit az érdeklődést toválub is fönn 
lehetne tartani. — »Kis Juliska.« D. I. D r á g a k i s 
Ju l i ska , tudom, hogy nem vigasztalás önnek, 
ha azt i rom: nem maga az első, aki szeretett, 
akivel később rosszul bán tak és aki most 
»zen ved . . . Tudom, nagyon jól tudom, hogy 
csak a példaszóban fest szépen és hangzatosan, 
hogy: »Solamen est m Isert» soeios habuisse 
malorum«, Aani azt jelenti.: v igasztalás , hogy 
a szenvedésben társa ink ls vannak! A mai mo-
dern filozófia ellentmond ennek « mondásnak 1 
Ördögöt vigasztalás! Éppen arról van szó, hogy 
ép bőrrel k ike rü l jünk a szenvedők, söt a szen-
vedni akarók nagy táborából I Mert h tgy je cl, 
kl» Ju l i ska , v a u n a k sokan, ak ik spostot űznek 
a szenvedésből, szeretik, sőt dédelgetik a bána-
tukat . Maga ne legyen i lyen! l l a g a akar jon , — 
érti : alkarjou megszabadiuln.il — Dátum, 1838. 
jún, 2. Lá t j a , elmiult ez a dátum Is I Nem me-
rőm nzit bnondand, hogy a te rminusra kötött 
t r agéd iáka t nem szokták bevál tani a termi-
nust kitűzőik, de mindenesetre szerintem kissé 
megnyugta tó , hogy az illető kiimondott egy 
n a p o t és ez a nwp elitelt minden nagyobb emó-
ció nélkül. K é t dolgot ajánlok, önnek. Először: 
gyöngédséget . Az igaz, hogy a gyöngédség , , a 
túl nagymér tékben űzött gyöngédség, sok-
szor a gyöngeségnek a jele. Tehát a gyöngéd-
séget csak mérséke l t dózú&okban adagol ják . 
Másodszor pétiig: nem mutatni , hogy félünk. 
Hogy féltjUlk alttél, hogy valami ostobaságot 
követ el az illető, va lami helyrehozhatat lan 
dolgot. I lyenkor opportunus az, "ha e lnyomjuk 
az ezirányú phoibiánkat, ha, neun muta t juk a 
sziviink aggódó dobogását! — K. B. TessAk 
az illető h ivata l vezetőségéhez fordulni . É n 
azt hiszem, a k á r telefonon is megmondja a vá-
laszt Kl. X. úr , a legkedvesebb és legelőzéke-
nyebb ember. Az Igazgató ura t tessék majd 
keresni . — H. E r n a . Ivöszönot a kedves k á r -
tyáért és az érdememen felüli elismerő, lekö-
telező sorokért . — Sorsom a sorsa. Csak no-
vel lának túlkomplikált , de való történetnek min-
dennapos. Hogy val ' iki akkor érzi, hogy nem 
tud szakítani , amikor már szakított , ez a 
forma, uram, csak no m olyan gyakor i , mint 
m a g a a szakítás. Azért volt ig>aza annak a ba-
rá tomnak, aki azt mondta szive hölgyéről : 
»Már régóta szakítot tunk, csak ő m é g nem meri 
n e k e m megmondaniI« — Elkeseredet t asszony. 
Az ön levelébon az dominál , hogy ismer jem be : 
ö n u e k minden oka meg van az elkeserodésrel 

"HM ezt i lyen ka tegór lkus formáiban nom mer -

ném áll i tani. Azt beismerem, hogy van oka, 
határozottan van oika az elkeseredésre. De nem 
több, mint á l ta lában az omlbereknekl Ezek a 
ma i idők minden embor számára meghozzák a 
gondot, azi aggodalmat , a phofoiákat, a küzdel-
met. i l l e t ő l e g . . . a mai idők? Itt a tévedés! 
Minden időszaknak incg volt a maga gondja , 
ba ja , bána ta . Az, úgynevezet t békeidőknek ls. 
É n jól emlékszem, én nem felejtet tem el, tu-
iom, hogyan volt akkor . Ta lán csaji ez a mód-
szer nem volt olyan ismeretes és- ál talános, 
mindössze egyes ember tudatában él t : önfegye-
lemmel , erös akara t ta l , még pedig tudatos vas-
következetességgel fegyelmezni önmagunka t é s 
az idegeinket . Igen, e s az egyetlen, ami föl-
vértez bennünket az életben a jogos, vagy jog-
talan elkeseredés és idegességszülte ké t ségbe-
esés' ellen. — D. E lemér . Üzenet ment . — Kéz-
iratok, A. L. A Nemzeti Színház t i tká rsága 
m e g a d j a önnek a kívánt választ. Levelet tes-
sék irai . — Majmóka. Megígérem, el fogom 
olvasni. Csak tessék türelemmel lenni . — Be-
cézett kisleány. Az ember, ú g y van alkotva, 
liogy örökösen váigyódik valamire , ö n sa já t 
m a g a beismeri, hogy m e g van mindene, ami 
normális körülmények között egy If jú leánynak 
a sorstól és az élettől k i j á r , mégis elégedetlen, 
söt, — hogy a, s a j á t szavaival él jek — olykor 
boldogtalan 1 Ez az olykori boldogta lanság nem 
imás mint je lentéktelen elborulá», nom más , 
mint ihangulat. L á t j a i lyenkor. Mhnngulát-boron-
gás« idején ke l l a r r a a sok jóra gondolni,, amit 

a saját beva l lása szerint ls — az élettől 
kopott. I lyenkor van szükség a r r a a bizonyos, 
sokat emlegetett okosságra é s önfegyelemre. — 
Strand-idlll . És ön ezt még »idilU-nck nevezi. 
A k íván t egysorOtf 'kri t ikám a következű: »Az 
irásmüben szereplő — egyének — méltók egy-
máshoz, d e — nyomdafesték nélkül.« — D. M., 
Hallali , Minden jó„ ha érdekesen van megí rva . 
A legizgalmasabb vadásztörténet mellett is el 
lehet aludni, ha, una lmasan van tálalva, viszont 
Dickens mókás vadászleírását mindig élvezni 
fogják az emberek , amíg csak nyomtatott betű 
les» a világon. - Miért? Sokszor találkoztam 
már, kedves, ezzel a f á jda lmas kérdéssel . Hát , 
bizony, itt n incs : miér t? E r r e a ké rdés re : 
mines válasz. í g y történt: a szenvedély kilob-
bant, >a. szerelem elszállott és i lyenkor s a j á t 
magunkka l szemben az a kötelességünk, hogy 
ne felej tsük a régi , Szinte már k lassz ikussá 
viáHt szabálynak l s beillő szerelmit példasTtót 
amely igy szól: »Szenvedéseken keresztül halad 
laz ember — ú j boldogságok' elébe.« — Margare t 
M. Igy van: »Nem a* a nagy bána t , mely ja jba 
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fill, s amelyre könnyes lesz a szem. S e ai , 
amelyet hordunk szótlanul egy életen at mo-
solyogva, csöndesen.« — Ai álmok hatirán, T i -
volodái, Még ait megírom 11 Hatá rozottan »tá-
volodás« mutatkozik az »Álmok határán« as 
lgnzi költészettől. Rovatomban ugyam nem fog-
lalkozhatom versek bírálatával, de nem Állha-
tom meg, ezúttal kivételt teszelk és: »Még 
ezt megíromI« 

S Z Í N H Á Z . Kis Kató. Nemzeti Színházban 
Játszották, Kiss Ferenc és Somogyi Bogyó 
voltuk a főszereplői. — Halló III. Caldoron: 
Nagy vllágsxtnbá*, — H. 0 . Nöt'.e®. — Be-
móny. Nem Igaz. — Vara. Zllahy Irén, R. K. 
33, Palatínus szálló, Margitsziget. — 11 Avas kis-
lány. Angliába utazik, i— A. B. Vilmos csá-
száir-ut 6. — E, Ilona, Miskolc. Legnagyobb 
örömünk az Myem kedves, rajongó levél. Gra-
tulálunk hozzál Jávor Pálnak. Ami pedig kéré-
seit Illeti, igyekszünk azokat teljesíteni. 

FILM. Luciái Károly, Románia. Először 
próbáljon valoanolylk ottani műkedvelő egye-
sületnél gyakorlatot sziereatii, 8 ha évek 
múlva, amikOT majd kideríti, hogy valóban 
tehetségen-e, jnegnianiald ©Uuatáiroziása imeJûett, 
akkor menjen1 színésznek. — G. István, Prága. 
Haimay Tibor ezidőszerint Berliniben tartóz-
kodik « Így a filmkézlratok sorsa felöl nenn 
tudunk ödoklöd'iii. — Példányonkénti vásárló. 
Kari Marlell (Zariah Leanderrel játszott « 
»Piremiere«-ban és a »Habanem«-bam) most a s 
UFA-JWU filmezik. Cime: Universum Film 
A.-G., Berlin, S. W. 19., Krausensti'asse 88—«9. 
— Chevalier — Weissmüller. 1. Milurit»- Che-
valier 1883 szeptember IS-én született Párizs-
ban, ni» , 170 cm. magas, ha ja : bama, szeme; 
kék. 2. Johnny WeissmüKeT Chicagóban szü-
letett 1904 június 2-iito, 180 cm. maig&s, ba>a: 

.sötétbarna, szeme: barna, nőtlen. — Fllmra-
jongó. 1. Németországban rendelet t i l t ja a 
ntaoagelést, 8. Korda Sándor ciine: London 
Film Ltd. Denbam, Buchs. England. ». Uni-
versum Film A.-G. (UFA), Berlin, S. W. 19., 
Krausanstirasse 88—89. 4. Deutscher Forst-
Fiim« Produktion, Berlin, Kochstrassc. — Ba-
róthl Éva. Kérjük felhintalmazá&át a kép eset-

-leges közlésire. 
K É Z I R A T . Augustus. Nem eredeti ö t le t 

Sokain földolgozták már . — S. J., Abádszalók. 
HamguJatos versek, de nrt jobbat várunk, — 
M. B„ Nagykőrös. Ügyes Írások. — Sziget és 
Tenger. Mély gondolatok. — R. Erzsébet. Kifej-
lett farnméraékre vall. — Sz. Mária B. Ady-
hatás, do lélekben még zavaros. Egyszerűsíts« 
gondolatait. — Zsuzsi, Olvasson sok verset. 
Majd rájön, hogy mi tulajdoniképpen' a ver». 
— Klára Johanna. Még egyik sem megfelelő. 
— Janokun P. Jobbat kérünk. M. K. elme: 

József-utca Î7. — Kaposvár. Inkább magyar 
nótának alkalmas. Különösen a Lidi cimü. 

KOZMETIKA. Végső fórum. 1. Hajá ra nem 
lett volna 9»abad a hlperoxidos folyadékot vinni. 
A legjobb, ba megfelelő ápolás mellett magára 
buigyija a folyamatot él Így kiegyenlítődik a 
szín. S. Teljesen kikezelhető ancgfelelö házi-
ápolással és Rzerekikol, a- Nagyon gyorsan éa 
nagyszerű eredménnyel lehet raj ta segíteni. — 
Tennivaló, Faggyúm! rigy túl ten trés az oka és 
minthogy azt nagyon elhanyagolta, legcélsze-
rűbb, ha saiikorvosboi fordul.. Amíg erre al-
kalma nyíiik, mosdjon. melegvízben, napozzon 
sokat, vigyázzon emésztésére, egyen sok főze-
léket, na igyon alkoholt. Ne nyomkodja kéz-
zel az arcbőrét, illetve pattanásalt. — Napsugár, 
1. A szeplöket véglegesen eltüntetni speciális 
eljárással lehet, ami azoknak egyenként való 
Ieégetéséből i l l . As eljárás nem fájdalmas, 
nyomtalan, t. Ezt látatlanban nein lehet meg-
mondani, mert függ a szeplők sűrűségétől, 
nagyságától és a bőr érzékenységétől. — 
Ilona. Közölje válaszbélyeggel ellátottiam pon-
tos elmét, hogy kérdésedre válaszolhassunk. 
— Fekete asszony. 18%-os h y drogén hyperoxid-
dial tud ja szőkíteni, — Fiatal leány. Ha keve-
set eszik, higiénikusán éil s ennek dacára 
ennyire elhízik, úgy bármilyen koplalásba is 
kezd, attól fogyni neon' fog, ellenben beteggé 
teheti szervezetét. Legjobb, h a mielőbb szak-
orvoshoz fordul, hogy a belső kiválasztásos 
mirigyeit vizsgálja ki, mert ha azok egészsé-
gesen iműködnek, normális életmód mellett 
erősem le log fogyni. — Szeplős. A szeplöket 
véglegesen »zoknink kiégetésével, speciális el-
járással leibet eltüntetni. Nem fájdalmas, nyom-
nélikUll. — Kislány. A szemöldököt úgy véko-
nyítani, hogy ne nöjjön vissza, lebet, de szá-
moljon azaail a körülménnyel, hogy ha párév 
mulya divat lösz » süirfl, vastag szemöldök, 
akkor azt nem lebet többé klnővoszteni. 

KÉZIMUNKA, Július 12. A borgolást visz-
<(»Juttattam, Gyönyörű, gratulálok. Boldog le-
het, aikié lösz. Remélhetőleg meg fogja be-
csülni. — Születésnap. Együtt örülök kedves 
szUleivel, hogy a mi mintáinkbél készített 
olyan szép kézimunkát. Szívesen állok ren-
delkezéséire, csak í r ja meg kívánságát . Jól 
tette, bogy a legjobb anyagot használta, mert 
így nem 'csak kedves, de maradandó emlék 
is. — L, B,-né, tijfehértó. Ivéreim türelmét; 
elnézek a kérdéses dologban és rövidesen le-
vélben válaszolok. — Úri bimzés. Javarészt a 
XYTI-ik századból származnak. Vonalvezetése 
többnyire a késöl renaissance ornamentikájá-
val egyezik. A nemesség asszonyai és lányai 
csinálták vagy ezek irányítása mellett cseléd-
ségük. Innen a neve, bogy »ílri hlmizés«. 

Délalrlkából, Johannesburgból kaptuk ezt • képet. Csupa magyar van rajta. A »Délafrtkat 
Magyar Szövetség« bálján kéaxfllt a (elvétel 
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A. darab előadási joga k izárólag dr. Marton Silndor színpadi kiadóvállalatától , (Budapest, IV., 
Béosl-utca 1.) szerezhető meg. Az engedélynélkül i elíiadást szigorúan bünteti az 1921. évi L1V, t.-c. 

CopyTiight 1&38, by A'l'exatwior Mártim, Budapest , 
Színrekerült a TERÉZKÖRÚTI SZÍNPADON a kővetkező szereposztásban : 

Rotolc Salamon Béla Mlci. Káldor Borlaka 
Anna „ Vadnai Eva A féri 

Sándor .. , . . . . , .„ Hegyi Péter 

1. k é p 
(Modern nappali szoba. Jobboldalt röka-
mie, balra kis asztal. A hátsó falon két 
ablak, járás kétoldalt. Mikor a függöny 
felmegy, Anna igéző pongyolában, Mioi 

háziruhában vannak a színen.) 
Anna: Micikém, ez valami csodálatos, 

magasztos érzés: végre, újra szerelmes va-
gyok. 

Miel (Izgatott érdeklődéssel): I g a z á n ! . . . 
Mondd, milyen e m b e r i . . . Hogy néz kii 

Anna: A legideálisabb férfi a világon! 
Textilkereskedő a Sas-utcában, de úgy néz 
ki, mint egy markáns filmszínész. Ener-
gikus, megnyerő egyéniség! 

M i c i : Most jön ide előszűri 
Anna; Igen. Ha elment, akkor átmegyek 

hozzád és mindent elmesélek! 
Mlci (zavartan): Nem! , , . Máma ne 

gyere át hozzám. En is várok v a l a k i t . . . 
Anna (csodálkozva): Mic i ! ! . , . Hát te isi 
Miel: Pont én n e 1 . . . A férjem minden-

nap későn este jön h a z a ! . . . Olyan unal-
masak a délutánok. 

Anna: Nálam is ez a helyzet . . . De 
mélem, ma nem fogunk unatkozni! 

(Kívül csengetés.) 
Anna (izgatottan): Már itt v a n ! . . . 

cikém, ugye rögtön elmész 1 
Mlcí: Ez természetes!, . . 
Retek (be balról, mint egy szerelmes tru-

badúr): A n n a ! . . . (Micit meglátva zavar-
tan megáll.) P a r d o n . . . Hárman leszünk! 

Anna (zavartan): Isten hozta. Betek 
ű r ! . . . Bemutatom egy kis bará tnőmet . . . 

Retek (Midhez): Kisztihand. Retek. 
Mioi: Nagyon örülök, Balzsamné va-

gyok . . . (Mosolyogva.) Ne ijedjen meg, 
kedves Retek úr, ón máris megyek. 

Retek: Lesz olyan kedves . . . 
Miel: Csókollak drága Annuskám! . . . 

Viszontlátásra, Hetek úr! (El balra.) 
Retek: Kézcsók!. . . (Néz Mici után.) Jó 

n ő ! . . . Szép lába van. 
Anna: Igen, de ez talán most nem fon-

tos! . . . 

re-

Mi-

Fenyő Árpád 

Retek: I t t lakik a szomszédban! 
Anna: Igen, de azt hiszem, maga nem 

hozzá, hanem hozzám jiüitt! 
Retek: J a i g a z i . . . (Gyorsan Annához 

lép, szerelmesen megfogja és a szivéhez 
húzza Anna kezét.) A n n a ! . . . Maga egy 
mazlista! 

Anna: Mazlista, én! 
Retek: I g e n ! . . . Hívott és ón eljöttem! 

Teljesült a vágya! 
Anna: Milyen beképzelt! . . , Ügy lát-

szik, nagyon elkényeztették az asszonyok. 
Retek: Csodá l já l . . . 
Anna: Nem, nem csodálom!,. . Maga na-

gyon szimpatikus ember, Retek úr! 
Retek: Ne mondja nekem, hogy Retek 

ú r ! . . . Mondja, hogy Alfonz! . . . Al-
fonzka! . . . 

Anna: Alfonz! , . . Milyen szép neve van! 
Retek: Tegnap választottam a telefon-

könyvből! . . . 
Anna: Űj nevet választott 1 
Retek: Igen, mert a Zsigát nem lehet 

szerelmesen sut togni! . . . Már pedig itt 
most suttogva lesz! 

Anna (kacéran): Honnan t u d j á l . . . Olyan 
biztos a dolgábanl 

Retek: Maga mondta, hogy jöjjek fel, 
nagyon jól fogom itt érezni magam. 

Anna: Igen, ezt mondtam. 
Retek: Nahát akkor ! . . . Vegye le a pon-

gyolát! 
Anna: De Alfonz! . . . Márisl 
Retek; Mi az, hogy m á r i s l , . . Nekem fél 

hatkor íontos dolgom van! 
Anna: Dehát í g y . . . így ezt nem le-

h e t . . . 
Retek: Miért ne lehe tne l . . . Mondta, 

hogy jól fogom itt érezni magaml 
Anna: Mondtam. . . 
Retek: Akkor ne beszéljen!. . . (Átöleli.) 

Egy csókot! 
Anna (védekezik); Nem! . . , Ez nem méltó 

a mi nagy szerelmünkhöz!.. . Én magától 
valami mást várok! 

Retek: Mástl 

F. Fried Piroska kozmetikai készítményei 
Ránctalan!!, szépít. Bőrtápláló hatásuh a bor llataisagát loho/za 
F. P . R&actalanitékrém é j je l re 2.40 F . P. Fényvédő k rémek , púderek ola jok . 3.5a 
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„ Szeplökrém, zsíros, száraz bőrhöz . . 3.50 „ Szappan, különleges —.7• 
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Ann«: I g e n ! . . . Simogató gyengédséget, 
szép szavaka t . . , 

Hetek (vállat von): K é r e m . . . (Simogatja 
Anna arcát.) Tündérkel . . . Menyor&zág!,., 
Eózsabimból. . . Szóljon, ha e l ég i . . , 
Anna (türelmetlenül): Nem így gondol-

taim!, . . Maga nem ért meg engem! 
Beitek (idegesen); Hát, mit akar tulajdon-

képpen t 
Anna: Azt akarom, hogy szeressen! 
Retek: En szeretném, de maga nem en-

gedi! . . . 
Anna: Maga is esak a testi örömöket 

keres i ! . . . 
Retek: Hát, mit gondol, miért jöttem ide 

a Tátra-utcába T . , . 
Anna: Emheirl . . . Magának a lélek az 

semmi!! 
Retek: Dehogynem, de azért nem jövök 

ilyen messzire! . . . Négy klsszakasszal!. , . 
Anna: E l é g ! . . . Maga is olyan, mint a 

többi I . . . Azt hittem, hogy a csúnya külső 
ideális, szép lelket t a k a r ! . . . Tévedtem, 
Retek úr! 

Retek: Nem Retek, mondja, hogy Alfonz! 
Anna: Nem Alfonz! . . . Zs igá i . . . (Gú-

nyos megvetéssel.) Zsigmond!. . . 
Retek: Ezért kár volt végiglapozni a te-

lefonkönyvet, (Kívül két csengetés.) 
Anna (rémülten): Szent I s t e n ! . . . A fér-

jem! 
Retek (ijedten): A f é r j e t ! . . . Honnan 

tud ja ! 
Anna: Ismerem a csengetését!.. . Végünk 

v a n ! . . . Egy féltékeny vadállat! 
Retek: De kérep i . . . ml nem oslnáltunk 

semmit! 
Anna: Azt nem fogja e lh inni ! . . . El kell 

bújnia valahová! 
Retek: Dehogy b ú j o k ! . . . Maga Idecsalt 

engem, hogy jól fogom érezni magam ős 
most bujkál jak! 

Anna: De értse meg, ez egy féltékeny 
tigris! (Csengetés.) 

Retek: Ilyen türelmetlen tigrist még nem 
l á t t am! . . . (Kinyitja a bal ajtót, kikiabál.) 
Várjon egy kicsit! 

Anna (visszarántja): Szerencsétion , . , 
Bújjon el gyorsan! 

Retek: Dehogy b ú j o k ! . . . Maga folcsolt 
ide, hogy jól fogom érezni magam ég most 
bu jká l j ak ! ! . . . 

Anna: Ne tréfáljon, ké rem! . . , Hová 
bújhat! (Idegesen körülnéz.) 

Retek: Most kezd gondolkodni ezen ! . . . 
Hová bújtak az elődeim! 

Anna: Sehová! . . . 
Retek: Ja, persze, csak most költöztek 

ide. 
Anna (hirtelen): Megvan! . , , Neonreklá-

mot szerelnek a házra, az épület be vau 
állványozva! Az ablakon át elmenekülhet! 

Retek: Micsoda!. . . Az ablakon! 
Anna: I g e n ! . . . Az állványokon lemá-

szik az u t c á r a ! . . . 
Retek: Ahogy ezt maga elképzellî! En 

textiles vagyok, nem zsonglőr! 
Anna: Ez az egyetlen út a menekülés-

r e ! . . . (Hosszú csengetés.) Könyörgöm, 
menjen! (Tuszkolja az ablak felé.) 

Retek (siralmasan): Le Jogok esni! 
Anna: Én imádkozom magáért! 
Retek: Nagy kunsz t ! . , . Imádkozni én is 

tudok, csak mászni nem! (Már a jobb ab-
laknál van, kinéz.) J a j ! . . . Mondja a fér-
jének, hogy ő jöjjön fel erre és én megyek 
le a lépcsőn!, . . 

Anna: Nem lehe t ! . . . Menjen! 
Retek (mászik az ablakra): Ilyen ártat-

lanul még nem menekültem!. . . Legalább 
adjon egy csókot, hogy valami értelme 
legyen! . . . 

Anna; I t t v a n ! . . . (Megcsókolja.) 
Retek: Még egyetl Minél több értelmo 

van, annál j obb ! , . . 
Anna (idegesen): Ja j , menjen m á r ! . . . 
Retek: Hogy hívták azt a szerelmes párt, 

aki így az ablakon át enyelgett! 
Anna: Most ezen töri a fejét!! 
Retek: Nem jut eszembe, pedig itt van 

a nyelvemenl.... 
Anna: Könyörgöm, tűnjön már ell 
Retek: Jól van, már megyek! . . . Üdvöz-

löm a szomszédasszonyt!... (Eltűnik az 
ablakból.) 

Anna: Végre! . . . (Kiszól a bal ajtón.) 
Maris ! . . . Kinyithatja az ajtót! 

Retek (megjelenik az ablakban): P s z t . . . 
Anna! 

Anna (rémülten arra fordul): Szent Is-
t e n ! . . . Mit akar! 

Retek: Már eszembe jutott: Rómeó és 
Júlia! 

(Függöny.) 

a. kép 
(Modern nappali szoba. Itt ellentétben az 
előbbi szobával, baloldalt van a rökámié, a 
többi körülbelül ugyanúgy. Mikor a füg-
göny felmegy, Mici és Sándor a rökámién 

ülnek összebújva.) 
Miel: Szeretsz! Imádsz ! . . . 
Sándor: Az nem kifejezési Megőrülök 

érted! 
Miel: Sohasem fogsz elhagynlt 
Sándor: Elhagynltl Ső t ! . . . Feleségül 

veszlek! 
Miel: Azt nem! Nem válok el a férjem-

től! 
Sándor: Még miattam aemt Egy Falusi 

Sándor m i a t t ! ! . . . 
Miel: Nem! ö nündlg jó volt hozzám. . . 

ős olyan zseniális omber t , . . 
Sándor (gúnyosan): Zseniális! . . . 
Miel: Igenis, zseniális! . . . Feltalált egy 

készüléket, amely a lakásokban kizárja a 
gázmérgezéseket!., . 

Sándor: Kizárja a gázmérgezéseket! . . . 
Ez kloslt furcsán hangzik. 

Miéi: Már pedig ez így v a n ! . . . A ké-
szüléket rászerellk a gázórára és a gáz a 
készüléken át, mérgező anyagától megtisz-
títva, jut a csövekbe!. . . már be is jelen-
tette a találmányt a városnál. 

Sándor: Képzelem, hogy kinevették! 
Miel: Nagyon tévedsz!. . . Ma este Ide 

küldenek egy mérnököt, aki a férjemmel 
együtt fogda folytatni a kísérleteket! . . . 

Sándor; Ne haragudj, én ezt az egészet 
egy hülyeségnek tartom! 

Miel: Mert nem értesz hozzá! . . . Nézd, 
itt van a készülők r a j z a . . . (Feláll, az asz-
talhoz akar menni.) 

Sándor (visszahúzza): Nem érdekel! , . . 
Olyan rajongással beszélsz a férjedről, di-
rekt féltékennyé teszel! 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
100 



Mid (hozzábújik): Csacsikám!.. . Elis-
merem a tehetségét, de csak téged szeret-
lek. 

Sándor (öleli): E le tem! . . . Boldogsá-
gom! 

Midi Szerelmem!.. . Mindenem!... 
(Kívül hosszú csengetés.) 

Mid (sikoltva felugrik): Nagy é g ! . . . A 
f é r j e m ! . . . 

Sándor (rémülten): A férjed!! 
Mid: Menekülnöd ke l l ! . . . A férjem egy 

féltékeny vadállat! 
Sándori De hova!! . . . Merre ! ! . . . 
Mlcli Megvan! . , . Neonreklámot szerel-

nek a ház ra ! . . . Az épület be van állvá-
nyozva. Az ablakon át elmenekülhetsz! 
(Csengetés.) 

Sándor: Micsoda! . . . Az ablakon) . . . 
Mid : I g e n ! . . , Az állványokon lemász-

hatsz az utcára! 
Sándori Teérted még ezt is megte-

szem! . . . 
(Sándor indul az ablakhoz, ahol ebben 
a pillanatban megjelenik Retek és má-

szik befelé.) 
Sándor: Mi a z ! . . . Mit akar i t t t . . . En-

gedjen! 
Mid (csodálkozva): Retek úr!! 
Retek (dulakodik Sándorral): Hallja, ne 

izéljen, én szédülök!.. . Várjon, amíg be-
jölvök! (Bemászik.) Most mehet! 

Sándor (kimászik és eltűnik). 
Retek (utánanéz): Vigyázzon, ott balra 

raozog egy deszka! 
Miel (Betekhez): Uram, hogy kerül 

i de ! ! , . . 
Retek (drámai erővel): Asszonyom, egy 

üldözött vad áll ön e lő t t ! . . . Hazajött a 
férj! 

Mid : Az én férjem Is haza jö t t ! . . . Me-
neküljön! . . . (Csengetés.) 

Retek: Nem b í rok! , . . Majdnem leszédül-
tem az ál lványról! . . . Ezentúl csak föla-
szintre megyek szerelmeskedni!.,. 

Miel: Ha a férjem itt találja, végünk 
v a n ! . . . Vad, mint egy oroszlán! 

Retek: Ott tigris, Itt oroszlán!! . , . Ne-
kem milyen napom van! (Kívül recseg es, 
ropogás és a férj hangja: Bestial Most vég-
zek veletek!) 
tó t f 'C ' < r é m ü l t e n ) - N a » y Betörte az aj-

Retek; Ezt a pechet! Mehetek tovább egy 
lakással ! . . . (Mászik az ablakraJ 

A fé r j (beront jobbról, vadul): A h ! . . . Te-
hát i g a z ! . . . Megcsaltok nyomorul tak!! . , . 
(Retket visszarántja az ablaktál.) 

Mid: Leó! En esküszöm.. . 
Retek: L e ó . . . Ez tényleg egy oroszlánt 
A fér j : Ne e s k ü d j . . . Inkább imádkoz-

nál! , . . (Retekhez.) Te ls imádkozz, Falusi 
Sándor! 

Retek: Falusi S á n d o r ! . . . Bocsánat, ón 
egy városi Retek vagyok. Retek Alfonz. 

A fér j : Hazudsz! . . . A detektív jelentette, 
hogy a feleségemnek Falusi Sándor a sze-
retője. 

Retek: Az kimászott! En most jöttem! 
Mid: Leó, itt egy félreértés v a n ! . , . 
A fér j : Nem lehet félreér tés! . . . A de-

tektív telefonált értem, hogy jöjjek, mert 
most itt vagytok együ t t ! . . . 

Mid : De Leókám, higyjél nekünk! 
Retek: Leókám, ne legyél ilyen konok! . . . 
A fér j : E lég! . . , Mind a ketten meghal-

tok! . . , Imádkozzatok!! 
Retek; Tiltakozom kérem! . . . hogy jövök 

én ahhoz, hogy más helyett meghaljak! 
Még magamért sem szívesen tenném!. . . 

A fér j : Már régen tudom, hogy megcsal-
tok! . . . (Midhez.) Éjszakánként ott ültem 
az ágyad mellett és hallgattam, hogy ál-
modban ennek a gazembernek a nevét sut-
togtad! . . . 

Retek: Az én nevemet! 
Miel: Leó, te megőrültél! . . . Nem is is-

merem ezt az ember t ! . , . 
A fér j : Micsoda, ezt mered mondani! 
Retek: Most látjuk először egymást! 
A fér j : I g e n ! . . . Na majd meglá t juk! . . . 

(Retekhez.) Maga most lefekszik aludni! 
Retek: Micsoda!. . . Aludni! 
A fér j : I g e n ! . . . Ha maga is a felesé-

gem nevét suttogja álmában, akkor meg-
halnak! 

Retek: De kérem, én nem ls tudom őnagy-
sága nevét! 

A fér j : Maga nagyon jél tudja, hogy Mi-
cinek h í v j á k ! . . . 

Retek: Ja j , minek mondta m e g l . . . 
A fér j : Ne komédiázzon!... Azonnál fe-

küdjön le aludni! 
Retek; De én most nem vagyok á lmos! . . . 

Hogy képzeli, hogy ilyen helyzetben el tu-
dok aludni '! 

A fér j ; Nekem van időm! . . . Várok egy 
órát, egy napot, egy h e t e t ! . . . Egyszer csak 
elalszik! 

Retek: Én csak otthon tuéok a ludn i ! . . . 
Tudja m i t ! . . . Hazamegyek, lefekszem és 
ha elaludtam, üzenek magáér t ! . . . 

A férj ; Elég a mókából! . . . Lefeküdni l . . . 
Retek (majdnem sírva körülnéz): Hol a 

hálóingem! (Ledől a rökamiéra.) Legalább 
adjon egy kis brómot! 

Miel: Leó, tér j eszedre! . . . Ez az ember 
ártatlan! 

A fér j (kiabál): Micsoda, ártat lan! . . . 
Retek (felül a rekamién): Ne kiabál-

jon! . . . így nem lehet a ludn i ! . . . (Vissza-
fßJcstzi 1c •) 

A fér j : Látom, hogy félted ennek a hit-
vány csábítónak az é le té t ! . . . Most már 
azért sem kegyelmezek! iKelj fel, csá-
b í t ó ! . . . 

Retek (nem mozdul). 
A fér j (megrázza): Ha l lod! . . . Kelj fel! 
Retek (álmosan feltápászkodik.) Malvin! 

A reggel imet! . . . 
A férj: Ne tetesd magad ! . . . Ütött a 

bosszú ó r á j a ! . . . 
Retek: Ezért a pénzért ott maradhattam 

volna tigrisnél! Én megyek ' . . . (Indul az 
ablak felé.) 

A fér j (elkapja a zakóját): Hová rnéaz. 
nyomorult! 

Retek: Egy másik lakásba! . . . Keresek 
egy özvegyasszonyt! 

Mid : Leó, halgass ímeg, könyörgöm!. . . 
Ez az úr a találmányod miatt jött ide. 

A férj: A találmányom m i a t t ! . . . Ha-
zudsz! 

FLY-TOX 
F L Y - T O X A N T I M I T E 
F L Y - T O X POR 
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Retek: Nein hazudik!. . . Én azért jöt-
tem, amiatt a , . . (Midre néz, azután a fér-
jére.) Maga úgyis tudja, miről van szó. 

A férj : Hát ön nem Falusi Sándor! . . . 
Akkor miért akart kiszökni az ablakon? 

Betek: Mert megijedtem!... Maga beron-
tott ide, mint egy hittantanár! 

A férj : HittantanárÎ 
Beitek: Igen ! . . . Folyton azt kiabálta, 

hogy: imádkozzatok 1 
A férj : Ja j , de szégyenlem magam!. , . 

Bocsásson (meg kedves . . . nem tudom, ho-
gyan tiszteljem . . . tanácsos vagy főtaná-
csos úr? 

Betek: Főtanácsos vagyok!. . . Betek fő-
tanácsos! 

Miel: A főtanácsos úr maga is feltaláló! 
Betek : Igen . . . Én is az vagyok. . . 
A férj : ön kémikus? 
Betek: H á t . . . szoktak rajtam nevetni . . . 
Mici: A férjem azt kérdezi, hogy főta-

nácsos úr vegyész? 
Betek: Főleg . . . De most már megyek!.. . 

Várnak a laboratóriumban! 
A férj: A világért sem engedem e l ! . . . 

ön idefáradt a találmányom m i a t t . . . 
Retek: Na igen . . . De önök most bé-

külni akarnak . . . Meg aztán . . , szeretnék 
a lépcsőn lemenni. . . 

A férj: De kérem, ha már volt olyan 
kedves és idefáradt?!. . . Parancsoljon he-
lyet foglalni. Méltóságos uram a gyárban 
dolgozik, vagy van saját laboratóriuma? 
(Leül.) 

Betek: Hogyne, a Sas-utcában!... De ha 
tudná, hogy milyen rosszul megy! . . . Na-
pok óta egy kutya se tette be a lábát! 

Miel: A főtanácsos úr úgy érti, hogv a 
legnagyobb visszavonultságban dolgozik!... 

A férj : Asszisztense sincs? 
Retek: Van kettő, meg egy kifutó, de 

nem csinálnak semmit, csak állnak a pult 
mögött. 

Férj : Én a feleségemmel szoktam kísér-
letezni. 

Retek: Én is. Egy héten egyszer. . . 
A férj : ön olyan ritkán kísérletezik? 
Retek: Nem mondhatnám, de ón gyakran 

mással is kísérletezem.,, (Miéire néz.) 
Ügy volt, hogy ma is fogok, de közbejött 
valami, 

Miel: Leókám, ne tartsd fel a méltóságos 
urat ezekkel a kérdésekkel, 

A férj : Igazad van szívem!.,. Rögtön 
bemutatom a találmányomat!.. . (Feláll.) 

Retek (ő is feláll): Talán majd holnap... 
zárásra vissza kell érnem a . . . laborató-
riumba . . . 

A férj: Méltóságod meg lesz lepve, hogy 
milyen egyszerű a készülék!... Egy perc 
alatt rászerelem az órára! 

Retek: Az én orromra? 
A fér j (nevet): Nagyon örülök, hogy mél-

tóságod ilyen jó hangulatban van. 
Retek: Hát Istenem . . . azért, mert az 

ember vegyész, még lehet jókedvű!, . . 
A fér j (Midhez): Fiacskám, itt van a 

rajza a készüléknek? 
Miel (idegesen): Igen, tessék, (Felemeli 

az asztalról.) 

Gyümölcs- és Jameltevésnél Ä h Ä 

„Chinoin-szalicil" 
mely a befőtteket ás iameket a megromlástól megóvta. 
Nagyon gazdaságos az 5 és 10 grammos p u b l l k i i m -
c s o m a g o l á s ú Chtnoin-szallcil. Mindenütt kapható. 
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A férj (szétbontja és az asztalra teriti a 
rajzot): Paranosoljon megtekinteni!... ez 
a készülék sematikus ábrázolása. 

Retek (nézi): Remek! . . . Csodálatos!... 
(össze akarja csomagolni,) Most elviszem 
tanulmányozni és holnap visszaküldöm. 

A férj : Nem!. . , (Szétbontja.) Én jobban 
meg tudom értetni méltóságoddal! 

Retek: Erre kíváncsi vagyok. . . 
A férj (mutogat): A készülék ezzel a két 

karral lesz. az órára szerelve. A főcső ezen 
a lyukon fut keresztül, a szűrő ide van be-
ágyazva! 

Retek: Zseniális!... Szóval a szűrő eb-
bén a pacnlban fekszik az orromon? 

A férj: Milyen pacniban?.. . Ez a sze-
lep, amelyik elzárja a csövet! 

Retek: Ez a szelep?.., Nézze, meg sem 
ismertem!.. . 

A férjs Mert a szelepnek tulajdonképpen 
itt kellene lenni! 

Retek: Hát persze!. . . És miért tette 
maga ide? 

A fér j : Mert ha itt nyílik, akkor a szű-
rőt. is elzárja! 

Retek: Az nem kifogás, kérem!. . . Ha a 
szelepnek itt kellene lenni, akkor tessék 
ide tenni! 

A férj: De itt elzárja a szűrőt! 
Retek: Az mindegy!.. . Próbálna nálam 

a laboratóriumban valaki egy vég kana-
vászt nem a helyére tenni! 

A férj: Da méltóságos u r a m . . . bocsá-
u a t , . , 

Retek: Nincs bocsánat, kérem!. , . Ne-
kem holnapra az a szelep a helyén legyen. 

A fér j (gúnyosan): Úgy? A helyén le-
gyen. Most már látom, hogy becsaptatok... 
Ez az ember a szeretőd! 

Retek: Most kezdi élőiről!.. . Ennek 
sohase lesz vége! 

A. férj : Imádkozzatok. 
Retek: Ezt fogadtam volna! . . . Ilyen 

vallásos feltalálót még nem láttam! 
Miel: Leó, én nem hazudtam!.. . Én ezt 

az embert most láttam először! 
A férj : Nem igaz! 
Retek: De igaz i . . . most már bevallók 

mindent!. . . Én a szomszéd lakásból, a 
Pintéréktől szöktem át, mert hazajött a 
tigris, a férj ! 

A férj: A Pintéréktől?... Hogy jött át 
Ide? 

Retek: Az állványokon á t ! , . . Szerelik a 
neont! 

A férj: Majd meglátom!... Maga átjön 
a Pintérékhez! 

Retek: M i î l . . . A Pintérékhez?.,. 
Miel: Leó, ez lehetetlenI... Gondolj a 

Plntérnére! 
A férj : Nem érdekeli . . . Én bizonyító-

kot akarok! 
Retek: Itt a bizonyíték!... (Egy levelet 

;vesz elő, átadja.) Tessékl 
A férj : Ml ez?. , , (olvassa.) Kedves Re-

tek ú r ! . . . Ma délután VsS-kor várom. 
Anna 

Retek (kikapja a levelet a térj kexébOl): 
Na ílgy-e?!... De jött a férj! 

A férj : Csak azt nem értem, hogy a 
Pintérué, az n szép asszony pont ma-
gával? . . , 

Retek: Miért, kérem?.. . Én elvehettem 
volna egy bankigazgató lányát! 

A féri: És miért nem vette el? 
Retek: Mert a család ellenezte. 
A férj: És a lány? 
Retek: ö is a családhoz tartozik! 
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Az elhanyagolt asszony 
Irta: Lőrincz Miklós. 

A darab oiíadási Jofra kii&róla« dr. Marton 8Andor szin-padi kiadóvállalatától (Budapest, IV., 
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Copyright 1938. by Alexander Marton, Budapest. 
SiínrakerUlt a PODIUM-ban & kővetkező szerep-osztásban: 

FéírJ Herczegh Jenő 
Fellegéig Götz Erzsi 
Atvare® Ungar Ernő 

Történik a té r j lakásAn. 

Fér j (a függöny szétnyílásakor újságot 
olvas). 
Feleség (várja, hogy férje at olvasást 

befejezze, ujjaival türelmetlenül dobol az 
asztalon): Ödönl 

F é r j (a világ legnagyobb nyugalmával 
továbbolvas, nem. válaszol). 

Feleség (angyali kedvességgel): Olvasod1, 
ödön! 

Fér j : Nem! Párizsban a Place de la Con-
eordon fel-alá sétálok és galambokat etetek. 

Feleség: Ödön! Ha a galamíbokiat meg-
etetted, saeiretnék tőled valamit megkérdezni. 

Fér j (lecsapja az asztalra az újságot): 
leessék! Kéirdeaz! Addig úigy sincs mymgtam 
t ő t a l 

Feleség: De Igazán kérdezhetek 1 
Fér j : Kérdezhetsz! 
Feleség: ödön . . . (kis szünet). 
Fér j (türelmetlenül): Nos"? 
Feleség: En kérdezek. 
Fér j : Ne őrjits meg, hanem kérdezz már! 
Feleség: Mondd, Ödön . . . (kis szünet) 

Hogy áll most az escudo! 
Fér j : Az escudo! 
Feleség: Az escudo. 
Fér j : Hol! 
Feleség: It t Pesten. 
Fér j : Hogy itt Pesten, hogy áll az 

escudo! 
Feleség: Igen! 
Fér j : Mondd, mi az az escudo! 
Feleség: Pénzegység. Portugáliában. Ami 

nekünk a pengő, az a portugáloknak az 
escudo. 

Fér j : És most azt kérdezed, hogy ez a por-
tugál pengő hogy áll Pesten! 

Feleég: Igen. 
Fér j : Na, hagyj békét, fiam! (előveszi az 

újságot és nyugodtan továbbolvas). 
Feleég: (egy kicsit vár, majd): Ödön! 
Fér j : Tessék! 
Feleség: Mondd, ödön, Lissabonból hány 

tonna kappant visznek évente Angliába? 
Fé r j (elkeseredetten): Negyvenkétmillió-

hatszázezer tonnát. 
Feleség (ártatlanul): Elve, vagy fa-

gyasztva! 
Fér j : Te, hagyd már abba ezeket a por-

tugál-kérdéseket, mert megfeledkezem ma-
gamról . . . Hallottak már I l y e t ! . . . (a szeme 
megakad az asztalon levő könyvön) Mi ez! 

Feleség: Nyelvtan. 

Fér j : Milyen nyelvtan! 
Feleség (nagyon természetesen): Portugál. 
Fér j : Tanulsz! 
Feleség: Portugálul. 
Fér j : Miért tanul az ón feleségem por-

tugálul! 
Feleség: Szép nyelv. 
Fér j : Hazudsz! 
Feleség: Nekem te t sz ik . . . 
Fér j : Nem abban hazudsz . . . Te nem a 

nyelv szépsége miatt tanulsz . . . ha egy pesti 
asszony elkezd portugálul tanulni, annak 
valami oka kell, hogy legyen . . . Neked van 
egy portugálod. 

Feleség: Nincs portugálom. 
Fér j : Valld be a portugált! 
Feleség: ödön, én esküszöm neked, hogy 

nincs portugálom. 
Férj ; (elneveti magát, fölényesen) Hát 

persze, hogy nincs, te csacs i . . . Te sokkal 
okosabb vagy, semhogy ilyen ügyetlenül el-
áruld magad . . . Escudo . . . Lissabon . . . 
nyelvtan az asztalon . . . Ha te így felhívod 
a figyelmemet arra, hogy van egy portu-
gálod . . . akkor neked portugálod nincs. 

Feleség: Nincs. 
Fér j (veszi az újságot és nyugodtan to-

vábbolvas). 
Feleség (veszi a nyelvtant és fel-alá jár-

kálva, hangtalanul gyors szájjárással ta-
nulni kezd). 

Fér j (felfigyelve az újságból, nézi a fele-
séffét, aki tanulásba mélyedve, tudomást sem 
vesz róla): Mit csinálsz, kérlek! 

Feleség: Tanulom a portugál melléknévi 
igeneveiket. 

Fér j : Ügy!! Szóval ragaszkodsz ahhoz, 
hogy én azt higyjem, hogy van egy por-
tugálod. Hát vedd tudomásul, fiam, ha a 
fejed tetejére állsz, akkor sem ' hiszem el 
ezt a portugált. 

Felaség: Pedig könnyen lehetne egy por-
tugálom. 

Fér j : Lehetne! 
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Feleség: Mert elhanyagolsz* 
Fér j : Fiacskám, én elfoglalt ember va-

gyok . . . én nem érek rá mindenre, mint a 
portugálok. 

Feleség: Nincs soha egy jé szavad hoz-
z á m . . . egyszer mondanád, hogy csinos va-
gyok, hogy jól áll az ú j ikalapom, hogy 
tetszem neked . . . csak egyszer jönnél velem 
táncolni va lahová . . . csak egyszer vinnél 
Budára egy kis cukrászdába. . . 

Fér j : Megörül té i t . . . ötéves házasság 
után menjek veled Budára romantlkáznl... 
bujkáljak veled kis cukrászdákban, mint a 
jogász a gimnazistalánnyal! . . . 

Feleség: Látod, ez vagy t e . . . azt hiszed, 
hogy azzal a ki® házassággal minden el van 
in tézve . . . Megesküdtünk, a tied vagyok... 
elfelejted, hogy egy asszonynak lelke is 
v a n . . . 

Fér j : Én a lelkedet is feleségül ve t t em. . . 
Hozományt nem kaptam ve}ed, de a lelked, 
az veled együtt já r nekem . . . 

Feleség: Ostoba v a g y . . . Látod, ez az, 
amiért megérdemelnéd, hogy megcsaljalak. 

Fér j : Talán éppen egy portugállal? 
Feleség: Ha tudni akarod, i g e n . . . egy 

por tugál la t . . . mert egy portugál az más . . . 
csupa forró temperamentum.. , csupa 
e r ő . . . csupa f é r f i a s ság , . . 

Fé r j (lenézően),: Kár, hogy nincs egy 
portugálunk, (mindjárt nem volnál így el-
hanyagolva. 

Feleség: Szóval így beszélsz velemt 
Fér j ; Így. 
Feleség: Akkor vedd tudomásul, hogy 

Igenis van egy portugálom. 
Fér j : Nem veszem tudomásul, mert nincs. 
Feleség: Vanl 
Fér j : Nincs! 
Feleség: Te, ha így mersz velem beszélni, 

én bebizonyítom. 
Fér j : Nehéz lesz. 
Feleség: Miért! 
Fér j : Mert nincs. 
Feleség: Ügyi! Hát majd én megmuta-

tom neked, hogy van! (A jobboldali ajtó-
hoz megy, beszól a szomszéd szobába.) Al-
varez! 

Fér j : Ki azt 
Feleség (büszkén áll az ajtónál): A por-

tugál! 
Fér j : I t t van! 
Feleség: It t van . . . mert szere t . . . és 

mert én is szeretem.. . vedd tudomásul, 
hogy én imádom Alvarezt. 

F é r j (nevet): Ba j van! 
Feleség: Milyen ba j t 
Fér j ; Alvarez rád sem heder í t . . . hiába 

hívod, nem jön. 
Feleség: De jön , . . csak nehezen mászik 

ki az ágy a l ó l , . . (Ismét bekiált.) Alvarez! 
Alvarez (bejön, tört magyarsággal be-

szél, tüzes, déli temperamentum): I t t lenni, 
szerelmem! (At akarja ölelni a feleséget.) 

Fér j (elébedll): Hé, hé! 
Alvarez: Ki lenni ez az idegen! 
Feleség; A férjem! 
Alvarez: Es itt mit akarni i t t ! 

Fér j : (Nem ón mit akarni, maga mit 
akarni! 

Alvarez: En szeretni maga kicsi fele-
ség . . . és magammal cipelni Lissabonbe. 

Fér j : En tiltakozom a cipelés ellen! 
Alvarez : ö t várni ott a t e n g e r . . . a bol-

dogság . . . enyém szerelmem.. . és enyém 
gazdagságom.. . 

Fér j : De nem engedem! 
Alvarez: Ha nem engedni, akkor én tör-

ni, zúzni, rombolni, gyilkolni és erőszakkal 
vinni magammal . . . 

Fé r j : Pardon, az más . . , az erőszaknak 
engedek! . . . 

Alvarez: Én vinni, rabolni, szöktetni gyö-
nyörű asszony Lissabonba bele . . . 

Fér j : Uram, l egyen . . . Mikor parancsol-
nak indulni! 

Feleség (majdnem pityeregve)', ödöm, 
hát elengedsz! 

Fér j : Fiam, a portugál úr magával akar 
vinni! 

Felaség: De ödön, én nem erre gondol-
tam . . . Én nem akarlak téged e lhagyn i . . . 
Én szeretlek téged. Ödön . . . Én csak arra 
gondoltam, hogy egy kis romant ika . . . egy 
kis cukrászda . . . egy kis Buda . . . De nem 
Lissabon. . . 

Fér j : Szóval nem akarsz menni! 
Feleség: ödön, én úgy szeretnék itt ma-

radni. 
Alvarez: En cipelni, tépni, zúzni, rom-

bolni, vinni, ragadozni . . . 
Fé r j (leinti): Elég . . . (Benyúl a zsebébe 

és előveszi a pénztárcáját.) Mi jár magá-
nak, Kelemen! 

Alvarez (most kitűnően tud magyarul, 
kis papírlapot vesz elő a zsebéből és olvassa 
az adatokat): Nekem jár, nagyságos úr há-
romnapi lázas udvarlásért napi tíz, az har-
minc pengő. Virág, uzsonna, Buda, tizenöt 
pengő . . . 

Feleség: ödön, mi ez! 
Fér j : Fiacskám, hagyjál elszámolni ben-

nünket. 
Alvarez: Portugál nyelvtan három pengő 

nyolcvan, kézcsókok a nagyságos asszony-
nak á hetven fillér, az tizennégy pengő. 

Férj : . . . I t t van, tessék . . . a többi a ma-
gáé . . . elmehet Alvarez! 

Alvarez: Csókolom a keze i t . . , bocsá-
nat . . . az alkalmatlankodásért . . . (A férj-
hez.) És ha bármikor szükség van rám . . . 
csak tessék egész nyugodtan telefonálni . . . 
Én jövök k é r e m . . . tudok spanyolul is. 
(El.) 

Feleség: ö d ö n . . . hát mi volt ez! Mit 
csináltál! 

Fér j : Fiam, én egy okos ember vagyok , . , 
én észrevettem, hogy te elhanyagoltnak 
érzed magad mellet tem. . . gondoltam, 
miért keressél te magadnak egy portu-
gált . , . keresek én neked e g y e t . . . 

Feleség: Gazember! 
Fé r j (fölényesen): Egyébként fiam, ha 

éidekel a dolog: egy escudo Pesten 86 fil-
l é r . . . és Lissabonból főként fagyasztva 
szállítják a kappant Angl iába . . . 

FÜGGÖNY 
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Nászutasok 
irta : László Miklós 
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Szlnrekerült a TERÉZKÖRÚTI SZÍNPADON a kővetkező szereposztásban : 

Vldorka Ödön Salamon Béla 
A felesége Rajna Alice 
Kondor Jen« Fenyő Árpád 
Hétvégi Ubul Látzlú Imre 

Pincér 

Fiatal fér] ; Heflyl Péter 
Fiatal asszony Kádár Piroska 
Török úr Garátl dánoa 
Monoklis úr Fülöp Sándor 
. . . . Jankovlch Ferencz 

Történik Velencében, nyáron, a Szent Márk-téren 

(Jobbra az egyik kávéház terrasza. A pin-
cér a terraszon a székeket rendezgeti. Kon-
dor jön balról, fehér nadrág, utazósapka.) 

Kondort Bondzsornel. . . 
Pincér: Bondzsorno!.. . 
Kondor: Cafe, Caflet... Cafe negró ! . . . 
Pincér: Moccaí 
Kondort Hocca t . . . 
Pincért Une Moccaí . . . 
Kondor: Une Moccaí . . . 

(Pincér be a kávéházba.) 
Kondor (leül a terratzra, újságot olvas, 

cigarettára gyújt). 
Vidorka (jobbról berohan, lelkendezve, 

lihegve, keres valakit nagyon izgatottan, 
sportruha, micisapka, fényképezőgép, meg-
áll a téren, kémlel jobbra, balra, aztán 
tölcsé\rt csinál a két tenyeréből és kétség-
beesetten ordítozni kezd): Micsukól. . . Mi-
csukól . . . 

Kondor (őrömmel): N in i ! . . . Vidorka . . . 
Adj Isten, VidorkámI. . . 

Vidorka (felismeri): Alászolgája Kon-
dorkám! . . . 

Kondor: Maga Velencében?... 
Vldorkai Már két napjai 
Kondort Egyedül, egyedüli . .„ 
Vidorkat Dehogy egyedül i . . . (Kétségbe-

esetten ordít): Micsukól . . . Miosukó!.. . 
Kondor: Mi az? Parfőmöt árul ! . . . 
Vidorka (kétségbeesetten): Ne vioceljten 

ve lem! . . . 
Kondor: Hát mért ordítja, hogy Mícsu-

k ó ! . . . 
Vidorka (kétségbeesetten): Elvesztettem 

a feleségemet!. . . (Ordít.) Micsukól. . . Mi-
csukól . . . 

Kondor (ámulva): Maga nős! . . . 
Vidorkat Már két n a p j a ! . . . 
Kondor: Gratulálok! . . . 
Vidorkat Kiszt ihand! . . . 
Kondort Nem is tudtam . . . 
Vidorkat Inkognitó esküdtünk! . . . 
Kondort Gratula — g r a t u l a ! . . . 
Vidorka: Kiszti — kisz t i ! . . . 
Kondor: Es hogy-hogy elvesztet tet . . . 
Vidorka (kétsé\gbeesetten): Nem tudom! 

Egyszerre eltűnt! A gondolába még velem 
volt, a Sóhajok hídján még együtt jöttünk 
át és egyszerre nyoma veszet t ! . . . (Ordít.) 
Micsukól . . . Micsukól . . . 

Kondor: N a h á t ! . . . És mikor történt 
e z ! ! . . . - - _ i . i l 

Vidorka (kétségbeesetten): Tegnap dél-
után! . . . 

Kondor: Micsoda!! Tegnap! ! . . . 
Vidorka: Vagy tegnapelőt t i . . . Most nem 

tudom biztosan! . . . 
Kondor: És tett már bejelentést!! . . . 
Vidorka: Hogyne! A szállodában! Rög-

tön bejelentettem, nehogy felszámítsák a 
penzióját, amíg el van tűnve! . . . 

Kondor (kétségbeesetten): A rendőrsé-
gen! . . . 

Vidorka: Ott n e m i . . . Majld ha Pesten 
leszek!. . . 

Kondor: De az Itteni rendőrségen!. . . A 
rendőrségnek be kell jelenteni, hogy el-
tűnt! . . . 

Vidorka: Minek!! 
Kondor: Hogy megkeressék!. . . 
Vidorka: Ugyan ne viocel jenl . . . hogy 

keressék!! Szegény asszonyka egy szót 
nem tud olaszul! . . . Hogy tud vele a rend-
őrség ér intkezni!! . . . (Ordít.) Micsukó!. . . 
Micsukó!. . . 

Kondort Mit o rd í t ! ! . . . Azt hiszi, erre 
meglesz! . . . 

Vidorka: H á t h a ! . . . 
Kondor: Lehet, hogy el rabol ták! . . . 
Vidorka: Ne vicceljen fo ly ton! . . . Kinek 

kell a z ! . . . 
Kondor: Talán magát akarják megzsa-

rolni! . . . 
Vidorka: Mivel! 
Kondor: Hogy visszatartják, amíg maga 

nem váltja k i ! . . . 
Vidorka: Minek! 
Kondor: Zálogba! 
Vidorka (rémülten): Becsapták!! 
Kondor: Az ilyesmi előfordul! . . . 
Vidorka: És ha nem tudom kiváltani!!... 
Kondor: Az nagy b a j ! . . . 
Vidorka: Elárverezik!! . . . J a j ! . . . Meg 

kéne hosszabbítani!. . . 
Kondor: Ez borzasztó!. . . 
Vidorka: Most mond ja ! . . . Ilyen pech!... 

De a sóhajoknál még jött mellettem . . . 
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Kondor: Rémest. . . 
Vldorka: Mit szólt! . . . 
Kondor: Szép asszonyt . . . 
Vldorka (felelni akar, de hirtelen meg-

gondolja magát és inkább ordít): Micsu-
kó ! . . . Micsukó!... 

Kondor: Nem magyart 
Vldorka: Miért ne lenne magyart . 
Kondor: Mert Micsukó a neve . . . 
Vldorka: Csak becel . . . 
Kondor: Máriát 
Vldorka: Malvin. 
Kondor: Fiatalt 
Vldorka (mint előbb — megint inkább 

ordít): Micsukó!... Micsukó!... 
Kondor: Ne ordítson folyton!. . . 
Vldorka: Muszáj keresni!. . . Maga lesz 

a tanú, hogy én folyton kerestem!.. . 
Kondor: Menjünk a rendőrségre!... 
Vldorka: Ne vicceljen folyton! Mit tud 

a rendőrség ebben az ügyben csinálni t . . . 
Pincér (jön): Signore, une Mocca!... 

(Kondor elé teszi.) 
Kondor: Grázie!. . . 
Vldorka: Maga tud olaszul t . . . 
Kondor: Nna — n a ! . . . 
Vldorka: Na — na én is tudok! . . . Per-

fekt, vagy csak t ö r i t . . . 
Kondor: Inkább csak töröm . . . 
Vldorka: Akkor hagyja ! . . . En már 

majdnem perfekt vagyok 1 . . . (A pincér-
hez): Bonazsorlnó!... 

Pincér: Bondzsorno!... 
Vldorka: Due Eier, mit Glas! . . . 
Pincér (nem érti): Command!, Signorét... 
Vldorka (magyarázza): Eier! Eier! Diese 

weisse harte, was sind) drinnen ganz gelb! 
Pincér: Moccat 
Vidorka: Eier! (Kiabál): Tojás! Tojinó!... 

Zwei!. . . Mit Glaslnó!... 
Kondor: Mit ordítt Ez nem B ü k e t ! . . . 
Vidorka! Hát látja, hogy nem é r t i ! . . . 
Kondor: A maga kiejtésit! . . . De nem 

süket! . . . 
Vldorka (megint magyaráz): Eier! Ele-

r inó! . . . 
Pincér: Kapuocsinót,. . 
Vldorka (kétségbeesetten): Ez nem tud 

olaszul!. . . (Ráhagyja.) Kapuccslnó!... 
Pincér (be a kávéházba). 
Kondor: Hát ez borzasztó!... Vidor-

kám! . . . Én sajnálom magá t ! . . . 
Vldorka (ijedten): Mért! Mi vant! 
Kondor: Szegény asszonyka mia t t . . . 
Vldorka: Ja persze!. . . Majdnem elfelej-

tettem!... Most mondja! Mit szólt! 
Kondor: Mikor esküdtek!! 
Arldorka: Pénteken! Pedig mondtam 

neki, hogy hagyjuk szombatra! Nem tehe-
tek róla, én babonás vagyok!. . . Soha 
többé nem esküszöm pénteken!. . . 

Török úr (jobbról jön, sportruha és piros 
fez. Fényképezőgép és Bädeker. Megáll Vi-
dorkáék asztalánál): Kühüm lüf if homuf-
lif iszhim hi fg jahemt . . . 

Vldorka (ijedten): Mit akar ezt! 
Kondor: Biztos eltévedt és kérdez vala-

mit! . . . 

Vldorka: Ismeri? 
Kondor: Dehogy! De engem is kérdezett 

a szállodában!... 
Török úr: Kühüm lüf h i fg jahemt . . . 
Vldorka: Ez madagaszkári? . . . 
Kondor: Dehogy! Egy török! 
Vldorka: Mér pöfet 
Török úr: Homuflif if iszhim tiíi ifhamt! 

Homuflif t! . . . 
Vidorka: I f ham! . . . 
Török úr: Tanka sőn! . . . (El jobbra.) 
Vldorka (boldogan): J a j ! . . . tudok törö-

kü l ! . . . 
Kondor: Itt mennyi külföldi v a n ! . . . 
Vldorka: Na hallja! Velencében!... 
Kondor: Vidorkáml.. . Én igazán meg 

vagyok i jedve! . . . 
Vldorka (ijedten): Mért! Mi v a n t ! . . . 
Kondor: Hogy mi lehet az asszonyká-

v a l . . . 
Vldorka: Ja igen! . . . Mindig elfelej-

tem! . . . 
Kondor: Mégis csak utána kell nézni . . . 
Vidorka: Még egyszer megpróbálom! 

Maga lesz a tanú Pesten, hogy én folyton 
kerestem!.. . (Kiabál): Micsukó!... Mi-
csukó! . . . (Erre távolról egy női hang vá-
laszol): Vi'dlorka!... Vidorka!. . . 

Vidorka (ijedten): Mondja, ez eredeti, 
vagy visszhangt!. . . 

Kondor (felugrik): Biztos a felesége!... 
Vidorka (ijedten): Az ki van zárva! Jöj-

jön, menjünk innen! . . . 
Kondor: De mért lenne kizárvat! 
Vidorka: Mer az eltűnt! Menjünk in-

ncn! . . . 
Kondor: Dehogy.. . Vár jon! . . . Most kia-

báljon, most! . . . 
Vldorka: Nemi Soha! Ne fájdítsa a szi-

vemet! . . . 
Kondor (visszatartja a karjánál): Vár-

jon ! . . . Próbáljuk meg! . . . (Kiabál): Mi-
csukó! . . . Micsukó ! . . . 

Vidorka (kétségbeesetten): Ne ordítson, 
Kondor! Fáj nekem! Jö j jön! . . . 

Kondor (ordít): Micsukó!... Micsukó!... 
Vldorka (szinte birkózik vele): Fogja be 

a szá já t ! . . . 
Micsukó (hangja): Jövök m á r ! . . . Jövök 

m á r ! . . . 
Vldorka (lemondóan): Slussz! Hát mit 

csinál jakt! . . . Nem tudtom elveszíteni!... 
Micsukó (berohan a színre): Ödön!!... 
Vidorka: Micsukó!... 
Micsukó (magánkívül): ödJönl! 
Vidorka: Hát igaz ezt Te élszt! Hát 

igaz ezt Te itt vagyt 
Micsukó (pofonvágja). 
Vldorka: Igaz! 
Micsukó: Hol voltált! 
Vidorka: Kerestelek!... 
Micsukó: Hol voltál két nap ig t ! . . . 
Vldorka: Fiam, becsületszavamra, foly-

ton kerestelek!... A Kondor a t anúm! . . . 
Kondor: Igaz, nagyságos asszony.. . 
Vldorka: Még a Lldóra is átmentem 

megkérdezni, hogy kiket vetett ki a ten-
ger . . . 
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Micsukó: Azt mondtam, várj meg a Cam-
panile előtt, amig én ajándéikokat vásá-
rolok! Monditain, vagy nem mondtam!! 

Vidorka: Mondtad . . . 
Micsukó: Mért nem vár tá l ! ! . . . 
Vidorka: Mert a/t sem tudom, fiam, mi 

az a Campanillóí!. . . 
Micsukó: És hol voltál két napig!! Mért 

nem jöttél haza!! 
Vidorka: Folyton kerestelek... 
Micsukó (magánkívül): De mért nem jöt-

tél haza?! Arra nem gondoltál, hogy ott-
hon is lehetek!! 

Vidorka: De igen, de arra is gondoltam, 
hátha n e m . . . 

Micsukó (magánkívül): Hát veddl tudo-
másul, nekem ebből elég! Még ma haza-
megyünk a hétórás gyorssal!. . . 

Vidorka: De édes f iacskám.. . 
Micsukó (egyre feljebb): Nekem ebből 

e lég! . . . 
Vidorka: Nyugodj m e g . . . 
Micsukó: Nem nyugszom! Hagyj békén! 

Te un'dbk! 
Vidorka: Esküszöm neked, hogy . . . 
Micsukó: Ezt érdemlem tőled! így hálá-

lod meg! ! . . . 
Vidorka: Mi t ! ! . . . 
Micsukó: A fiatalságomat! Amit neked 

adtam!! Csak nekedl Egyedül! . . . 
Vidorka (kétségbeesve): Már megint el-

túlzod. . . 
Micsukó (egyre feljebb): Mit adtál te 

nekem!! Adtál gyöngédséget!! Adtál han-
gulatot!! Adtál egy kis l í r á t ! ! . . . 

Vidorka (indignáltan): Mi az. hogy lí-
rát! Még a pengőket is elvetted!.. . 

Micsukó: Tönkretetted nekem az egyet-
len nászutam, amire úgy vártam hosszú 
évek óta! Erről álmodoztam fehér lány-
szobámban! . . . 

Vidorka: Nem is f ehé r . . . 
Micsukó: Fehér! 
Vidorka: Először is b a r n a . . . 
Micsukó (magánkívül): Már megint kez-

ded! ! . . . 
Vidorka (ijedten): Igazad van! Fehér!.. 
Micsukó: Ezt tudod! Ezt igen! Bosszan-

tani 1 Itt is! Szekírozni, marni, szúrni, gú-
nyolódni! Még itt Velencében ls ezt ka-
pom tőled! Pfuj! Paraszt! Fajankó! Lel-
ketlen! Ostoba!... 

Vidorka (dühvel): Na, Kondor . . . kellett 
ez ! ! . . . (Belecsíp Kondorba.) 

Kondor (halk kétségbeeséssel): Hát ezt 
én nem tud tam. . . 

Micsukó (Kondorra): Ez ki!! Talán mégis 
bemutatnád végre! Vagy azt akarod, hogy 
én mutatkozzam be ! ! . . . 

Vidorka (rémülten): Dehogy, fiacskám, 
csak eddig nem volt alkalom.. . Kondor 
kollégám a bankból!. . . 

Kondor: Kisztlhand! Kondor! 
Micsukó (utálattal): örvendek!. . . 
Kondor: Részemről!... 
Vidorka (nagyot sóhajt): Épp itt talál-

koztunk! . . . (Nézik egymást — Kondor 
mélységes részvéttel, mintha azt mondaná: 
ne haragudjon, nem tudtam ...) 

(Másodpercnyi csönd.) 

Micsukó (leül): Rendelj nekem egy fagy-
la l tot ! . . . 

Vidorka: Hogyne! Rögtön f i am! . . . (Leül 
— Kondor is — Vidorka kopog az aszta-
lon.) Halló! . . . Grázie!. . . Grázie!. . . 

Pincér (jön, hozza Vidorka kávéját). 
Vidorka: Allalla! (Az asszonyhoz.) Mi-

lyen fagylaltot akarsz, fiam! 
Micsukó: Málnát. 
Vidorka (a pincérhez): Málninó! Zwei 

Stück kalte Málninó! Versté! Málninó ist 
diese rote bogyóeis, von unter, was kommt 
vor nur von bókeren! Versté! 

Pincér: Spagetti! 
Vidorka (az asszonyhoz): Van spagetti 

fagylalt! Akarsz! 
Micsukó: Nem! Málnát akarok és citro-

mot! . . . 
Vidorka (a pincérhez): Eine Málninó und 

eine Citroen! 
Pincér (gondolkozik): Mit G l a s ü . . . 
Vidorka: Mit Glas! Zwei Stück! 
Pincér (csodálkozik): Mit G l a s ü . . . 
Vidorka: Ja, ja, ja, mit Glas! . . . 
Pincér: Moment!.. . (Bemegy a kávé-

házba.) 
Kondor: Nem is tudtam, Vidorka, hogy 

maga ilyen jól beszél olaszul!.. . 
Vidorka: Az ember konszolidálja magát 

a környezetihez!... 
(Pici csönd.) 

Kondor (enyhíteni akarja a hangulatot): 
Na kérem, az a fontos, hogy megtalálták 
egymást, nagyságos asszonyom! Méltóztas-
sék elfelejteni ezt a kis incidenst és tessék 
boldogan, mosolyogva, jókedvűen gyönyör-
ködni ebben a csodálatos városban!.. 
Ödön jó f i ú ! . . . 

Micsukó: Én nem mondom, hogy rossz, 
csak egy kicsit hülye! . . . 

Vidorka (zavartan): De fiacskám . . . 
Micsukó (mosolyogva): Na jbl van, na 

gyere ide, na ide mellém, te kis caacsi, te 
kis jószág! Micsukó már nem haragszik, 
Micsukó megint jókedvű, nézd, Micsukó 
kacag! Nézd, hogy kacag! . . . (És kacag.) 
örülsz, hogy Micsukó kacag! . . . 

Vidorka: Örülök, hogy Micsukó kacag!... 
Micsukó: Nézd, Micsukó örül az életnek! 

örülsz, hogy Micsukó örül az életnek! . . . 
Vidorka: Örülök, hogy Micsukó örül az 

életnek. , . 
Micsukó: örülj nagyon! Kacagj és 

örü l j ! . , . 
Vidorka (kínnal nevet): J a j de örülök!... 

Kondor! Örüljön maga i s ! . . . 
Kondor: Hát örülök. . . 
Vidorka (halk dühvel): örüljön jobban, 

mert magába rúgok! . . . 
Micsukó: Látod, te kis csacsi, bennem az 

a kedves, hogy mindig, mindig megbocsá-
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tok neked!. . . Ügy-e megbocsátok neked!... 
Vldorka: Igen, benned az a kedves. . . 
Mlcsukó: Bocsássak meg most isi! 
Vldorka: Bocsássál meg, fiam . , . 
Mlcsukó: Hát megbocsátokl... (Kacag 

és pofonüti.) 
Vldorka: Bocsáss meg a Kondornak is . . . 
Mlcsukó: Te kis bolondos mókusI. . . Na, 

ki kap most tőlem egy szép nagy puszittl.. 
Vldorka (zavartan): Nem tudom. . . 
Mlcsukó (becézve): Na, mégis?. . . Ki 

kap most én tőlem egy szép nagy pu-
szit!! . . . 

Vldorka: A Kondor . . . 
Mlcsukó: Nem a Kondor 1 Hanem te 

kapsz egy puszi t! . . . 
Vldorka (zavartan): Fiam, tartsd' vissza 

magad . . . Majd otthon a szállodában . . . 
Mlcsukó (Kondorhoz): Nézze, hogy pirul 

a kedves!.. . Akár egy bakfis! . . . 
Vldorka (idegesen): Én nem pirulok 

fiam, de ne becézzél mások előt t ! . . . Kire 
tartozik az, hogy mi szeret jük. . . (Kija-
vítja.) . . . t e engem!. . . 

Mlcsukó: Micsukó tégedet becéz, mert 
Micsukó tégedet szereti Micsukónak te 
vagy az ő szépséges tubarózsája!. . . Igaz!! 

Vldorka: Igaz! De még sem kell velem 
kérkedni . . . 

Mlcsukó: Talán te akarod nekem előírni, 
hogy mikor becézzelek) . . . 

Vldorka: Én nem akarom előírni, fiam, 
de kire tartozik, hogy én rózsa vagyok!.. . 
Ez a te privát dolgod!,.. 

Mlcsukó: Hát mikor becézzelek, ha nem 
a nászutunk a l a t t ! . . . Hát hol becézzelek, 
ha nem Velencében, a szerelem városá-
ban!! . . . 

Vldorka: De fiacskám . . . 
Mlcsukó (szerelmesen): Ödön! Hát nem 

érzed ennek a csodálatos városnak a bó-
dító varázsát!! . . . 

Vldorka: Dehogynem érzem, fiam . . . 
Mlcsukó (még szerélmesebben): Ödönt 

Hát nem érzed a szívdobogást ebben az 
azúrkék levegőben!!... Ahogy suhan a 
szellő, még az is romantikust . . . (Boldo-
gan.) ödönt En szerelmes vagyok!. . . 

Vldorka {halk kétségbeeséssel): Szép na-
pom lesz mámal . . . (Belerúg az asztal 
alatt Kondorba.) Fene egye meg magát!. . . 
(Fiatal szerelmespár jön — boldogan, ra-
gyogva, karöltve az egyik asztalhoz ülnek.) 

Fiatal férj (kopog az asztalon). 
Mlcsukó (nézi őket): ödön! Nézd! ök Is! 

Milyen édesek!... 
Vldorka: Milyen édesek!... 
Mlcsukó: Akárcsak m i ! . . . 
Vldorka: Akárcsak. 
Pincér (kijött a fiatalok előtt): Bon-

zsornó!.. . 
Férj : Bonzsornó! 
Pincér: Mocca! 
Férj : Une Mocca, une Kapuccslnó! 
Pincér: Une Mocca, une Kapuccslnó!.. 

(Indul vissza.) 
Vldorka: Halló! Grazie! Was 1st mit die 

E i s ! . . . 
Pincér: Mit Glas! 
Vldorka: Mit Glas! Was ist! 
Plucér:.Moment! . . • (Be a kávéházba.) 

Wleiut-Uáví façatou*! 

(A két fiatal közt szerelmesen suhan a 
párbeszéd.) 

Féri: Szeretsz!! 
Asszonyka: Szeretlek! — Es te!! 
Férj : Én csak imádlak! Te drága! 
Asszonyka: Te édes . . . Olyan boldog va-

gyok! . . . 
Mlcsukó: Ödön! Nézd! Pest iek!. . . 
Asszonyka: Hogy szeretsz!!.. . 
Férj : Nem tudok én arra szavakat ta-

lálni, hogy elmondjam neked, szerelmes 
életem!.. . Mindenségem, fényem, drága 
egyetlenem!... Most tudom csak, mit Je-
lent az életnek örülni ! . . . 

Mlcsukó (izgatottan): Ödön! Hallod!! 
Vldorka: Hallom!. . . 
Mlcsukó: Csináld te l s ! . . . 
Vldorka: De f i a m . . . 
Mlcsukó: Ödön, csináld! Ne ellenkezz me-

gint! . . . 
Vldorka (kétségbeesve): Hát édes fiam, 

én nem tudok arra szavakat találni, hogy 
én most mit érzek. . . (Az asztal alatt Kon-
dorba rúg.) A fene egye meg magá t ! . . . 

Mlcsukó: Hogy szeretsz!! Hogy szeretsz!! 
Vldorka: Hát arról nem is lehet be-

szélni! . . . 
Férji Életem!. . . 
Asszonyka: Mindenem!... 
Férj : Hogy én hogy szeretlek, megpró-

bálom neked elmondani szépen.. . (verset 
mond.) 
Nincsen annyi tengercslllag fent az égen, 
Ahogy én szeretlek téged, mindenségem, 
Boldogságom fényét, te adtad meg nékem, 
Áldjon meg az Isten mind a két kezével!... 

Mlcsukó (behúnyt szemekkel): Ödön! 
Hallod!! 

Vldorka: Hallom 1 . . . 
Mlcsukó: ödön! Csináld!.. . 
Vldorka: Fiam, én ezt most hallom elő-

ször . . . 
Mlcsukó (behúnyt szemekkel, szerelme-

sen): Ödön! Mondj nekem gyönyörűt, mert 
belédrúgok!... 

Vldorka (énekel): Ahogy én szeretlek, 
nem szeret úgy senki! . . . (Kondorba rúg.) 
Kellett ez ! ! . . . Legalább súgjon! . . . 

Kondor: Mi t ! ! . . . 
Vldorka: Valami verse t . . . 
Kondor (súg): Ha eldobod egykor az öz-

vegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul 
akaszd!. , . 

Vldorka: Maga marha! Eredetit súgjon!.. 
Kondor: Ez jobb! Ez Petőf i ! . . . 
Vldorka: Ezt lehet!)!... 
Kondor: Perszel . . . 
Vldorka: Ha eldobom egykor az özvegyi 

fátyolt, fejfádra sötét lobogóul akaszd!. . . 
(Kondorhoz.) Akaszd! . . . Akasztom!,.. 

Mlcsukó (behúnyt szemekkel): De szép!... 
Vldorka: És milyen lesz! . . . 
(Egy monoklis úr jön, leül a teraszra.) 
Monoklis (kopog az asztalon). 
Mlcsukó (felriad az álmodozásból): Mi 

azü 
Vldorka! Egy vendég. . . 
Mlcsukó: De dörölmböl ez ! ! . . . 
Vldorka: Bendelni a k a r . . . 
Monoklis (odafordul Vidorkdék asztalá-

hoz, szemtelenül): Parancsol, nagysád!! . . . 
Micsukó: Mit akar!! 
Monoklis (nagyon szemtelen): Szólt hoz-

zám, nagysád!! . . . 
Mlcsukó: Először is én nem vagyok ma-

gának nagysád. . . 
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Vldorka (ijedten): De f iacskám.. . 
Miesukó: Hagyd csak! Másodszor: én nem 

magának szóltam, hanem magáról szóitami 
Monoklis: Hallottam, nagysádI 
Mtcsnkó: Harmadszor: ne pimaszkodjon, 

mert tőlem megkaphat ja 1 . . . 
Vldorka (rémülten): De f iacskám.. . 
Miesukó: Ödön! Vágd pofon! 
Monoklis (felugrik): Micsodái!. . . 
Vidorka (rémülten): F i a m . . . ne csinálj 

i lyeneket. . . 
Miesukó: Ödön! Vágd pofont 
Vldorka: J a j j Is tenem. . . ilyen botrányt 

csinálni . . . 
Miesukó: ödön: Ha nem vágod pofon, el-

vá lunkl . . . 
Vidorka: Fiam, nem vágom. . . 
Monoklis: Fimasz! 
Vidorka: Kicsodát! 
Monoklis: Magat 
Vidorka: Kikérem magamnak! Én bántot-

tam magát vagy a feleségemtt 
Monoklis: Ez a maga feleséget! 
Vldorka: Igenis ez! Igenis ez! 
Monoklis: Ez a szakácsnőt! 
Miesukó (sikolt). 
Vldorka: Na tessékt Kellett ez nekedt . . . 
Miesukó: ödöln! Vágd pofont 
Vldorka: Én nem kezdek egy ilyennel!... 
Fér j (felugrik a monoklis előtt): Hogy be-

szél maga egy úrihölggyel tl 
Monoklis: Fogja be a száját! 
Férj (hatalmas pofont ad a monoklisnak). 
Vidorka (ordít): Brávó! Helyest Még 

egyet neki ! . . . Brávót Kondort Pincér! Mi-
esukó I (Felkap egy s féket.) Fogjatok le, 
mert én agyonütöm!... (Liheg.) 

Monoklis: Nevezze meg magátt 
Férj (névjegyet dob). 
Monoklis (szintén — aztán Vidorka felé): 

Nevezze meg magátt 
Vldorka: Kondor, magához szóltak!.. 
Kondor: Nem! Magának szóitakt . . . 
Vidorka: Dehogy!.. . Magához!.. . (A 

monoklishoz.) Kinek a neve kellt 
Monoklis: A magáé! 
Vldorka (Kondorhoz): Mondom, hogy a 

magáé! (A monoklishoz.) Kondor Jenő, Ne-
felejts-utca 27. 

Monoklis: Még találkozunk! (Elrohan.) 
Vldorka (széketkap): Fogjatok le, fogja-

tok le, mert én szétszaggatom!... (Liheg.) 
Miesukó: Szégyeld magad 1 . . . 
Vidorka: Mér szégyeljem m a g a m t . . . 
Miesukó: Süljön kl a szemedt 
Vidorka (indignáltan): Mit akarsz tőleml 

Bántottalak ént! Én mondtam neked, hogy 
szakácsnőt!.. . 

Miesukó: A helyett, hogy megvédtél volna, 
hagytad, hogy egy idegen úriember keljefl 
a védelmemre!,.. 

Vidorka: Hát nem tarthattam vissza.. 
Miesukó: Szégyeld magad! Pfuj! Pfujt 

Te ostoba fajaukót Pfuj ! P f u j t . . . 
Vldorka: Tessékt Most megint minden-

nek én vagyok az o k a . . . 
Miesukó: A többit majd otthoni Majd 

otthon elintézzük!... 
Vidorka (Kondorhot, dühhel): Kellett 

eztl A fene egye meg magá t ! . . . 
Miesukó (a férj feléit Köszönöm, uram, 

a lovagiasságát! 
Férj (meghajol): Asszonyom!... 
Micsnkó: ön f é r f i ! . . . 

Asszonyka (a férjébe karol, boldogan): 
De még milyent . . . 

Miesukó: Ön férfit Ön úriembert . Nem 
úgy, mint egyesek!.. . 

Férj : Asszonyom! Kötelességem volt! 
(Elmegy az asszonykával.) 

Miesukót (a férjéhez): P f u j ! . . . 
Vldorka (durcásan): Hát p f t i j ! . . . 
Miesukó: Szégyeld magad! . . . 
Vldorka: Hát szégyelem... 
Miesukó: így néz ki egy férj! Egy if jú 

szerelmes férj! Aki imádja a feleségétt 
Mit gondolsz, így néz k i t . . . 

Vldorka (meggyőződéssel): Nem így 
néz kit 

Miesukó: De nem ám! Nem bizonyt 
Vidorka: Nekem mondodt 
Miesükó: Nna! Majd a Bzállodában! Ott-

hon még visszatérünk! És utazunk! 
Vidorka: Mikort 
Micsnkó: Ma! 
Vidorka: De édes f iacskám. . . 
Miesukó: Ne vitatkozz! Megyünk!t 
Vldorka: Jóformán még semmit nem lát-

tam Velencéből... 
Micsnkó: Nem érdekelt Megyünkt 
Vidorka (kétségbeesve): Ne legyél Ilyen 

szívtelen! Még alig gondolái tunk és a Dó-
zsa-palotát se l á t tuk l . . . 

Miesukó (ellentmondást nem tűrő han-
gon): Ma este utazunk a hétórás gyorssal! 
Én egy ilyen hülyével nem nászutazom 
tovább!.... Nálad van az útlevélt! 

Vldorka: I g e n . . . 
MlcsUkó: Add ide ! . . . 
Vidorka: Minek t . . . (Átadja.) 
Miesukó (elveszi): Mert vásárolni me-

gyek és nem akarom, hogy eltűnj! Át-
megyek a bazárba, de el ne mozdulj in-
nen! . . . Megértetted! 

Vidofka: I g e n . . . 
MlcsUkó: Itt, ezen a helyen v á r j ! . . . 
Vidorka: J ó ! . . . 
Miesukó: Tíz perc múlva Itt vagyok! De 

el ne mozdulj! 
Vidorka: N e m . . . 
Miesukó: Itt várj! T e . . . t e . . . t e . . . sze-

rencsétlenség! . . . (El jobbra.) 
(Szünet. 

Kondor (részvéttel): Vidorkám, ne hara-
gudjon rám, én nem tudhat tam. . . 

Vidorka (könnyezve): Mióta eljöttünk 
Pestről, már ötödször találoin meg! . . . 

Kondor: Mondja, Vldorka, hát miért nő-
sült magat 

Vldorka: Micsoda buta kérdés, hát mért 
nősül az ember t . . . 

Kondor: Szerelemt 
Vidorka: Másért nem lehett 
Kondor: Hozományt 
Vidorka: Na l á t j a ! . . . 
Kondor: Mennyit kapottt 

Owl**1 
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Vidorka: Egy vn»at se! 
Kondor: Hát ez elég kevés . . . 
Vidorka: Még u g r a t ) ! . . . 
Kondor: Hát mért nem k é r ü l . . . 
vidorka: Mit! 
Kondor: A hozományt! Amit ígértek . . . 
Vidorka: Na és ha kérem! Mit érek 

vele! Bírok én ezzel a növel! Nem látja, 
hogy terrorizál! Ez egy rémuralom, ahogy 
én élekl A Sztálin lehet ilyen! 

Kondor: Ugyan kérem! En nem is cso-
dálom, hogy magával így bánik a Xele-
sége! . . . 

Vidorka: Mér!! 
Kondor: Mert egy asszonynak imponálni 

ke l l ! . . . 
Vidorka: És én nem imponálok! . . . 
Kondor: Maga!! Mivel!! Azzal, hogy 

hagyta őt előbb sér tegetni!! . . . 
Vidorka: Nem is sérteget ték! . . . 
Kondor: És a szakácsné! . . . 
Vidorka: Az nem egy sér tés! . . . Az egy 

foglalkozás!. . . 

E T I K A L A U Z 
Ebben e rovatban a hirdetések milliméter sor 

á ra 50 fillér. Legkisebb hirdetés 10 milliméter. 

T á r s a s á g b e l i úriasz-
szony legdiszkrétebb 
házasságközve t f t é -
s e Doctorné Király-utca 
67. I. 3. Tel. : 13-73-93. 

Felülmúlhatatlan 

Dr. Hegyi Äff iÄ 
I Szilárd-u. 6. T. 139-683 Leg-nagyobb választék bérház, 
villa, földbir tokban. 

MOSTQPPOLAS » I 
ruhák, abroszok, szövettel be-
vont bútorok, művészi látha-
tatlan beszövése. Szakszerű 
kötöttáru iavitás. szemfelsze-
dés. Utolérhetetlen ruhafánv-
telenites. „ D R E S S I N G " 
VIII., Baross-utca 41. üzlet 

leregmenie-
siti lahását. 

házi állatalt. Nem mérgező, 
szagtalan. Ezt kérj« aiadnilt. 

GRAMOFONLEMEZEK 
használt tánc- és müvész-
felvételek 80 fill.-től. Gra-
mofonok legolcsóbban. Ár-
jegyzék dí j talan. Központi 
Képraktár, Rákéozi-út I I . 

udvarban 

Megúnt lemezeit 
cserélje be új slágerekre ! 
2 éve megjelent jó állapotú 
használtakért, 3 drb-ért I új 
4 pengöset adunk Régebbiek 
cseréje is elönyfl.en. Ismertető 

díjtalan. 
Központi Gépraktár, 
Rákócst-út 80, udvarban. 

R ó z s a v ö l g v b e n 
150 • főútvonalon fekvő sarok 
telek eladó. Érdeklődés: VIII., 
Mária Terézia-tér 2. Frait. 

2000 négyszögöles 

néhány vérszegény, rosszul táp-
lálkozó gyermeket, 8—12éve-
set nyaralásra elvállalna. Ma-
gaslati levegő, legideálisabb kí-
mélő klíma, legelsőbbrendű el-
átás. T.: 115-803 vagy 269-818 
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Szemfelszedés 
„Ancsánál" Akácfa-u. ó l . 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, jól. Kötöttáruk alakí-

tása, Javítása. 
»Divatkutyák«, luxusebek, 
patkányfoRék, haszonebek 
megrendelése (válasíbó-
lyeg). páros í tása : Köz-
ponti Állatorvosi Rendelő, 
Podmaniczky-u tca 11. az. 

Telefon : 1-815-96. 

LEGRÉGIBB 

MÜTÖMÖ 
MŰHELY 

Postai szállítás. 
ÜII6I-« 1. Telefon : 184-327. 

n P t l F T l f í viola, cselló nílUIlll l l részlet re U 
TÛTH hangversenyhegedíi-
készíiő mesternél IV.. Kossuth 
Laios-u. 8 József főherceg 

udvari szállítóla 

László 
clánoz 

takarít 
beraktároz 

Bpest , V., Vlsegrádl-u. 8. 
Telefonszám : 127—162 

Kondor: És ha még jobban sértegették 
voluaü . . . 

Vidorka: Az m á s ! . . . 
Kondor: Akkor megvédi!! . . . 
Vidorka: Nem! 
Kondor: Na lát ja! Mert gyáva! 
Vidorka: G y á v a . . . g y á v a . . . mit vág 

fel! Maga talán egy Csangkaisek!. . . 
Kondor: Én nem is vagyok g y á v a ! . . . 
Vidorka: Igen! Akkor mért nem védte 

meg maga! 
Kondor: Mert nem az én féleségem!.. . 
Vidorka: Az igazi Mázlista! . . . 
Kondor: Mondja! Mit csinálua maga, ha 

egy idegen férfi, teszem föl, fixirozná a 
maga feleségét . . . 

Vidorka! Röhögnék. 
Kondor: Vagy ha randevúra hívná . . . 
Vidorka: Pláne röhögnék! (Röhög.) Mond-

jon még ilyen jtókat!. . . 
Kondor: Hát szégyelheti magát! Én nem 

is csodálnám, ha magát egyszer nyilváno-
san bántalmazná a felesége . . . 

Vidorka: Ne idegesítsen, kérem, hát mit 
cs iná l jak!! . . . 

Kondor: Imponál jon! . . . 
Vidorka: Mivel!! 
Kondor: Azzal, hogy férfi! 
Vidorka (ijedten): Folyton!! 
Kondor: Persze, hogy fo ly ton! . . . 
Vidorka: Könnyű ast mondani! Hát mit 

gondol, hány éves vagyok én! 
Kondor: Az nem a kortól függ! 
Vidorka: Nem! Az a nőtől is függ! 
Kondor: Legyen férfi a t a lpán ! . . . 
Vidorka: Nézd, hogy föl vá j j ! . . . Mintha 

ő annyira tudna Imponálni! . . . 
Hétvégi (jön balról, komor, nagy darab 

ember, leül az egyik asztalhoz és kopog). 
Kondor: Látja ezt az ember t ! ! . . . 
Vidorka: Lá tom. . . 
Kondor: Mit csinálna maga, ha ez az 

ember megjegyzéseket tenne a felesé-
gére! . . . 

Vidorka: Mit csinálna maga! 
Kondor: Pofonverném! 
Vidorka: Ezt!! 
Kondor: Ezt! 
Vidorka: Maga!! 
Kondor: Én! 
Vidorka: Hát idehallgasson! Ha ezt maga 

pofonveri, én lenyelem a fe jemet ! . . . 
Kondor: Hát fogadjunk tíz pengőbe, 

hogy pofonvereml. . . 
Vidorka: Ezt!! 
Kondor: Ezt! 
Vidorka: Maga!! 
Kondor: Én! 
Vidorka: Mostü 
Kondor: Most! Rögtön! 
Vidorka (szó nélkül elővesz 10 pengőt és 

átadja): Tessék! 
Kondor (elteszi a pénzt, feláll, odamegy 

Hétvégihez és pofonüti). 
Hétvégi (felnéz az újságjából, örömmel): 

Kondorkám, hát te is itt v a g y ! ! . . . (Bol-
dogan megrázza a kezeit.) Drága öregem!... 

Kondor (röhög): Megijedtél! . . . 
Hétvégi: Dehogy i jed tem! . . . örülök, 

hogy látlak! Én ma érkeztem!. . . És te!!... 
Kondor: Pár napja . . . 
Vidorka (indignáltan): N a h á t l . . . Ilyen 

csibész!. . . 
Kondor (röhögve): Na, mit szól! 
Vidorka: Bátor ember m a g a ! . . . 
Kondor (Hétvégihez): Engedd meg, hogy 

bemutassam a ba rá tomat . . . 


