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Hűvösvölgyi 
Park Szanatórium 
Hldegkútl-út 78. Telefon: 164-085 

öszi,asfvásár 

Pihenés, levegő, napfény 
a Hárshegyen « 

1938. szeptember 1-12 
a városligeti Iparcsarnokban 

Harminc kis- és középipari 
szakma káprázatos kiállítása 

N a g y s z a b á s ú asztalterítési 
verseny, főző- és befőzési ver-
senyek. Tanácsadás háziasz-
szonyok részére. Háziasszonyi 

akadémia 
F é l á r ű u t a z á s Budapestre 
VIII. 29-től szeptember 12-ig 

Külföldieknek~7eljes vízum-
mentesség augusztus 24-től 

Vidám élet a margitszigeti Palatínus-
strandon 

P Á R I Z S - b a n 
Regent's-Garden-Hotel 
6, rue Pierre Demours Paris (17) az 
Étoile és a Bols de Boulogne (öze-
iében. Telles komfort, mérsékelt 
«rak. Magyar személyzet Telefon: 

Étoile 48-03. 

Talán nincs is európai metropolis, amelynek 
olyan tündéri és egészséges környék® volna, mint 
Budapestnek a budai hegyvidék. Ideálisabb helyet 
el sem tudunk képzelni üdülőknek, bel- és ideg-
betegeknek, lábbadozóknak, mint a Hűvösvölgyi 
l 'arkszanatórium a Hárshegyen. Ez a dekoratív és 
főként egészséges környezetben épült intézet 
máris úgy szerepel a köztudatban, mint egy 
idecsöppent, nyugalmas paradicsomi világ. A Hi-
degkúti ú t 78. szám alat t gyönyörű park közepén 
épült, elegáns palota a modern gyógyászat és szál-
lodákultúra minden kellékét magában foglalja. Van 
ílektrotherápia, vízgyógyintézete, központi fűtése, 
és folyó hideg-meleg vize minden szobában. Nem-
csak a pesti és a magyar, de a külföldi közönség 

! körében is nagyon népszerű az ú j vezetés alatt álló 
hűvösvölgyi Parkszanatórium. 



a F. I.S. 
Z o O k o t ^ a u y S J l r C U ^ 

A Nemzetközi Sí Szövetség (IF. I. S.) 
1939-ben Zakopanéban rendezi meg a 
sí-világbajnokságot. A versenyek prog-
ramja már készen van ós azt itt kö-
zöljük : 
Febr. 11. szombat: 

„ 12. vasárnap: 

„ 13. hétfő: 
„ 1«. kedd: 

15. szerda: 

16. csütörtök: 
17. péntek: 
18. szombat: 

19. vasárnap : 

Megnyitó ünnepség 
Lesiklóversenyek férf iak 

és nők részére 
Stafétaverseny 
Slalomversemy férfiak és 

nők részére. A lefolyt 
versenyek díjkiosztása 

Nyílt és kombinált hosszú-
távverseny, 18 km 
távolságon -

Kombinált ugróvereenyek 
Pihenőnap 
Hosszútávverseny 

50 kilométeren 
Nyilt ugróverseny és 

díjkiosztás. 

Pénteken, 18-án, a világbajnokságok 
alkalmából katonai síjárőr bemutató 
lesz. 

Zakopane tehát, amely már hosszú 
évek óta a lengyel télisport főhelye, 
1939 februárjában egy héten át az egész 
világ sísportjának a központja lesz. 
Mintegy 100'J méter magasságban fek-
sz'k a Magastátra lábánál, amely 2500 
méter magasságig emelkedik és fekvése 
ideális téli sportok számára. 

A Kasprowy-ra vezető drótkötélpálya 
lényegesen megkönnyíti a sísportot. A 
Krokiewen fekvő ugrósánc egészen 80 
méterig terjedő ugrásokat tesz lehetővé. 
Andrzej Marusarz lengyel 
1937-ben 83 métert ugrott. 

Számos kitűnő, minden kényelemmel 
felszerelt szálloda — az összes árkategó-
riákban —. vár ja Zakopanéban a világ-
verseny résztvevőit, azonkívül sok szép 
üzlet és szórakozóhely. 

Budapestről Zakopané gyorsvonaton 
16 óra alatt érhető el. Vasúton két és 
fél órányira van Krakótól, Lengyelor-
szág remek régi, műemlékekben gazdag 
városától, amely Európa minden fő-
városával kitűnő vasúti és repülő-ösz-
szeköttetéssei rend'elkezik. Zakopane 
azonban autón is jól megközelíthető és-
pedig ugyancsak Krakón keresztül, 
vagy pedig közvetlenül a csehszlovák 
határon át, amelyet Jaworzynánál, vagy 
Sucha Horánál kell átlépni. A lengyel 
államvasutak külföldi látogatók részére 
lényeges menetdíj kedvezmény eket nyúj-
tanak; a legkényelmesebbek a külföl-
diek részére szóló 15 napig érvényes 
körutazási jegyek, amelyek az állam 
egész területére érvényesek és harmad-
osztályon csak 60.—, másodosztályon 
90.-- és elsőosztályon 120.— Zlotyba 
kerülnek. 

Zakopane látképe 
a lengyel Tátrában 
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P R I M A D O N N A - A V A T Á S 

Anyukám, meghívtak bemutat-
kozásra. Most örülök igazán, hogy 
LETON szappant használok ál-
landóan : oly remek az arc-
bőröm, friss, hibamentes, mint 
még 

soha. 

Nem emlékszel ? A rádió- * 
ban hallottuk. Gyönyörfi Ki «z az ú j 

színésznő ? arcú 
jelenség 
így isi 

Boldog vagyok, a 
L e t o n REVU SZÍNHÁZ 

M a é s m i n d e n n a p a 
kivételes szépségű és meg-
jelenésű rádiócsillag fellépte. 

s z a p p a n 
krémes habja segí* 
tett megszerezni a 

és 
dicsőséget 

Salamon OaSpl 
(Rozgonyl fotók) 

A SZÉPSÉGET ÉS FIATALSÁGOT ÁLLANDÓAN BIZTOSÍTJA 
a Leton-szappan. Ragaszkodjon szépségéhez, ne hagyja azt elillanni, mert ettől függ 
a boldogsága, sőt egész életsorsa. A megszerzése, a megőrzése egyszerű, még csak 
nem is költséges. 

NEM kellenek házi pakkolások és egyéb kiábrándítóan ható pepecselések. Este 
egyszerűen megmossa arcát és nyakát a Leton-szappan krémes habjával. Rajta 
hagyja az arcbőrnek oly jótékony habot néhány másodpercig, aztán leöfbllti elő-
ször meleg, utána rögtön hideg vízzel. Ennyi az egész. Eeggelre kelve, bámulatosan 
üde és fiatalos aro fog a tükörből visszamosolyogni. A Leton-szappan krémes habja 
kölcsönzi az arcbőrnek azt a fiatalos, lányos teintet, melyet a férfiak annyira 
megcsodálnak. Kezdje el még ma a Leton-szappan kúrát. 

Az arcbőr e lsőszámú jóbará t j a 
A LETON S Z A P P A 

A Leton-szappan beszerezhető mindenütt 96 fillérárt. 
Főraktár: Hunnia gyógyszertár, Budapest, Erzsébet-ktfrAt 56. 
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SZÍNHÁZI ÉLET 

Bükk Marik» hazajött Barlinbdl «trandolni hÜYÖavüIgyi villájának: a kertiébe (Foto László} 

S Z Í N H Á Z I , FILM, IRODALMI É S M Ű V É S Z E T I S Z A K L A P 

SZERKESZTI: INCZE SÁNDOR 



'ÍNyári levél a magyar művészet sorsáról 
í r t a : PETROVICS ELEK 

Nem állhatom meg, hogy ne be-
széljek arról, ami sokunk lelkét 
nyomja: a magyar művészet sorsá-
ról. Jó néhány éve már, ihogy figyel-
jük a dolgok folyását és csodálat-
tal nézzük, milyen hősiesen birkóa-
niak a sorssal a magyar művésziek. 
Ha győzni ndm is tudnak, egy per-
cig sem gondolnak arra, hogy meg-
adják magukat, s csüggedés nélkül 
mondják totváb.b azt, amit Isten mon-
daniok adott. Olyanok is akadnak 
persze, akik elbuknak a harcában, el-
kótyavetyélik tehetségüket é3 féroe-
lésre vetemednek, de annál tisztább 
fénnyel világit a Derkovits Gyulák 
erkölcse, az erős lelkeké, akik a föld-
ről felmutatnak oda, »ahova útja 
nincs, csak égi lángnak«. 

Bizony-bizony, nemigen van mes-
terség, amely olyan nehezen küz-
dene, mint a képzőművészet. Ne té-
vesszen meg senkit, hogy vannak 
olyan művészek is — érdemesek 
vagy szerencséseik, — akiknek néha 
sikerül nagyobb megbízásra és ez-
zel egyidőre gondtalan életre szert 
tenni. A 'kevés kiválasztottakkal 
szemben a szabad portyázók nagy 
tábora áll és ebbe a táborba tarto-
zik egyrészt sok tehetséges fiatal, 
akiknek jövője végre sem lehet kö-
zönyös a nemzeti kultúrára nézve, 
másrészt egész sora a kitűnő öre-
geknek, akik egy életet töltöttek el 
a művészet szolgálatában és mivel 
sokkal több dicsőséget szereztek a 
nemzetnek, mint hasznot önmaguk-
nak, most, hanyatló korukra, sok-
szor azt sem tudják, telik-e ebédre 
holnap? 

A fatalisztikusan gondolkodók 
évek óta azt mondják erre, hogy 
minden berzenkedés hiábavaló, mert 
a kor szellemével jár, hogy az 
emberek érdeklődése elfordult a 
művészettől s ez ellen semmit sem 
leihet tenni. A világ a technika és 
a sport jegyébe érkezett el s lehe-
tetlenre vállalkozik, aki ki akarja 
zökkenteni útjából. Ez azonban ok-
talan beszéd. A művészet ősi és 
elemi szükséglete az emberi lélek-
nek, s ha a történet azt bizonyítja, 

hogy minden korban és minden kö-
rülmények közt szüksége volt rá 
az emberiségnek, szabad-e feltéte-
leznünk, hogy a ma emberének mel-
lékes lenne, van-e művészet és mi-
féle? A technika éppen olyan ke-
véssé nyomhatja agyon a művésze-
tet, mint a vallást vagy a költé-
szetet, s ha az emberiség lelki for-
málódása hullámzik is időnkónt, 
ezek a legmélyebb és legmagasabb 
emberi eszmények nem semmisül-
hetnek meg, amíg a földön nem 
szűnik meg minden emberi élet. 
Akik a sportot emlegetik, azoíknak 
figyelmébe ajánljuk, hogy a régi 
Görögországban a sport és a mű-
vészet együtt és egyszerre virág-
zott, még pedig olyan mértékben, 
mint sehol és soha másutt. A fata-
lizmust tehát, amely azt hirdeti, 
hogy a kor irányzata ellen minden 
küzdelom hiábavaló, el kell vetnünk 
érveivel együtt. 

De másfelől azt is Ihalljuk, s leg-
újabban többször, mint valaha, 
hogy a mai nyugtalan és feszült 
atmoszférában van az oka annak, 
hogy az emberek nem érdeklődnek 
jobban a művészet iránt. Kinek 
lenne kedve képet nézni, mikor a 
világ erjed és forrong, az izgató 
hírek egymást kergetik és senki 
sem lehet nyugodt arról, hogy mit 
hoz a holnapi Ebben az okoskodás-
ban van valami megvesztegető, de 
csak első tekintetre. Akik így gon-
dolkodnak, azok a művészetet luxus-
nak tekintik, kedves és játékos asz-
taldísznek az élet lakomáján, vagy 
ha úgy tetszik: a gomblyukba tű-
zött virágnak, amellyel csak jóked-
vében díszíti fel magát az ember. 
A művészetnek ilyen felfogása el-
len azonban mindenáron harcolnunk 
kell. Elavult nyárspolgári nézet az, 
hogy a művészetnek csak gazdag, 
szerencsés és gondtalan időkben 
van jogosultsága. Azok számára, 
akik igazán szeretik, a művészet 
nélkülözhetetlen tápláléka a lélek-
nek, s nyomasztó időkben nemcsak 
nem felesleges, hanem kétszeresen 
fontos, mert a gond és indulatok 



tengerében a béke szigetét jelenti, 
ahová elmenekülhetünk az élet zak-
latása elől. 

Persze erre azt leihet mondani, 
hogy ám igaz, a művészetben való 
gyönyörködés nem szűnlhetik meg 
rossz időkben sem, de azt igazán 
nem lehet kívánni, hogy a művé-
szetre költsenek is az emberek, mi-
kor rosszul megy a dolguk. Ehhez 
is van valamelyes szavunk. Miről 
és mennyiről van itt szó? Amit az 
élő művészetre költöttek az embe-
rek, az jobb időkben is csak sze-
rény töredéke volt annak, amit régi 
műtárgyakra — még pedig sokszor 
igen kétes minőségű műtárgyakra 
— adtak ki, nem is említve a talmi 
»antik« bútorok, a csecsebecsék, ék-
szerek stb. sokaságát. Sajnos, keve-
sen érezték azt, hogy elsősorban az 
igazán tehetséges élő művészekkel 
kell törődni, különösen olyan or-
szágban, ahol annyian vannak, 
mint nálunk és ahol bátran el le-
het mondani, hogy a képzőművészet 
sarkalatos tényezője a nemzet kul-
turális színvonalának. Megértjük, 
ha most, .mikor az idő megneheze-
dett, gyűjtőink, amatőrjeinik vissza-
vonulnak azon a területen, ahol ed-
dig nagy összegeket mozgósítottak 
és ahol ennélfogva lényegbe vágó 
megtakarításokat érhetnek el, de 
nem lennénk hajlandók hasonló 
megértéssel szemlélni azt, ha azo-
kat a szerény összegeket is meg 
akarnák takarítani, amelyeket az 
élő művészetre szántak eddig, is ez-
zel elszalasztanák azt a ihálás alkal-
mat, amikor csekély áldozattal igen 
sokat használhatnak. Elsősorban a 
művészeknek, de egyszersmind ön-
maguknak is, mert minél több okuk 
van az embereknek arm, hogy föl-
di javaikat féltsék, annál jobban 
teszik, ha nem sajnálják pénzüket 
olyan dolgoktól, amelyek nemes 
örömöt és — iki tudj a Î — talán okos 
befektetést is jelentenek. S ha van-
nak, akiket a sors forgandósága 
olyan helyzetbe juttatott, hogy 
egyáltalában nem áldozhatnak effé-
lére, másrészt elegen vannak olya-
nok is, akiknek most virradt fel és 
akiktől joggal várhatjuk el, hogy 
megszívlelik az Andrássy Gyulák 
és Balló Edék nagy példaadását és 
megteszik a magukét a művészet 
szeretetében és támogatásában. 

Nem beszélünk most a közületek-
ről, az államról, a városrói, noha 
nyilvánvaló, hogy minél nagyobb 
közteher nehezedik a magángazda-
ságra, arainál töhibet kell tenniük a 
közületeknek azokért a nemzeti fel-
adatokért, amelyeknek előmozdítá-
sát addig, amíg a magángazdálko-
dás kevesebb gonddal járt, elsősor-
ban a társadalomtól lehetett várni. 
A főváros azzal, hogy a képző-
művészet támogatására szánt költ-
ségvetését legutóbb ötvenről száz-
húszezerre emelte fel, örvendetes 
bizonyságát adta annak, hogy fel-
ismerte ezt a kötelességet. 

A művészet felett borongós lett 
az ég, de nagyot Ihibázik az, aki 
kétségbe esik és lemondást Ihirdet. 
Ha mindenki megteszi a magáét, a 
javulás nem maradhat el. 

A sajtóra különösen nagy feladat 
vár: az, hogy minél jobban propa-
gálja az élő művészetet, annyit és 
olyan feltűnően foglalkozzék vele, 
mint a színházzal vagy a sporttal. 
Ebből a kötelességből szerettük 
volna mi is kivenni részünket az-
zal, hogy ezeket a kérdéseket a 
Színházi Élet nagy nyilvánossága 
előtt szóba hoztuk. 

Petrovics Elek 
(Erdélyi la t i ) 



Ubfytyot* él ufö ULcáfyuí Budapests ? 
Királykisasszonyok az autobuszon — Egy pesti pongyola 
sikere — Éjféli vizit a ruhaszalonban — Hogyan lesz 22 

fontból 18? 
Budaipest fejedelmi vendége, az 

egyiptomi anyakirályné, eredetileg 
rövid időre tervezett pesti tartózko-
dását húsz nappal meghosszabbí 
totta. Ennél beszédesebb bizonysá-

gát nem adhatta volna annak, hogy 
milyen jól érzi magát nálunk. * 

Az olvasót és természetesen ma-
gát a riportert is az érdekli, ho-

gyan él egy királyné és 
családja, amikor nya-
ral. Az alábbi mozaik-
szerű feljegyzésekből 
meglehetős hű képet ka-
punk erről a kérdésről. 

* 
A királyné és négy 

leánya a szigeti Palatí-
nus szállóban laknak. 
A két idősebb főher-
cegnő közül az' egyik 
menyasszony. A két fia-
tal főhercegnő imég 
gyermeksorban van, a 

I legfiatalabb nyolc, kis 
nénje pedig tizenegy 
éves. A két kis főher-
cegnő minden nap más 
ruhában, de tetőtől tal-
pig egyformán öltözkö-

I dik, azonos ruha, kalap 
és cipő, még a szalag is 
egyforma a hajukban. 

A királyi család ösz-
szesen tizennyolc szo-
bát foglalt le. A kíséret 
tagjai: egy főudvar-
mester, két udvarhölgy, 
két szárnysegéd, egy 
angol kisasszony, egy 
titkár és három ko-
morna. A héten újaibb 
családtagok érkeztek 
Egyiptomból, a királyné 
fivére és sógornője; 
Sabry Paeha felesége. 
A hét végén egy egyip-
tomi főherceg j ö t n még 
Budapestre. 

Az egyiptomi királyné 
a MargitszigBten 

(Foto Vi l i é Miklós) 



(Foto László) 
Reggeliznek a királjrkiaajszonyok 

A tizennyolc Szobán kvviil van egy 
tizenkilencedik is. Ebben csak bő-
röndök vannak, pontosan 107 darab. 

A magukkal hozott tárgyak lel-
tárát egy sereg teniszütő és öt autó 
egészíti ki. 

* 
A fenséges vendégek életrendjé-

ről ezeket tudtuk meg: 
A főhercegnők mindennap reggel 

pontosan negyed kilenckor reggeliz-
nek a terraiswm. Ketten teát, ketten 
pedig kávét fogyasztanak. Ezenkí-
vül csak gyümölcsöt esznek a reg-
gelihez. Nagyon megkedvelték a 
magyar almát. 

A királyné később, tíz és tizenegy 
óra között reggelizik a szobájában. 
AB étrend: nagy adag török kávé, 
gyümölcs, jam, vaj. Ebédje: roston 
sültek különféle salátákkal. Tésztát 
sohasem eszik. Vacsorára, ha otthon 
marad, csak gyümölcsöt kér. 

Egyik este a királyné a Piccadilly-
ben vacsorázott és láthatólag kitű-
nően érezte magát. Itt a következő 
vacsorát szervírozrták neki: sárga 
dinnye, pisztráng, rostonsült csirke 



r 

salátákkal, bólé. Ezen a» estén a 
felséges asszony fekete csipkeruhát 
viselt, alul aranycsipke applikáció-
val és ugyanilyen bolerot. A karját 
három-négy 'brilliáns karkötő díszí-
tette, a bolerot pedig hatalmas, kék 
zafírbros. 

A királyné ési a család tagjai a 
szálló személyzete szerint, egysze-
rűek, kedvesek, közvetlenek és barát-
ságosak. Soha kifogást nem emel-
nek, mindennel elégedettek. Termé-
szetes és rendkívül barátságos lé-
nyükre jellelmlziő a következő epizód: 
Egyik maipi a két nagyobbik főher-
cegnő azt a kívánságát fejezte ki, 
hogy autóbuszon szeretnének be-
menni. a városba. A felséges mamá-
nak, aki különben nagyon csínos, 
elegáns fiatal hölgy, semmi kifogása 
nem volt m ötlet ellen. A főherceg-
nők autóbuszon tették meg az utat 
oda és vissza.. 

Vasárnap délután a cirkusz elő-
adását nézték meg, hétfőn este pe-
dig a királyné, a két nagyobb főher-
cegnő, i f jú Horthy Miklós, az ud-

varmester és az egyik udvarhölgy 
kíséretében a Zsófia sétahajón tett 
kirándulást. 

* 
Pár jellemző apróság a királyné-

ról. 
A Palatínus Szálló első emeletén 

lakik a legjobban öltöző magyar 
dámák egyike. Azi előkelő hölgy egy 
reggel pongyolában ment végig a 
folyosón. A királyné meglátta és 
rendkívül megtetszett neki a gyö-
nyörű ruhadarab. Becsengette a szo-
baasszonyt és megkérte általa a höl-
gyet, hogy legyen szives, küldje át 
neki megnézésre a pongyolát. Kíván-
sága természetesen teljesült. A fel-
séges asszony megnézte és felpró-
bálta a ruhát és azonnal megren-
delte magának a párját. 

* * 
Egyik esti sétáján, negyedtizen-

kettő táján a szigeti kis ruhaszalon 
kirakatában feltűnt neki egy ruiha. 
Szerette volna közelebbről meg-
nézni. Tekintve, hogy a szalon 
tulajdonosnője a szomszéd étter-

(Foto N. s. T.) 
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mck egyikében vacso-
rázott, azonnal értesí-
tették a királyné kí-
vánságáról. A felséges 
asszony néhány perc 
múlva már az üzletben 
nézte a toaletteket, majd 
arra kérte a tulajdo-
nosnőt, hogy a legszebb 
darabokat küldje fel 
másnap délelőtt a laká-
sára. 

Reggel a tulajdonos-
nő és egy maneken 
hat gyönyörű ruhával 
jelentkeztek a felséges 
asszonynál. A mane-
kenre azonban nem volt 
szükség, imert a ki-
rályné mindent szemé-
lyesen próbált föl. Vé-
gül kiválasztott és meg-
vett négy toalettet. A 
legszebb darabért a sza-
lon tulajdonosnője 550 
pengőt kért. 

— Az sok! Huszon-
két font — mondta a 
királyné. 

— A felséges asszony 
kedvéért 20 fontért 
megszámítom. 

Végül IS fontban 
egyeztek meg. A szalon 
tulajdonosnője ebből az 
alkalomból arra kérte 
felséges kuncsaftját, 
nogy a fiatal herceg-
nők ruháit is ő szállít-
hassa, mire a királyné 
így válaszolt: 

— Nem, nekik ez drá-
ga. A gyerekeimnek 
egyszerűbb ruhát kell 
hordaniuk. 

Kis dokumentum 
arról, hogy a mamák, 
akiknek a gyermekne-
velés terén elveik van-
nak, egyformán gon-
dolkodnak, akár királyi 
palotában élnek, akár 
kétszobás polgári la-
kásban. 

GELLËBI ANDOR 



T V A N Y L 
v j 

Barátnőm, aki külföldön lakik és 
nagyritkán jön csak ham látoga-
tóba, ma estefelé eljött hozzám ki-
csit beszélgetni. Edes, fülledt nyári 
na piamén te volt. A k is kertemben 
üldögéltünk, ahol most bíbor flox, 
rózsaszínű oroszlánszáj, meg szarka-
láb, harangvirág és margaréta vi-
rágzik. Ügyes-bajos dolgainkról be 
szélgettünk, melyekből nekünk is, 
mint minden más embernek, bőven 
kijut. A világ folyásáról és a napi 
hírekről beszélgettünk, melyek nem 
örvendetesek. Arról a fogyókúráról 
beszélgettünk, melyei ő már végig-
szenvedett és melyet én — vesztemre 
— ma kezdtem el. Es egyszerre abba-
hagyta a beszélgetést, sóhajtott egy 
nagyot, mosolygott egy kicsit és 
így szólt: 

— Ma találkoztam az első szerel-
memmel ... 

— Ki is volt az első szerelmed? — 
kérdeztem és rögtön meg is nevez-
tem egy régi gavallért, aki tudtom-
mal, évekkel ezelőtt meghalt. 

Barátnőm legyintett: 
— Oh, dehogy... Akkor már öreg 

bálozó voltam* Tizenhét éves. Az első 
szerelmem idején> pont tizenkét éves 
voltam ... Ma a Baross téren jár-
tam, (nem Baross tért mondott, de 
mindegy) valami hivatalos ügyben. 
Egyik házban megláttam egy papír-
kereskedést és a kereskedés fölötti 
cégtáblán egy nevet: Csendes Lajos. 
Eszembe jutott: hiszen ez az a pa-
pírkereskedés, melybe harmincegy 
néhány esztendeje, iskolábamenet 
minden reggel betértem radírgumit 
vásárolni. 

— Minden reggel? — kérdeztem. 
— Az úgy volt, hogy annakidején, 

tizenkét esztendős koromban, halálo-
san Szerelmes voltam i f j . Csendes 

s.Lajosba. Idősebb Csendes Lajos, a 
' papírkereskedés tudajdonosa, nagy 

Ai 

Szál, marcona, szigorú ember volt 
és fia, i f j . Csendes Lajos, tizenöt esz-
tendős — a legszebb fiú, akit valaha 
láttam ... Segéd volt az üzletben. 

— 0 is viszonozta érzelmeidet? 
— Hogyne. Megfigyeltem, hogy 

ahányszor belépek aZ üzletbe, Lajos-
nak égni kezd a füle és a szemében 
az a bizonyos kifejezés... Ahogy a 
háborúelőtti férfiak néztek a hölgy-
re, akik miég nem restették az érzel-
met. Sőt... 

— Es elmondta neked, hogy sze-
ret? 

— Mi jut eszedbe? Soha nem vál-
tottunk egyetlen szót Se négyszem-
közt. Akkoriban, - hiszen emlék-
szel — jó családból váló úrilányka 
sose mehetett egyedül az utcára„ Is-
kolába a nagymama kísért és jött 
is értem. Soha Lajossal egyéb szót 
nem váltottunk minthogy radírt kér-
tem tőle. ö megkérdte, milyen faj-
tát. En azt feleltem: Eterna gumit 
kérek. Tudod, az az a puha, gyúr-
ható gumi volt, mennél lágyabb, an-
nál jobb. Végignyomogathattam az 
egész radírkészletet, amíg kedvemre 
valót találtam és ezáltal hosszabb 
időt tölthettem Lajos közelében. 

— Mindennap vásároltál radír gu-
mit? 

— Félesztendőn keresztül, naponta. 
Akkoriban divat volt az osztályban 
a radírgyűjtés. Elegáns dolog volt 
mennél több radírt rakni ki magunk 
elé a padba. A nagymamának meg-
magyaráztam, hogy presztízskérdés 
a mindennapi radírgumi, hogy aki-
nek nincs, azt a többi lány lenézi és 
kigúnyolja,. Nagymama, szegény an-
gyal, elhitte. Vagy legalább is tette 
magát, mintha, elhinné... 

Elhallgatott percre -- felbámult a 
rózsaszínű naplementi égre és foly-
tatta: 

— Tizenkét éves korában pont 



ugyanúgy és ugyawüyan okokból 
kínozza az embert a szerelem, mint 
tíz, húsz, harminc évvel később. Itt 
volt rögtön a mindennél fontosabb 
anyagi kérdés. Nem voltunk gazda-
gok. A zsebpénzemet nagyon-be kel-
letett osztanom, nem telt mindenna-
pos' luxusradírra. Nagymama, sze-
gényke — pláne úgy a hóna<p vége 
felé — ugyancsak gyengén állt anya-
gilag. Micsoda ördögi cseleket, ra-
vaszságokat kellett kieszelnem, hogy 
szüleimtől kicsaljam a másnapi ra-
dírpénzt. Először életemben kezdtem 
el hazudozni és ahányszor megtet-
tem, utána nem aludtam éjjel a 
lelkiismeretfurdalástól A féltékeny-
ség ig kínzott. Annyi veszélyes fél-
nőtt, tizenöt, tizenhat éves démon 
járt az iskolába, akik mind Csendes 
Lajosnál fedezték radírszükségletü-
ket! Azután rettenetesen szégyeltem 
magamat ideálom apja előtt. Ahány-
szor id. Csendes Lajos rámnézett, 
mindig úgy éreztem, hogy tisztában 
van titkommal és felháborodva ki-
utasít üzletéből. Aggasztott a jövő 
is. Mi lesz, liä elmúlik az osztály ra-
dírgyűjtési szenvedélye"i Miként alar 
kul a jövő? Hogyan fogok Lajossal 
valaha is négyszemközt szót vált-
hatni? Hogyan élem túl a nyári 
szünidőt, amikor két hosszú hónapon 
keresztül nem láthatom Lajost? 
Mindezek a kérdések annyira gyö-
törtek, hogy belefogytam, belesá-
padtam a kínlódásba. És mindezek 
után egészen váratlanul ért a csa-
pás. Nagymamának hirtelen vidékre 
kellett utaznia és édesanyám kísért 
el reggel az iskolába. Amikor első 
alkalommal Szerény kis hangon meg-
jegyeztem, hogy be kellene néznem 
Csendes Lajoshoz radírért, csodál-
kozva mondta: »De hiszen a plaj-
básztartódban három radírt is lát-
tam .. .<r Oh, az édesanyai szem! Ami-
kor beléptünk az üzletbe és meg-
látta a felénk siető Lajos piruló fü-
lét, pillanat alatt mindennel tisztá-
ban volt. Szót Se szólt, én se szól-
tam semmit — mégis éreztem, hogy 
itt valami rettenetes történt. Más-

nap, harmadnap nem is mertem ra-
dírvásárlással előhozakodni. Amikor 
negyednap szóba hoztam, édesanyám 
nyugodtan kézenfogott és bevitt a 
tér másik oldalán fekvő Rigler Jó-
zsef Ede vagy Pos'ner Károly Lajos 
— nem emlékszem melyik — fiók-
jába és ott vásárolt számomra hat 
darab radírt. — Ennyivel — mondta 
— kijössz az'év végéig ...Ez május-
ban történt. Egészen a júniusi vizs-
gákig mindig édesanyám kísért is-
kolába. Soha többé nem térhettem be 
Csendes Lajos üzletébe. I f j . Lajost 
is csak egyetlenegyszer láttam még. 
Éppen kirakatot rendezett, amikor 
arra mentem és sebzett őz tekintete 
ma is kísért... Sokáig Szenvedtem, 
de jött a szünidő és új érdekkör, — 
bevallom, mind kevesebbet gondol-
tam Lajosra, ősszel más kerületbe 
költöztünk, új iskolába írattak be, 
ahol azonnal beleszerettem a törté-
nelemtanárba és végleg elfeledtem 
Lajost... Ma a Baross téren, ahogy 
megláttam az üzletet, eszembe ju-
tott az egész régmúlt hathónapos, 
viharos érzelem. Szentimentalizmus-
ból, tréfából, benyitottam az üz-
letbe: »Kérek egy jó, puha radírgu-
mit...« Hát a pult mögött ott állt 
Lajos! 

— Hogyan ismerted meg1 — kér-
deztem. 

— Ügy, hogy szakasztott mása 
édesapjának. Ugyanolyan szép Szál 
marcona, szigorú ember. Nem volt 
nehéz megismernem. A különös 
azonban az, hogy harmincegynéhány 
esztendő után ő is megismert en-
gem. 

— Mit mondott? 
— Semmit. Csak annyit, hogy: 

»Oh, Istenem... Kézit csókolom...<r 
Barátnőm elhallgatott. Megint só-

hajtott egy nagyot, mosolygott egy 
kicsit és aztán azt kérdezte: 

— Nem volna szükséged egy jó 
radírgumira? Holnap reggel szíve-
sen bemennék és hoznék neked egyet. 
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Stokowski rejtélyes látogatása LBudapesten 
í r t a : LENGYEL MENYHÉRT 

Egy nap rejtélyesen és fiatalon Sto-
kowski, a nagy amerikai karmester, meg-
jelent Budapesten. Miért jött? Cigány-
muzsikát tanulmányozni? Lehet, de nem 
valószínű, hogy e célból tette volna meg 
Stockholmtól a hosszú utat. Jövőévi 
hangversenyét előkészíteni? Naivitás. Ezt 

a menedzserének egyetlen sürgönyével 
el lehet intézni. Mint turista? Egyedül? 
Kérdések, amelyekre nincs válasz. Kér-
dések, melyeket még baráti alapon sem 
tesz fel az ember. Előttem azonban két-
ségtelex, hogy ennek a váratlan látoga-
tásnak következményei lesznek. Stokowski 

először, de nem utoljára 
jár t Budapesten. 

Első ú t ja alkalmából 
mondjunk néhány szót 
egyéniségéről, pozíciójáról, 
nevezetes ügyéről, objek-
tív megvilágításban. 

A hollywoodi Schriner 
Auditorium tízezer ember 
befogadására alkalmas 
koncert-helyiség. Ez, de 
Ainer ka minden más kon-
cert-terine mindig az utol-
só helyig megtelik, mikor 
hírneves filadelphiai fil-
harmonikusai élén Leopoltj 
Stokowski dirigál. A re-
mek muzsikuscsoport saját 
külön vonatán utazik, feje-
delmi kényelemben. A vi-
lág egyik legelső zene-
kara ez, szólistái hírneves 
nagy művészek, hozzájuk 
tartozni zenészálom, mert 

' nemcsak amerikai méretű 
anyagi boldogulást, ha-
nem az amerikai élet 
egyetlen beteljesiilési for-
májá t : a sikert jelenti. 
Pénzben és elismerésben. 
Stokowski Amerika leg-
sikeresebb jelensége. Sőt: 
ő elérte azt, amit kevés 
művész, stabilizálni tudta 
a sikert. Hosszú évek óta 
a zene terén Stokowski te-
kintélye megingathatatlan 
s még azt a kockázatot is 
elbírta, hogy a klasszikus 
zene szent csarnokaiból 
kirándult a mozistudiókba, 
nemcsak mint dirigens, 
hanem mint színész is. A 
zene intellektuelljei fel-
szisszentek, de a közönség 
rögtön melléje állt s a 
filmszereplése még nö-
velte népszerűségét. 

A sikert nem adják in-
gyen. Kell. hogy a Sto-
kowski egyéniségében, 
munkájában, zsenialitásá-
ban nagy kvalitások le-
gyenek, amely ezt a 
tartós r.agy sikert iga-
zolja. Ügy is van. A fila-
delphiai filharmonikus ze-

Stokowski a pesti utcán 
(Fotó László) 



Múzeum éremmztályán 
(Fotó László) 

megjelenik s csodálatos kezeivel beint a 
zenekarnak, olyan szuggesztív jelenség, 
hogy máris megnyerte a sikert. Nekünk, 
finnyás európaiaknak, első látásra mind-
ez egy kicsit sok komédia volt, de mióta 
kiderült róla, hogy a komédia a lényé-
hez tartozik, — hiszen kitűnő színész — 
el kell fogadnunk, mint egyénisége ki-
egészítő jellemvonásét. 

* 
Természetes, hogy bolondúl érte Ame-

rika, különösen, mint akikre a zene 
mindig a legnagyobb hatást teszi: a nők. 
Karr ier je e tekintetben hasonlít Liszté-
hez, akinek pályáját szintén mindvégig 
szerelmi motívumok díszítették. Azon 
sincs mit csodálkozni, hogy Hollywood-
ban ő, a világ egyik leghíresebb muzsi-
kusa, összekerült a világ leghíresebb 
filmszínésznőjével, Greta Garboval. Ezt 
az ügyet, melynek egyik oldalon eget-
verő publicitása van, a szereplők részé-
ről azonban mélységes diszkréció, s a 
nyilvánosságtól való menekvés jellemzi, 
a szenzációhaj hászat már agyonkompli-
kálta. Pedig a »story« azok előtt, akik 
a szereplőket ismerik, olyan egyszerű, 
mint minden szép szerelmi történeté. 

Garbo romantikus lélek, aki 'tele van 
a nagy élmény, a nagy szenvedély utáni 
sóvárgással. Aki a sikert már annyira 
kiízlelte, mint ő, s olyan kételkedéssel 
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Stokowski a 

nekar az ő egyéni instrumentuma, amely -
lyol csodálatosan közvetíti a legmaga-
sabbrendü muzsikát. És a zenében Sto-
kowski nem ismer megalkuvást. Épp oly 
szent neki a klasszikus zene, mint Tos-
canininek s épp oly kevéssé hajlandó 
engedményekre. Látszólag abszolúte nem 
törődik azzal, hogy nagyon vegyes kva-
litású tízezres tömegeknek muzsikál. — 
Ügy válogatja műsorát s olyan áhitat-
tal adja magát a zene istentiszteletének, 
mintha csak (tíz kiválasztott hozzáértő 
ülne a nézőtéren. 

Hogy azonban ezt elérhette s a klasz-
szikus zenének ilyen közönséget tudott 
nevelni és sikerét így standardizálni volí 
képes, ahhoz odaát nem elég a tudás, 
a, tehetség, a nagyszerű zenekar, ezt a 
finom zenét el is kell adni tudni Ame-
rikának. És Stokowski kitűnő »sales-
man«. J ó eladó, ami minden téren a leg-
nagyobb kvalitás Amerikában. 

Mint minden jó sales-man, Stokowski 
kitűnően érti a publicitást Magára és 
munkájára tudja irányítani a figyelmet. 
Persze ehhez egyéniség kell, de kevés 
művész tud ja egyéniségét úgy kihang-
súlyozni és kihasználni, mint Stokowski. 

Mikor zenekara élén, a raff inál tan el-
helyezett reflektorok fényében, karcsú 
alakjához simuló remek frakkjában, fe-
hér hajával, ami mélységes ellentétben 
áll temperamentumának féktelenségével, 



Nem la haragszik a fényképészekre. íme, milyen 
mosolygós arccal állt a Színházi Élet fotóripor-

terének gépe elé 
(Fotó László) 

fogadja, az a kiábrándulás határán érez-
ni kezdi, hogy az élet boldogságtartal-
mát nemcsak a művészi siker jelenti. 
Sőt. A munka, a játék, a professzió na-
gyon leköthet egy művészt, de nem tölt-
heti ki egészen vágyálmait. A teljes 
boldogságérzetet esak a szerelmi élmény 
adhatja. S Garbo még nagyon fiatal, 
hatalmas művészi múlt ja dacára alig 
múlt harminc éves, egy nagyon zárkó-
zott s tudatosan leszűkített élet energiái 
ha j t j ák a nagy kaland felé, amely elé 
még sóvárgóbban kell törnie a férfikor 
legveszélyesebb éveiben levő nagy mu-
zsikusnak, aki bizonyára még világosab-
ban ismerte fel, hogy a világ legszebb 
zenekarának viharzása sem verhet fel 
annyi rezonanciát a szívben, mint a 
szeretett nő egy halk szava. Garbo és 
Stokowski találkozása törvényszerű volt. 

Hogy ez a találkozás milyen hőfokú, 
lesz-e belőle házasság (Garbo bizalmas 
környezete határozottan nem-metl felel e 
kérdésre), az a két nagyszerű ember 
magánügye. Ami ránk tartozik, azt úgy-
is megkapjuk, — biztos, hogy a Garbo 
művészete ezután még elmélyültebb lesz 
s a Stokowski muzsikája még angyalib-
ban fog hangzani. Nagy művészek sze-
relmi ügyeiről végső soron mindig a kö-
zönség profitál. 
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Szász Miklós, Weiner Leó, Lengyel Menyhértné, Stokowski, Lengyel Menyhért, Szász Mlklósné, 

Bárczy Gusztáv 
(Fotó László) 



UGYANAZ - KÉTEÉLEKËPEN 
»Le styl est l'homme« — mondja a 

francia és igaza van. A stílus az 
ember. Ugyanez áll külön a höl-
gyekre is. Divatos holmikat össze-
vásárolhat az, akinek pénze van, de 
az elegancia a nő lényéből fakad, az 
megivásárolhatatlan és megszerezhe-
tetlen. Mondjuk, hogy van két ba-
rátnő: Aranka és Ella. Egyforma jó-
alakú fiatal nők és megvásárolják 
ugyanazt a (modellt. Az egyik olyan 
elegáns lesz benne, hogy 
elragadtatott »ah«-ok 
kísérik minden lépését, 
a másik mellett szóra-
kozottan elsiklik a szem. 

Miért van ez? Mert a mozdulatok 
könnyedsége és- bája, a tartás ele-
ganciája, a viselkedés harmóniája 
adja meg a női megjelenés hatásos-
ságát, nem pedig az a ruhadarab, 
amelyet visel. 

Ezeken a képeken Mezey Mária 
alakító készségének minden kedves-
ségével és finomságával próbálja 
megmutatni, hogy különböző hely-
zetekben milyen dekoratív tud lenni 

a nő. vany pe-
dig mennyire 

érdektelen, 
szürke és je-

lentéktelen. 
Tessék meg-
nézni, hogy ül 
le az elegáns 
höley és a má-
sik uő.akiszin-

• I 
Az uszály megemelése sikk nélkül — és 

sikkesen 
(Angelo fotók) 

te rágörnyed a kerevetre. Másik fel-
vételen láthatjuk, hogy kell az uszályt 
felemelni és hogy nem szabad a 
slepphez hozzányúlni. A harma-
dik fotó bemutatja a kétféle mód-



az atëik formája szinte 
királynői és még a bú-
csúzó kéz n jjai is beszél-
ni látszanak. A másik 
képen a hölgy csupa 
erőlködés, lehet, hagy 
érzelmei éppoly komo-
lyak mint a másiké, 
csak nem hatnak annak, 
imaga a nő esetlen és 
komikus. Az a férfi, 
akitől így búcsúzik a 
hölgy, hamar elfelejti 
szerelmesét Aztán itt 
van két kép: a dáma 
figyelő helyzetben. Az 
egyik képen csupa oda-
adás az arc, érdeklődés 

'. A mási-

MegáUni 1* kétfélekép lehet 

szert: hogy tartja az 
elegáns nő a szőrme-
keppjét, és milyen 
ügyetlenül áll meg a 
tmásik, pontosan ugyan-
abban a ruháiban, s 
ugyanazzal a szőrme-
keppel, a fejebúbjától a 
talpáig ugyanazokban a 
darabokban. 

Tessék megfigyelni a 
búcsút. Az egyik képen 
csupa harmónia az arc, 

A búcaú gesztusa le-
gyen mindig finom és 

egyszerű 

(Angelo fotók) 



»Mélázni« is lehet szépen és 
csúnyán 

Azt, aki viselkedni tud, 
hordja a ruháját és azt, 
aki —hiába minden— a 
legdrágább ruhában is 
jelentéktelenül, szürkén 
hat és aki körül soha 
nem támad zúgó moraj, 
amikor valahol megje-
lenik. 

MEZEY MARIA 
(Angela fotók) 
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A figyelő nő helytelen és helyes 

póza 

kon iskolás a tartás, az 
are. kifejezéstelen és 
üres: semmitmondó. 

Egy képen azt a nőt 
mutatjuk be, aki elmé-
lázva áll. Ismét érde-
kes az összevetés. Mi-
lyen graciózius az egyik, 
imilyen rossz tartású a 
másik. Mezey Mária 
nagyszerű színészi ké-
pességével elénk vetí-
tette mind a két típust. 



a MEjjèiri Ëmdap testir&l 
Az igazat megvallva, nem sokat látok belőle. Hála a jó Isten-

nek és különböző, másokra nézve érdektelen körülménynek, el-
hagyhattam a város szívét és ideköltöztem a csendes Pasarétre, 
ahol nyugalom és hűvösség terem. Utóbbi a Hűvösvölgy jóvoltá-
ból, amelynek torkában vagyunk. A Hűvösvölgy valóban meg-
érdemli nevét: esténként olyan kellemes, friss levegőáram csap 
felénk, hogy még alig volt nap, amikor este tízkor kabát nélkül 
ülhettem volna a terraszon. 

Ezért nagyritkán megyek el otthonról vacsorára, akkor is 
csak kertes vagy verandás házakba, vagy nagynéha a margitszi-
geti tenniszklubba, ahol szintén a kerti részben terítenek. Tapin-
tatos háziasszony, akinek nincs kertes, verandás lakása, kánikula 
idején szüntesse be meghívásait. Dunára nyíló lakások kevésbbé 
forró napokon, kivételek a regida alól. Kitapasztaltam: tűrhető 
bennök az ottlét. 

Persze, ha a formák nem lennének. Emlékszem, amikor régeb-
ben hazafelé mentem az Eszterházy-utcába, kilenc óra tájt min-
den porta előtt rajokban ültek házmesteréit és szűkebb baráti 
körük. Székeket állítottak a kapuk elé, a gyerekek az úttesten 
hancúroztak. A macskák meredek, égnek álló farokkal és élvete-
gen lesúnyított fejjel kószáltak a trécselők lábszárai körül. Az 
egyik kapualjból a másikba hangszóró nélkül újságolták a fér-
fiak a Fradi meg a Hungária hőstetteit. A házmesternéje odaadás-
sal figyelték a szakácsnők intim megjegyzéseit úrnőik szokásaira 
és jellemrajzára vonatkozóan. 

Kedves, meghitt kép volt, látszott rajta a valódi, hamisítat-
lan megelégedés. 

Ha divatba lehetne hozni ezt a kövezett nyaralást a felsőbb, úgy-
nevezett jobb körökben is, mindenesetre élvezetesebbé, vagy leg-
alább is kevésbbé kínosakká alakulhatnának a kánikulai meg-

hívások. Látom lelki szemeimmel a 
különböző lakásokból levándorló bár-
sony-, bőr-, esetleg selyemhuzatú ka-
rosszékeket, amelyek emeletszerinti 
sorrendben csoportokként akadályoz-
nák a közlekedést és bennök méltó-
ságteljesen trónolva a pukkadásig fel-
hizlalt vqgy gilisztává lesoványított 
háziasszonyokat, ahogy bájos mosoly-
lyal tessékelik a későn érkező vendé-
get a járda szélére: 

— Foglaljon helyet, kedves bará-
tom, a vicéné ma reggel külön rende-
letemre alaposan felsúrolta az egész 
járdát. Igaz ugyan, hogy a többi lakó 
már elmaszatolta, de ugyebár ez nem 
olyan nagy baj? 



A szomszéd., sőt a harmadik csoportban is körülbelül ugyanez 
az üdvözlő mondóka hangzik el, kor, rang és nevelés szerint némi, 
bár kevés változattal. Az eredmény: a vendég legjobb esetben 
poros nadrágja, amely a háziasszonyok szomszédjaikról való 
véleményét hathatósan megerősíti. A tálcán felhordott frissítőket 
sasszemmel figyelik, nem annyira a maglikét, hanem a többiét 
és becsmérlő megjegyzések pergőtüzével kísérik, úgymint: 

— Felfujték aztán kitettek magukért: szalámi meg sósperec 
és hozzá savanyú spritcer! Hogy a bőr nem sül le a pofájukról 
ilyennel kínálni meg a vendéget. De pöffeszkedni, azt aztán 
tudnak. 

— Fagylalt meg piskóta és TJram bocsáf, jégbe hűtött pezsgő! 
Nem hiába Protz a nevök. Hogy a szemök nem sül ki a sok éhes 
ember szemeláttára dőzsölni! 

— No, Rendeséknél most is az van, ami máskor: hideg tea. 
limonádé és málnaszörp, sandwich, meg sütemény. Helyökben 
agyonszégyenleném magam, mindig ugyanazt nyújtani a vendég-
nek. Egy kis fantáziáért igazán elmehetnének a szomszédba! 

Nem, alaposabban meggondolva a dolgot, mégsem ajánlom 
ezt az újítást a tisztelt közönség figyelmébe. A »jobb« körök 
idegzete nem elég erős az ilyképpen felfokozott izgalmak elvise-
lésére. Ës aztán gondoljunk csak a lovagias összetűzésekre való 
hatványozott alkalmakra: 

— Fiacskám! a bőrszékben ülő harmadik emeletes már három-
szor húzta el a száját, amikor elnéztem fölötte. Te tűröd azt, hogy 
hitvesedet megsértsék? 

— Elemér, a selyempuffon ülő másodikemeleti vendég ne-
gyedóra óta fixíroz. Nem igaz, nem kancsalít, vagy ha igen, úgy ide 
kancsalít. Te férfi vagy és tűröd, hogy nődet nyilvánosan meg-
gyalázzák? Rögtön mutatkozzál be neki és követeld, hogy nyilvá-
nosan átüljön hozzánk és negyedórán keresztül kérjen tőlem bo-
csánatot. Hogy miért negyedórán át? Mert annyi ideig fixírozott. 
Ës Negédesné, aki annyi bajjal szerezte őt meg ma pstére, azalatt 
megpukkad... 

Igen, jobb lesz, ha minden marad a régi rendben, Protzék, Fel-
fujték, Negédeséit, sőt Rendesék is fenn a házban, házmesterék 
és baráti körük pedig lenn a járdán, ahol számukra annyi ártat-
lan öröm terem. Végre is előbbiek, ha mindenáron hűsölni akar-
nak, mégis csak kimehetnek vala-
merre a,-zöldbe, Margitszigetre, János-
hegyre vagy közelebb, le a Duna-
partra, budai kis vendéglők udvarára, 
arra a sok, sok kedves kis helyre, 
mely gombamódjára üti fel fejét a 
pesti kőrengetegben és amely utánoz-
hatatlanul elragadóvá teszi ezt a vá-
rost, de házmesteréknek és körüknek 
csak ez van, semmi más. 

Hagyjuk tehát meg mindeniknek a 
magáét, ahogy az írás javasolja: király-
nak a királyét, Istennek az Istenét, 
házmesternek pedig a házmesterét: a 
kapualját, meg a járdát. 

J E , 



pesti színházi világban, hazalátogat-e 
Gaál Franciskot Várják a jóbarátok, 
várja a közönség és várják, talán leg-
türelmetlenebbül, a színigazgatók. El-
árulom maguknak a titkot: Franci bá-
jos mosolya és barna fejecskéje igenis 
hamarosan meg fog jelenni a pesti kor-
zón. Augusztus 27-én érkezik, néhány 
hónapig marad és elvben nem zárkózik 
el a lehetőség elől, hogy fellépjen egyik 
színházunkban, feltéve persze, hogy ta-
lál valami kedvére való szerepet. Néhány 
nappal Franci után hazajön Lukács Pál 
is. Sajnos, Lukács Pali csak rövidebb 
ideig marad, úgyhogy az 6 fellépésére 
nem lehet számítani. 

— Örömmel és türelmetlenül várjuk 
őket. Mi újság a nyaralási fronton1 

— Hosszas tervezgetés és az utazás 
többszöri elhalasztása után végre útnak 
indult Bulla Elma a férjével. Autón 
járják be Olaszországot. 

— Mi újság a színházi világbant 
— A Terézkörúti Színpad új Muráti— 

Ráday-operettjének próbáin Peti Sán-
dor állandóan a legkülönbözőbb meg-
lepetésekkel kápráztatja el csodálkozó 
kollegáit. Egyiknek a pénztárcáját emeli 
ki a zsebéből tiszteletreméltó ügyesség-
gel, másiknak a karóráját oldja le anél-

Halász Gitta Cannesban Bordy Boila Dalmáciában nyaral 
(Foto Gyenes) (Foto Manci) 

INTIM PISTA, tulajdonképen milyen 
bahnet érte Beregi Oszkárékat a tátrai 
gyorsonT 

— Amikor kisiklott a vasúti kocsi, az 
összes nagy és súlyos poggyászok lezu-
hantak a hálóból és két hatalmas koffer 
Beregire és feleségére, dr. Lázár Piros-
kára zuhant. Komolyak, de szerencsére 
nem veszedelmesek a sérülések. Mind a 
kettőjüknek, különösen Bereginének, 
szüksége van még néhány napra, amíg 
teljesen felépül. Naponként készítenek 
róluk röntgenfelvételeket, mert eddig 
nem sikerült pontosan megállapítani, 
nem történt-e valami belső sérülés. 

— Sürgős javulást kívánunk mind a 
kettőjüknek. Milyen érdekes vendéget 
várnak Budapestre1 

— Régóta suttogják és találgatják a 
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kill, hogy az áldozat észre venné, a har-
madiknak pedig az orrából húz elő szí-
nes szalagokat, csibéket, libákat és 
egyéb háziállatok-at. Máskor vedig má-
sodpercenként különböző ruhában jele-
nik meg a társalgóban: hol mint öreg 
könyvelő, hol mint snájdig ulánuskapi-
tány, hol mint hindu maharadzsa. Peti 
mulatságos új tudományának az a ma-
gyarázata, hogy az új darabban egy 
kiöregedett bűvészt és átváltozómüvészt 
játszik, Peti olyan alapos lelkismeretes-
séggel készült a szerepre, hogy már a 
nyár eleje óta saját költségén — pedig 
ez nem kis dolog nála — bűvész- és 
fregoliárdkat vesz, 

— Készül valami érdekes házassági 
— A házassági fronton egyelőre szél-

csend honol, de egyéb érdekes családi 
eseményekről számolhatok be. A napok-
ban a Hunnia-filmgyár folyosóján sé-
tált Pethes Sándor, a Nemzeti Színház 
fiatal és népszerű komikusa. Egyszerre 
csak hallja, hogy az irodában szól a 
telefon és nem veszi fel senki sem a 
kagylót. Bemegy az üres irodába és je-
lentkezik. Egy izgalomtól lihegő hang 
belesüvölt a kagylóba: »Pethes urat ké-
rem/« Pethes nyugodtan dünnyögi: *En 
vagyok.« Erre a hang boldogan sikoltja: 

P. Ladányi Ilona, ax Operaház művésznője, 
férje puu ta t eny i l birtokán nyaral 

»Fiú!« Pethes csodálkozik: tKicsoda fiúf« 
A hang erre már türelmetlen és hara-
gos lesz: tXJgyan kérem, művész, ne tes-
sék még most is tréfálni! Önnek fiú-
gyermeke született!* Pethesnek hirtelen 



r 
melege lett és rendkívül csodálkozott. 
Ez kicsit valószínűtlen, hiszen az ilyen 
készülő családi eseményről mégis csak 
tudnia kellett volna. Rövid gondolkodás 
után rájött a tévedésre: nem neki, ha-
nem Pethes Ferencnek, a Magyar Szín-
ház művészének született kisbabája. 
Pethes Ferenc a filmen Pethes Sándor 
fiát játssza. Pethes Sanyi letette a tele-
fonkagylót, bement a műterembe és a 
következő jelenetnél, amikor a »fiával« 
kellett néhány szót váltani, hirtelen fel-
ugrott és boldogan felkiáltott: »Nagy-
papa lettem/« Pethes Ferenc egy másod-
percig gondolkodott, aztán megértette, 
miről van szó. Ügy, ahogy volt: bricsesz-
ben, sárga csizmában és sárgára festett 
arccal felugrott, taxiba ült, csapot-papot 
és filmgyárat ott hagyott és elszáguldott 
üdvözölni Pethes Sanyi »unokáját«. 

— Szeretnék valami pletykát is hal-
lani! 

— Kettővel is szolgálhatok. Az első: 
az Abbáziába robogó magyar színész-
vonatról Maribor állomáson leszállt vi-
zet inni két csinos szőke görl. Az i f j ú 
hölgyek túlságosan szomjasok voltak, 
sokat ittak és mire az utolsó kortyokat 
is lenyelték, a vonat már a nyílt pályán 
robogott. Mit tehet ilyen szomorú hely-
zetben két i f j ú művésznő: elkezd sírni. 
Odalépett erre hozzájuk egy csinos, fia-
tal és magas olasz úr, bemutatkozott a 
hölgyeknek és megkérdezte, mi a bajt 
A hölgyek elsírták panaszukat, mire az 
udvarias úriember kijelentette, hogy 6 
éppen Abbazia felé siet a kocsijával, 
ide az állomásra csak éppen egy percre 

Hogy a vasúti megismerkedés 
és a komoly szerelem nem zár-
ják ki egymást, arra bizonyíték 
Magda Schneider legújabb 
filmje, ez »Asszony a válasz-
úton«. Magda Schneider partnere 
Hans Söhnker a filmben, amely-
nek érdekessége, hogy Pesten 
készült a Hunnia filmgyárban 
és a rendezője is magyar : Baky 

JAzsel 
(Standard fotó) 

Szathmáry Margit, a Nemzeti Színház 
művésznője Velencóben 

szaladt be, sürgönyt feladni, és boldog 
lenne, ha a hölgyeknek segítségére áll-
hatna. A lányok beültek a mentőangyal 
kocsijába s mire a színészvonat meg-
érkezett Abbaziába, már az állomáson 
várt a két nörl. Az egyik a gazdag 

milánói papírgyárosba ka-
rolva állt a perronon és az 
érkezőket szeretettel meg-
hívta szeptemberben tar-
tandó milánói esküvőjére... 
A másik: A szőke szerel-
mes színész és a táncos 
színművésznő olyan alapo-
san összevesztek, hogy a 
színész elutazott Buda-
pestről egy nyaralóhelyre 
és a művésznő miatt nem 
is mer visszatérni a fővá-
rosba. Most aztán néhány 



asm 
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Tutsek Piroska a salzburgi ünnepi Játékok 
megnyitóján nagy sikerrel énekelte a Mester-

dalnokok Magdalena szerepét 
(Foto Elllnger, Salzburg) 

— Vaszary Gábor, a »Monpth című 
aranyos és bolondos regény szerzője, 
Vaszary Piri és Vaszary János öccse, 
darabot írt. A darab címe »Bogárka* és 
a Magyar Színház fogja előadni az ősz-
szel. A »Bogárka« modern pesti környe-
zetben játszódik, hősei mindennapi éle-
tünknek jólismert alakjai. A szerző két 
aranyigazságot akar a darabbal iga-
zolni. »Az ember lelkiismerete sohasem 
egészen tiszta«, — így hangzik az első 
igazság, a második pedig ezt állítja: 
»Mindenki legkedvesebb és legfelejthe-
tetlenebb emlékeit felejti el leghama-
rább'.« A darab főszerepe egy idős pesti 
polgár félig komikus, félig tragikus fi-
gurája. Ezt a szerepet Kabos Gyula 
fogja játszani. Főszerepet játszik az új 
vígjátékban még egy i f j ú , nagyszájú 
kis tizenötéves fruska is. Erre a sze-
repre a Magyar Színház Szombathelyi 
Blankát akarja kölcsönkérni a Vigtől. 

— Min nevettek a Fészekben1 
— Az <egyik kedves művésznőnk a ten-

gerparton nyaralt, egy elhagyott, egye-
dülálló, óriási várkastélyban. Éppen az 
ódon kastélyt irta le részletesen a bará-
tainak, amikor valaki megjegyezte: »Tu-
dod, azért unalmas és félelmetes lehet 
egy ilyen elhagyott, ősi kastélyban 
egyedülA művésznő egy kicsit elgon-
dolkozott, aztán szórakozottan felelte: 
»Biztosan ...« Kezüket csókolom. 

nap múlva bizonyára mé-
gis csak megjelenik pesti 
barátai körében, mert a 
bájos és népszerű szín-
művésznőt egyre sűrűbben 
látni egy óriási, külföldi 
rendszámú autón robogni 
végig a pesti utcákon. 

— Honthy Hannáról me-
séljen valamitl 

— A napokban óriási sa-
látakészítő-verseny zajlott 
le az egyik hűvösvölgyi 
étteremben. Néhány privát 
hölgyön kívül egy sereg 
színésznő is résztvett a 
versenyen, többek között 
Honthy Hanna, Somogyi 
Nusi, Kiss Manyi, F-eny-
vessy Éva és Szokolay 
Oly. A versenyt a zsűri 
egyhangú döntése szerint 
Honthy Hanna uborka-
salátakölteménye nyerte 
meg. 

— Gratulálunk a művész-
nő új dicsőségéhez. Mondja 
kérem, milyen érdekes da-
rabot láthatunk a jövő 
szezonbant 

Báthy Anna, az Operaház művésznője és SzaszovszU 
Ottó, a Székesfővárosi Elektromos Müvek h. vezr-

igazgatója házasságot kötöttek 
Dr. Szaszovszky László Igazgató-főorvos, Báthy Anne 

Szaszovszky Ottó és Fidy György, a Községi Takarékpénztár 
vezérigazgatója 

(Foto Nemzeti Sajtó Tudósító) 
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cUtólsó kívánság 
Halálom pillanatában 

kettőt kérek. 
Fusson el előttem 

minden, ami volt. Hogy 
megtudjam végre, mi-
ért éltem. 

Villanjon el előttem 
az, ami lesz. Hogy 
megtudjam, miért ha-
lok meg. 

D o l g o z n i 
Dolgozni mindig mu-

száj és mindig lehet. 
Egyik versem a műtő-
asztalon jutott eszembe. 
A míg az orvosok vág-
tak és varrtak, gondo-
san kidolgoztam. Mi-
kor a kórházi szobába 
visszavittek, alig hogy 
elhelyeztek az ágyon, 
türelmetlenül papír és 
ceruza után nyúltam s 
rögtön leírtam a vég-
leges szöveget. Csak az 
elhülyülés és a halál 
tudja megállítani a 
szorgalmas agyat. 

H a z a i s z a v a k 
Néhány kilométerrel a 

falunk előtt volt egy nagy 
országúti csárda. Annak 
ez volt a neve: Mise-
mulasztó. A rőföskereske-
dőt csak így hívták: Jaj-
hovdlögyek. Az eljegyzés-
nek a neve: melléülés. 

Az uraság gyönyörű is-
tállójában tíz remek pará-
dés ló állott. A szénás 
rácson mindegyiknek ott 
volt a névtáblája. 

Pille, Pompás, Hamdán, 
Vilma, Iíubi, Fáni, Szellő, 
Dinka, Bóni, Rozi : így 
hívták őket és ilyen sor-
rendben álltak. Hogy ezt 
miért tartotta meg az 
agyam, nem tudom meg-
érteni. 

Optimizmus 
Gondtalanul járunk 

éveink erdejében, s fái-
tól nem látjuk korun-
kat. 

A H A Z A 
Szép a világ min-

denütt, de gyönyörű 
csak idehaza, mert csak 
itthon vagyok otthon. 

(Relatioi las 
Nincs olyan csúfság, 

akit ne szeretne valaki. 
Nincs olyan buta, akit 

egy valaki ne tartana 
okosnak. 

Nincs olyan férfi rút-
ság és női csúfság, ame-
lyet valaki szeretni ne 
tudna. 

Valahol valakinek 
mindenki Adonisz, Na-
poleon, vagy Vénusz. 

tfí^aíztaíád 

14 •mot' •^yasitíza-t 

Azoknak, akik nem 
tudják megérteni, hogy 
miért szeretnek vala-
kit, s azoknak, akik 
nem tudják felfogni, 
hogy miért nem szere-
tik őket, vigasztalásul 
és magyarázatul: 

— Más a szerelmi esz-
ménykép és más a nemi 
ideál. 

• -tnég IsKénytoll sem pelyhed-
zik állán 

SUA 

Egy asszonyság és egy közkatona ült mel-
lém az autobuszon. Hamarosan megtudtam, 
hogy az asszony házmesterné, a katona pedig 
a házban lakó bádogosmester fia. Tóth úr. Az 
asszonyság ugyanis nagyon beszédes nő volt. 
A második megállónál felszállt a kocsira egy 
kapitány. Tóth úr keményen tisztelgett. A kö-
vetkező megállónál egy ezredes. Amikor el-
ment Tóth úr előtt, a közlegény keményen 
szalutált. A következő megállónál — erre ka-
szárnyák és katonai intézmények vannak, tehát 
sok a tiszti utas — ismét felszállt egy száza-
dos. Tóth úr szépen tisztelgett. Mire az 
asszonyság odahajol a fiatalember füléhez: 

— Sok ismerőse van, Tóth úr. 



Okos (Jill,ki 
Öt év óta élnek már 

együtt egy szép palotában. 
Kifogástalan és zavartalan 
barátság i'űzi össze őket. 
Pali és Muki két jó és hü 
barát. Persze és millimé-
terre ismerik egymás szo-
kásait, tiszteletben .tartják 
egymás gyengéit, ideális 
viszony két élőlény között. 
Pali naponta háromszor 
sétálni viszi Mukiit, de azt 
is mondhatjuk, hogy Muki 
sétáltatja meg naponta 
háromszor Palit. Eb és 
szobainas két igaz barát, 
örök titok, hogyan tör-
ténhetett meg mégis, ami 
megtörtént. 

Pali elgondolkozva lépe-
getett a rendes útvonalon 
és » korbáccsal a szájá-
ban, mint mindig, döcö-
gött mellette Muki. Egy-
szerre az eb megállt, négy 
lábát szétvetette, fülét 
előre hegyezte, szőrét fel-
borzolta. Mindebből ar ra 
kellett követkestetui, hogy 
valami vihar dúl a lelké-
ben. Látott-e, hallott-e, 
szagolt-e valamit, azt nem 
lehetett tudni. Pali hátra 
füttyenteitt, aztán ment 
tovább- De Muki, az enge-
delmesség és jól neveltség 
eleven szobra, meg sem 

Hála 
Éjjel két órakor botorkáltam 

haza. Holdtalan sötét éjszaka volt. 
A Svábhegyen laktam. Az egyik 
saroknál megbotlottam valamiben. 
Egy nagy bátyú volt. A bátyú mel-
lett, a vaskerítés kőlábán egy em-
ber ült és hangosan sírt. 

— Hát magának mi baja? 
— Azt siratom én uram, hogy mi-

lyen vacak alak vagyok. 
— Hogy érti ezt? 
— Ügy, ahogy mondom. 
Beszéd közben egyre csak sírt, 

zokogott. 
— Tessék csak meghallgatni az 

esetemet. En kérem szobafestő va-
gyok. Nős, hét gyerek apja. Itt — 
és hátrafelé bökött — az utca végén 
dolgoztam as? új villában. Valami 
csoda jószívű nagyságáé a villa. 
Amíg ott dolgoztam, mindennap 
ebédet, uzsonnát kaptam tőle. A 
gyerekeimnek édességet, ruhát aján-
dékozott. Ilyen aranyos vajszívű 
úrihölgy nincs több a világon. 

Az embert rázta a sírás, majd 
megfulladt a torkába csorgó köny-
nyektől. 

Ërdekes, barna Is volt a hajam 

mozdult. Még egy füt ty. 
Aztán: »Muki, gyere már!« 
De Muki nem mozdult, 
úgy állt, ahogy a dacos 
pózban megmerevedett. 
Pali mérges lett, s végze-
tes lépésre ragadtat ta ma-
gát. 

Visszament a kutyához, 
kikapta szájából a korbá-
csot és alaposan végigvá-
gott ra j ta a fenyítő szer-
számmal. A kutya ezt 
megértette, sőt úgylátszik 
méltányolta is, mert elin-
dult és zavartalanul befe-
jezte a sétát. Éppen csak 
a korbácsot nem vette a 
szájába. Másnap se, har-
madnap se, negyednap se. 
Pali minden alkalommal 
megkínálta vele és ő min-
dig visszautasította, ötö-
dik napon, mintha mi sem 
történt volna, a kutya is-
mét elfogadta a korbácsot. 
A két barát \\gy sétált, 
mint régen. Egy helyen 
azonban Muki lelépett a 
járdáról s a korbácsot ki-
dobta szájából. A korbács 
ott eltűnt. Elnyelte a ka-
nális, amelybe Muki szán-
dékosan, kiszámított pon-
tossággal beledobta, ö t 
napig gondolkodott ezen a 
bosszún, s most íme töké-
letesen végrehajtotta. 

Valószínűleg tudta, hogy 
a megszégyenített inas 
nem fog másik korbácsot 
vásárolni. Ebben igaza is 
volt és ez az ő eb eszének 
igaz dicsősége marad mind-
addig, amíg ezeket a soro-
kat le nem mar ja az idő 
erről a papírról. 

— Uram, mondom magának, tiszta 
színaranyból volt a szíve. Amikor 
a munkát befejeztem, külön aján-
dékot kaptam, kápét kérem, egy 
darab ötvenest. Ilyen nincs még 
egy, a mesébe se fordult még elő 
ilyen úrihölgy. 

Görcsösen sírt az ember és én 
csodálkozva, értelmetlenül, mond-
hatnám bután álltam ott a sötétben. 
Mi van ezen sírnivaló? 

Idegesen rászóltam hát. 
— Jó, jó, de mi van ezen sírni 

való? 
— Az uram, hogy én ezt a csoda 

angyalt ma éjjel kiraboltam. A 
zárakat és a járást jól ismertem, 
gyerekjáték volt az egész. Itt a 
zsákmány! 

Azzal belerúgott a nagy batyuba 
En meg voltam döbbenve. 

— De ha így megbánta, mért nei-
viszi vissza a zsákmányt? 

Egyszerre érdes és sértődött li'-t 
a hangja. 

— Mit gondol maga? Azért rftsz-
kiroztam a szabadságomat? 

27 



Gina Cigna (középen) a »Turandot« szegedi előadásén 
{Liebmann íotó) 

Szeged, augusztus. 
Csak izgalmakból, aggodalmakból és 

égzengésből lehet igazán s i k e r . . . A régi 
színházi törvény nemcsak megismétlő-
dött a szegedi ünnepi hetek lázában, de 
olyan intenzitással csapott a magasba, 
(majdnem a kétségbeesés felé) hogy nem 
következhetett más, mint a kirobbanó 
siker. Ebben a lelkes, boldog hangulat-
ban jutott el a szegedi Dóm-tér a nem-
zetközi nagy esemény kapujához. Az ár-
kádok között kitárult az őskína örök 
regénye és az örök mese .tündérkertje, 
— Turandot hercegnő hatalmába kerí-
tette ebben a csodálatos ragyogásban, 
sőt áhítatos színpadi költészetben: nem-
csak Ismeretlen Hercegét, de a nézőt is. 

Pedig egy éjszakával a mesebeli éj-
szaka előtt még úgy volt, hogy — össze-
omlik ez a mesevilág: Gina Cigna el-
tűnt Amerika és Szeged között — és 
megtörtént az a színházi rejtelem, hogy 
főpróbái nélkül tartottak p r e m i e r t . . . 
Szerződés szerint a világhírű Turandot-
nak két nappal a premier előtt meg kel-
lett volna érkeznie Szegedre, hiszen most 
mutatták be szabadtéren először ezt a 
daljátékot. Három nap előtt Gina Cigna 
ha jó ja pontosan meg is érkezett a Ge-
novai kikötőbe, de azontúl, Turandot el-
tűnt . . . Mint később kiderült, Bómában 

részt kellett vennie a városkormányzó 
estélyén, — mialatt Szegeden már a fő-
próbára v á r t a k . . . A távirat elveszett 
és a Dóm-téren énekesek és rendezők 
kétségbeesetten kémlelték a messziséget, 
a szegedi állomásra pedig hiába ügetett 
ki a város diszhintója, benne a városi 
kertészet legszebb virágai, hiába készül-
tek el az ünnepi beszédek, Turandot nem 
jelentkezett, e l t ű n t . . . 

így virradt fel az ünnepi bemutató 
reggele és még széles e határban híre-
hamva nem volt a világhírű Turandot-
nak. Amíg aztán a robbanásig feszült 
izgalmat megoldotta — az államvasút 
előzékeny és szolgálatkész telefonja. 
Heggel végigkutatta a vasút pompás 
szervezete fél Európát, végre is boldo-
gan jelenthette, hogy nyomon v a n . . . 
Gina Cigna mégis csak úton van Szeged 
felé, hajnalban átlépte a nagykanizsai 
h a t á r t . . . a Déli pályaudvaron luxus-
autó v á r j a . . . fél egykor Kecskeméten 
ebédel anyjával és f é r j é v e l . . . és . . . és 
délután három órakor, a premier előtt 
pár órával, minden vész, és balszerencse 
ellenére, mégiscsak megérkezett Sze-
gedre . . . 

A díszhintó és a kétméteres bokréta, 
a szónoklat ugyan elmaradt, de a hét-
szobás Petőfi Sándor-sugárúti kúria fel-



sebeli palástjában, amelyet heteken át 
varrtak és hímeztek az Operaház mű-
helyeiben a kitűnő Márk Tivadar veze-
tésével és amelynél nagyobbat, gazda-
gabbat és pompásabbat még nem készí-
tettek magyar színpadi produkció ré-
szére. Ha meg lehet hallani a suttogá-
sokat, háromezer pengőbe került ennek 
a mesebeli hercegnői uszálynak csillogó-
csengő ezüstvarázs la ta . . . Turandot már 
ott áll, fent a színpadi udvar lépcsőze-
tének emeletnyi magasságában és az 
uszályt tizenöt császári uiVarnok viszi 
utána, mintegy londoni koronázáson . . . 
és az uszály beborítja selyeanhullámai-
val az egész sz ínpadot . . . Gina Cigna 
még egy hangot sem énekelt; de zengett-
zúgott' körülötte az ünneplés nyíltszíni 
muzsikája, ahogy csak a pekingi udvar 
piros-sárga, sárkányos, nyolcméteres 
zászlói tudnak lobogni az estéli szellő-
ben . . . 

Az előadás után Fellner Alfréd, uz 
Operabarátok nevében fényes vacsorát 
adott a Hungáriában. 

Még két hétig tart a szegedi ünnep, 
amely a Dóm elé varázsolt^ a színpadi 
mesevilág tündérkertjét. A Dóm előtt 
ezrek és ezrek ünneplik a költészetet és 
a szegedi kávéházban délutánonkint 
Gina Cigna f eketézik . . . 

virágozva várta a hercegnőt, aki mégis 
csak megérkezett. Iiöpke próba követke-
zett, amikor már gyűlni kezdtek az ár-
kádak előtt az autószáziadok — és a si-
ker — annyi balszerencse és sok vi-
szontagság után — kirobbant! Turandot 
még egy taktust sem énekel a második 
felvonás közepéig, már zúgott a nyílt-
színi ünneplés: Turandot megjelent me-

Három világhíres ség Szagodén: Giovanni 
Breviaro, Gina Cigna ós Dora Doria 



A boldog mohácsiak 
Szombaton és vasárnapi régi kedves 

tervüket valósították meg a mohácsiak, 
amikor a fogadalmi templom előtti szép 
térségen szabadtéri előadást rendeztek. 
Mind a két estén háromezren nézték 
végig az előadást. Nemcsak a mohá-
csiak jöttek el. Besereglett a városba a 
környék lakossága vonaton, autón és 
szekereken, sőt még Jugoszláviából is 
sok látogató érkezett a történelmi leve-
gőt árasztó városba. 

Szombaton Babay József tílarabja a 
»Csodatükör« került színre. Vasárnap 
az »Országépítő«, amely első királyunkról, 
Szent Istvánról szól, honalapító küzdel-
meiről, a belső és külső ellenségek ellen. 
Az Országépítőt Báter Károly római 
katolikus tisztelendő írta — egyenesen 
szabadtéri színpadra — Koós Károly 
regényéből. 

A második estén vitéz Marossy Gyula 
ünnepi prológusa után három percig 
záporeső zuhogott, de a művészi él-
ményre vágyó mohácsiak egy szálig ki-
tartottak és senki nem mozdult el a 
helyéről. Bebizonyították a mohácsiak, 
hogy fegyelemből és lelkesedésből 
egyest érdemelnek. 

Siker volt bőven, nemcsak erkölcsi, 
hanem anyagi is. A hétszázpengős 
költségen felül kétezerhétszázhatvan 
pengő tiszta jöved'elem maradt, amely-
ből ezerötszázhatvan pengő a fogadalmi 
templom alapja javára jutott, ezerkét-
száz pengőt pedig a színészek között osz-
tottak szét. 

A kitűnő előadásokat vitéz Jakabffy 
Dezső igazgató rendezte, a főszerepeket 
a pécsi színtársulat vezető tagjai 
Jatzkó Cia, Vár y Tusi, Mester Tibor, 
Szabó Sándor és Szalma Sándor játszot-
ták többszáz statiszta élén. 

A mohácsiak most boldogok. Azt 
mondják, hogy sikerült bebizonyítani 
Mohács kultúrfölényét és azt, hogy a 
szabadtéri előadásokra igazán nem 
szükséges ráfizetni. Csak komolyan kell 
hozzálátni az előkészületekhez, jól kell 
számolni és természetesen művészit al-
kotni. 

A mohácsiak most lázasan terveznek: 
A jövőben is szabadtéri előad'ásokat 
fognak rendezni mégpedig nagyobb ará-
nyokban, mint a szombat és vasárnapi 
volt; minthogy a fogadalmi templom 
előtti térségen hatezer nézőt is el lehet 
helyezni, valószínű, hogy tervüket siker 
fogja koronázni. A kitűnően sikerült 
szabadtéri előadások rendezlése körül 
vitéz Jakabffy Dezsőn kívül érdemeket 
szerzett a polgármester. Tihanyi János 
pápai kamarás, plébános, Gyarmathy 
Imre dr., Rátkay István szerkesztő és 
Káldor Jenő. 

Az »Orszégépltő« egyik jelenete 
(Foto Schgfler) 

A kabinosa t énekel 
(Foto Wa l l e« ) 

Gyenge Anna új operaénekesnőt 
fedezett fel a pesti strandon 

A mult héten Gyenge. Anna, a világ-
hírű énekesnő a margitszigeti strand-
fürdő öltözőjében, tisztán csengő, szár-
nyaló éneket hallott felcsendülni. A 
nagy énekesnő felütötte a fejét; ki le-
het az, aki a strand kabinjában ilyen 
árnyalt, finom szopránhangon a Toscát 
éneklit 

— Nagyságos Asszony — magyarázta 
a kabinosnő — az Ilonka énekel! A 
Tannenbaum Ilonka. Tizenötéves kis-
lány, már két éve nálunk dolgozik. 
Ruhatárosnő és kabinosnő. 

Percek alatt Gyenge Annát körülvet-
ték a strandfürdő törzsvendég-hölgyei 
és áradozva beszéltek arról, hogy mi-
lyen gyönyörű hangja van a kis Ilon-
kának. Trikókicsavarás közben a Toscát, 
a Traviatát, könyebb fajsúlyú dolgok 
közül Sybill levelét és a Sorrentói em-
léket énekli. 

Az énekesnő maga elé idézte a zava-
rában piruló kis csalogányt és meg-
ígérte neki, hogy legközelebb szakértők-
kel hal lgat tat ja meg, mert jövőt jósol 
neki. Ugyanakkor a vendéghölgyek el-
határozták, hogy Ilonka énektanítási 
költségeit fedezik. 

Beszéltünk a kis énekesmadárral: 
— Nem is tetszik elképzelni, milyen 

boldog vagyok. A hölgyek kiképeztetnek 
énekesnőnek. Még soha életemben nem 
voltam sem az Operában, sem színház-
ban. Az énekszámokat a rádióból tanul-
tam meg. Több színésznőt ismerek, 
például a Muráti, a Turay, a Tolnay 
iés az Egry úrhölgyeket. De egyiket 
sem láttam színpadon. 

A szigeti kabinosnők most izgatottak. 
Kíváncsiak, mi történik kis társnőjük-
kel Î 



Ax »Ide gyere rózsám« első jubileuma volt a h i ten . Dénes Gyula, a gavallér szerző nemcsak 
virágokkal kedveskedett a primadonnáknak, hanem felvonás közben nagy pezsgőxést rendezett 

a színpadon 
László Lola, Fodor Artúr, Rácz Vali,. Szűcs László, Dénes Gyula, Szepes Lia, 

Solthy György, F. Sziklay Szeréna, Horti Sándor 
(László fotók) 

S Z A K A S Z T O T T ! . . . 

A hollywoodi dublőzök 
londoni sikere azok felé a 
hölgyek felé fordította a 
figyelmet, akiket karrier-
jükben inkább megállított, 
mint segített az a körül-
mély, hogy feltűnően ha-
sonlítanak a világsztárok-
hoz. De most végre rá juk 
is süt a nap. Észrevették, 
hogy a hasonlatosságon 
túl egyéniségük is van a 
dublőzöknek, esak éppen 
nem -tud kibontakozni a 
szerencsés alteregok ár-
nyékában. 

A londoni siker hatása 
alat t határoztuk el, hogy 
mi is dublőz-versenyt ren-
dezünk. Nálunk persze 
csak amatőr-dublőzökröl 
lehet szó, akik a véletlen 
játékos szeszélye folytán 
feltűnően hasonlítanak va-
lamelyik pesti, európai 
vagy amerikai sztárhoz. 
Díjat is tűztünk ki a leg-
tökéletesebb hasonlatosság 
megjutalmazására: egy 
estélyiruhát, a hozzá való 
belépővel és cipővel. 

Természetes, hogy azon-
nal megindult a vetélke-
dés az amatőr-dublőzök 
f ront ján. Tekintve, hogy 
a pályázat fénykép útján 
történik, a beküldött 
anyagból máris egy sereg 
meglepő hasonlatosságx 
esetet állapíthatott meg a 
szerkesztőségi blrálóbizott-

A szezon első próbája a Terézkörútl Színpadon, a »Hegsértették 
a minisztériumot« című vígjátékból. A darab érdekessége, 

hogy Muráti Lili énekel és táncol benne 
Tarján György rendező, Ráday Imre, Muráti Lili, 

Peti Sándor 

ság. A képek közlését a a zsűrinek nehéz dolga 
jövő héten kezdjük el, de lesz, amikor döntenie kell, 
már az eddigiek alapján is ki a legjogosultabb a dub-
valószínűnek látszik, hogy lőzök nagydíjára. 



Játsszunk színházat 
A Színházi Élet legutóbbi számában meghirdet-

tük a »Játsszunk színházat", cimű új pályázatot, 
amely lényegében talán nem is annyira játék, 
mint hasznos és nemes szórakozás. Arról van tud-
niillik szó, hogy augusztus 5-én megjelenő, vagyis 
jelen számunktól kezdve hétről-hétre leközlünk 
egy-egy olyan világsikert aratott külföldi dara-
bot, amely nálunk eddig még nem került színre. 
A közönség feladata viszont az, hogy szerepezzék 
ki a darabot, jelöljék meg a színházat, amelyet a 
darab előadására legalkalmasabbnak látnak és je-
löljék meg a szerintük legalkalmasabb rendezőt 
is. Azoknak, akik eltalálják, hogy a darabokat a 
későbbi pesti bemutatókon milyen szereposztásban 
játsszák, 

100—100 pengő jutalmat 
ad a Színházi Elet. 

Nos, a színházasdi a mai számunkkal elkezdő-
dött, Unamuno: »Igazi férfit című darabjával. 
Tessék sürgősen elolvasni, kiszerepezni, megje-
lölni rendezőt, színházat és beküldeni a Színházi 
Elet szerkesztőségének. A borítékot: »Játsszunk 
színházat « jeligével lássuk el. Szelvényt nem kell 
mellékelni. A pályázatokat a beérkezés sorrendjé-
ben közöljük. Beküldési határidő a megjelenéstől 
számított nyolc nap. 

déli naptól, édességét és 
sejtelmes szépségét az ős-
erdők fűszeres levegőjétől 
kapta. 

Mintha érzéki gyö-
nyörűséget lehelő trópusi 
virágok között járnánk, 
úgy csap a szívünkre ez 
a zene és ez a tánc. Mi-
lyen messze van ettől az 
élő művészettől még az a 
káprázatos filmrevű is, 
amelyet annak idején Ri-
mac-ékkal láttunk. Nehéz 
megtalálni a jelzőt ej— 
produkcióra. Tündéri 
zseniális együtt. És a kei 
csodálatos nő: Juanita, a 
mézízű songok és Dinorah, 
a perzselő táncok elérhe-
tetlen művésze. Háromne-
gyedórás produkciójuk 
úgy röppen el, mint egyet-
len perc, amelynek han-
gulatán át szinte hűtlenül 
megfeledkezünk a Fénye s 
cirkusz többi remek és 
ugyancsak egyes osztály-
zatot érdemlő artista-
számairól. 

K. J . 

Hatvankilenc éves korában mag-
halt egy színész, aki a siker 
As népszerűség édességét életé-
nek alkonyán kóstolta meg. 
Hány ünnepelt művésszel csi-
nálta eat a sors fordítva: akik 
életük if jú éveiben, mint félis-
tenek jártak közöttünk és név-
telenül, elfeledve mentek el. 
Leövey Leónak szebb balált 
rendelt végzete. Romlásra ítélt 
üreg szivében « siker tavaszi 
virágait hordta utolsó percéig 

(Foto Aldor) 

művészetéit eddig legfel-
jebb mechanikus közvetí-
tésben élveztük. A világ-
hírű Äiwiac-csoport látoga-
tott Pestre és magával i 
hozta azt a vérforraló' 
ritmust, amely tüzét a 

Fénye» Oyörgy igazgató Rimacékkai 
(Fotó Wellesz) 

Távoli, sokszor megálmo-
dott déli szigeitek illata 
és muzsikája jött el hoz-
zánk egy csodálatos ar-
tistacsoporttal, amelynek 
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HITELES MAGYARÁZAT 

arr'ól, miért maradt le utolsónak a 
Oxford-nyolcas a pesti yersenyen? 

AZ ELFŰRÉSZELT RÁCS TITKA 

A MI SARKUNK 
Buksi: JóeslétCsö-

pike! Hol volt teg-
nap? Hiába vártam. 

— Csöpi: Magá-
nak elárulom. Teg-
nap veszett voltam. 

Buksi (hátrál): Te 
nagy ég! Hát hogy 
történt? 

Csöpi: Elsején új 
lakásba költöztünk 
és nem tudtam haza 
találni. 

Buksi: Rémes! És 
mi lett a vége? 

Csöpi: Mentő ötle-
tem támadt és egy-
kettőre megtaláltam 
az úrnőmet. 

Buksi: Mi volt a 
mentőötlet? 

Csöpi: Megkérdez-
tem a járókelőktől, 
hogy merre láttak 
Budapesten egy nőt 
kutya nélkül. — vsak egyenletesen alaartam lesülni... 

(Esquiro) 



SZÁZ KISLÁNY, EGY FÉRFI 

avagy 
Leopold Stokowsky Budapesten 

KÉTSZERES 
NYERESÉG 

A Balaton kék szalagiát 
Egy gyógyszerész nyerte 

meg; 
Verseny után nála vettek 
Aszpirint a vesztesek. 

sima, 

FORDÍTVA 
Sziklay József hisz az 

álmokban. A minap azt 
álmodta, hogy kinn volt a 
kies megyeri lóverseny-
pályán és ott egy négyes 
számú ló lett az első, a 
hetes számú paripa pedig 
a második. Na — gon-
dolta — ezt az álmot meg-
játssza , és kiment ta ver-
senyre.. 

Alig várta, hogy kite-
gyék a számokat, rögtön 
megfogadta a négyes-he-
tes befutót. Legnagyobb 
megdöbbenésére elsőnek a 
hetes ló érkezett a célba, 
másodiknak a négyes. 
Vagyis fordítva! Miért jött 
be fordítva a befutó? Ezen 
törte a fejét. Egyszerre a 
homlokára csapott: 

— Megvan! Fordítva fe-
küdtem az ágyban! 

(Nagy nyári esemény 
a házban: általános be-

[ főzés folyik, Tibi érdek-
l lödé&sel szemléli a kony-
} bábán felhalmozott gyü-

mölcsöket ás paradicso-
mot.) 

Maris néni (a szakácsnő, ilyenkor 
legfontosabb személynek képzeli magát 
a házban): Tibike, tessék már kimenni 
u konyhából, így nem lehet dolgcxzni. 

Anyu (aki erre az. alkalomra kendőt 
kötött a fejére és ú'gy fest, mint egy 
parasztmenyecske az operettekben): 
Eredj fiam a szobádba, ne lábatlankodj 
itt! 

Tibi: Anyu kérem, nézni akarom a 
befőzést. 

Anyu: Azon nincs mit nézni. Csak 
îeltartdd a munkát. 

Maris néni (szépen kifejlett barac-
kot tart a gyerek felé): Ezt még tessék 
megenni és aztán hagyjon bennünket 
dolgozni. 

Tibi (bámulja a szakácsnő kezét, 
amint tartja a gyümölcsöt): Anyu ké-
rem, most dda nézhqtsz! 

Anyu: Hova? 
Tibi: A Maris néni körmiére. 
Anyu: Mit beszélsz! 
Tibi: Azt mondtad, bemész a kony-

nába, mert befőzés van és a szakácsné 
Körmére akarsz nézni. 

Anyu: Micsoda butaságokat beszélsz! 
Azonnal takarodj innen! 
(De már késői A lavina megindult, Ma-
ris néni szótlanul keveri a szirupot, az-

tán kitör.) 
Maris néni (szipákolva): Az ember 

niába dolgozza ki a lelkit, más háznál 
ilyenkor kisegítőt hoznak, bezzeg Krá-
mer méltóságos ú r é k n á l . . . 

Tibi (imádja a témát): Anyu kérem, 
azért akarsz Maris néni körmére nézni, 
mert az nincsen bepirosítva? (Kínos 
csend, senki sem felel, de ez nem be-
folyásolja a folytatást): Apu miért nem 
nézi Maris néni körmét? 

Anyu: Hallgass már a butaságaid1 

dal! 
Tibi: Mert apu azt mondta anyunak: 

»nem bírok ránézni a körmeidre, olyan 
bordószínű, mint a spanyolviasza. (Böl-
csen): Maris néniét nézheti, az nincsen 
f o s t v ö 

Anyu: Elég volt már ebből! Vi'd(d a 
barackodat és ne lássalak ma többet! 
!Engesztelni akarja a szakácsnőt): 
Mondja, Maris néni, mi a maga véle-
ménye, ne tegyünk el az idén több pa-
radicsomot? Tavaly is magának volt 
igaza, amikor keveselte, hogy mennyi 
uborkát raktunk el. 

Maris néni (engesztelhetetlen): Ne-
kem mindlegy, nagyságos asszony ké-
rem, én elvégzem, amit mondanak, leg-
alább is addig, amíg itt v agyok . . . 



A SZÁZÖTÉVES 
M E N Y A S S Z O N Y 

Lengyelország szenzációja 
A százötéves ara most; 
Elhamarkodottsággal iga-

zán nem 
Vádolhatják az aranyost. 

' sima. 

A P E S T I 
V I L Á G R E K O R D E R 
Ü j Fészek-tag néz 

körül a kártyaszobá-
ban. Herczeg Jenő ka-
lauzolja. A tíhemin de 
fer szobában az asztal 
mel lett néhány ismert 
személy iség közt ült 
e g y úriember is, akit 
az ú j tag nem ismert: 

— Ez kicsoda? — 
kérdezte. 

— Ez a fordított 
Owens. 

— H o g y érti? 
— Tíz egész kétt ized 

másodperc alatt veszít 
e g y százast. 

T á n c o s s z t á r í g i O é s 1 9 3 8 - b a n 
(Mata Hart) (Röck Marika) 

Tibi (érdeklődbe): Maris néni elmegy? 
Anyu: Dehogy megy! Mit kérdezel 

ilyen csacsiságokat? Majd. elmegy a 
jövő hónapban, amikor ml nyaralni le-
szünk . . . A kedves nővéréhez Gárdony-
ba . . . 

Maris néni (nem hagyja abba a meg-
félemlítést): Könyörög a nővérein és a 
sógorom, hogy költözzem Végleg hoz-
zájuk. 

Anyu (már éppen rá akar kiabálni, 
hogy i>hát akkor költözzön, ahova 
akar«, de aztán eszébe jut, hogy a szo-
balány is elmegy elsején, nyaralás előtt 
áll a család, mégsincs értelme meg-
válni a hat esztendő óta szolgáló sze-
mélyzettől, tehát Tibi ellen fordul): 
Eredj már innen, mert a végén nya-
konöntelek a forró sziruppal. 

Tibi: Megyek már, anyukám, még 
csak azt mondd meg, hogy miért főz-
zük be itthon a gyümölcsöt? 

Anyu: Télen, amikor eszed a finom 
kompótot, akkor nem kér'dlezel ilyesmit! 
Az ember egész nap dolgozik, meg-
vásárolja a drága anyagot és a Végén 
még te is szemrehányást teszel, mint 
apád! 

Tibi: Apu azt mondta, hogy felföldiül 
a ház a befőzésnél, pedig boltban is 
lehet dunsztost venni. 

Anyu: Azt egye meg apád1, ugy-e Ma-
ris néni!? Más a bolti áru és más, amit 
itthon főznek! 

Tibi: Azt apu is mondta. (Kis szü-
net.) Azt mondta, hogy a bolti sokkal 
jobb. 

Maris néni (már nem szól, csak a 
kanalat bevágja a lábosba). 

Anyu (dühösen): Hát majd bolti be-
főttet fogtok enni, te is, apád is! 

Tibi: Apu megígérte, hogy a házi 
szilvaízből is fogok kapni. 

Anyu (gúnyosan): Igazán? Mikor? 
Tibi: Aj télen. Ha rossz bizonyítványt 

hozok haza. (Stella) 



Ö t v e n pengő e g y k é p a l á í r á s é r t 

Ötven pengős képali írás-pályázatunknak rendkívüli sikere van. A kilátásba 
helyezett ötven pengő a legsavanyúbb kedélyeket ls édes hullámzásba hozta. 
Kiderült, hogy nemcsak a futball, hanem a humor amatőrjei t is meg lehet kör-
nyékezni és az eredmény azt igazolja, hogy a magyar közönségben rengeteg kedély 
és kifinomodott humor érzék van. így hát a nagy sikerre való tekintettel foly-
ta t juk a pályázatot és ezúttal a fenti, meglehetősen hálás és sok jó megoldásra 
alkalmas feladatot adjuk át az olvasóknak. A jutalom Ismét ötven pengő a leg-
elmésebb megoldás szerzőjének. Beküldési határidő augusztus 16.. 

A VICCPÀLYAZAT EREDMÉNYE 
A második képaláírás-pályázat nem-

csak mennyiségben, de minőségben is 
felülmulta az elsőt. Bizonyság rá, hogy 
az olvasók szívesen fölveszik a ver-
senyt a hivatásos humoristákkal is, ha 
valaki módot nyúj t rá nekik. Az e heti 
50 pengős első dí ja t Berkovics Mária 
(Gyoma) nyerte ezzel a viccel: 

TELJESÍTHETETLEN KÍVÁNSÁG 
— Mancika, én annyira imádom ma-

gát, hogy mindent meg tudnék tenni 
magáért! 

— Mindent? 
— Mindent! 
— Akkor üljön arrébb tíz centivel. 

BOSSZÚ 
— Uram, igazán lehetne némi belátással. Hisz 

ön is volt fiatal, ön is ült együtt imádottjával 
egy padon! 

— Nem én, sohl 
— És miért nem? 
— Nem fértünk e l . . . 

Beküldte: VIDOR FERENC, Torino. 

RAVASZ UDVARLÓ 
— Pista, maga csak úgy tűri, hogy 

ez a bácsi a félpadot elfoglalja? 
— Miért neï Legszívesebben venném, 

ha kettőnknek csak egy helyet hagyna. 
Beküldte: GYÖZÖ JÓZSEF, Budapest. 

KELLEMETLEN KÉRDÉS 
— Mondja kérem, nem végrehajtó ön? 
— í?? 
— Mert lefoglalja az egész padot. 

Beküldte: J O A N E L U TIBOR, Sopron. 
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ÜT A BOLDOGSÁG 
FELÉ 

A fiú: Látod szívem, 
külső erők is hozzájárul-
nak, hogy minél közelebb 
kerüljünk egymáshoz. 

Beküldte: DÉNES MAGDA, 
Temesvár-Timisoara. 

TANULMÁNYÚTON 
FIATAL FÉRFI ; Mondja, 

mit bámul úgy ide? 
KÖVÉR FÉRFI : Bocsánat, 

tegnap szalmaözvegy lettem. 
Szeretnék tanulni 
BeikiUdte: STEINER JÁNOS, 

Abony 

K A R . . . 
Fiú: Kár, hogy ez a pa-

sas nem kövérebb. 
Lány: Miértí 
Fiú: Mert akkor jobban 

össze kellene bújnunk. 
Beküldte: SÁNDOR ISTVÁN, 

Budapest. 

ISTEN MENTS 
HÖLGY (a kövérhez): Nem 

l&tja kérem, hogy nincs annyi 
hely a padon? 

KÖVÉR: Látom, látom, de 
csak nem kívánja a kísasz-
szony, hbgy a z ölébe ül jek? 
Beküldte: ARNHOLD BÉLA, 

Arad. 
GYOMORPARTI 

Kövér (dühösen): Hogy 
ezek mit tudnak enni egy-
máson? ! 
Beküldte: ZLINSZKY ANCI, 

Szolnok. 

JÓL SEJTETTE 
A KÖVÉR: Teljesen megfe-

ledkeztek jelenlétemről! ü g y 
látszik, elefántnak hoztak Ide. 

FIZIKA A LIGETBEN 
A nő: Ez a kövér úr bi-

zonyára azt hiszi, hogy 
minden test annyit veszít 
a súlyából, mint az általa 
kiszorított emberek súlya. 

Beküldite: Grünwald Lajosáé 
Kaposvár. 

ELŐKELŐ LÉLEK 
NŐ (a fiúhoz): Gyerünk in-

nét drágám. Tudod, hogy utá-
lom a tömeget! 

Beküldte: I f jú Nászay 
Károlyné, Budapest 

ARTISTAPÁR 
A LIGETBEN 

Férfi: Hogyan szabadul-
hatnánk meg ettől a pa-
sastól 1 

Nő: Hipnotizáld meg és 
parancsolj rá, hogy men-
jen ell 

Férfi: Tömegszuggesz-
tióhoz nem értek. 

Beküldte: Szent-Királyi 
György, Galámta. 

VESZÉLYES VÁLLALAT 

— Esküdj meg becsületszóra, hogy a bátyja, nincs 
a közelben! 

(London Opinion) 

UTÓLAG MINDEN JLIDERÜL 
w 

Págerék szenvedélyesen kertészkednek, Nomrég kint járt 
náluk a villában Vaszary János. A házaspár büszkén muto-
gatta a kertet az iró-rendaz&nek. Egy törpe gyümölcsfa előtt 
Vaszary megállt : 

— Mi ez kérlek? Cseresznye-, vagy meggyfa? 
— Őszintén szólva nem tudom, — mondta zavartan Péger 

— még nem termett ra j ta gyümölcs. 



Móricz Zsigmond leányfaluéi kis gaz-
daságában elromlott a szivattyú. Be-
állított hát egy pesti nagykereskedő-
höz, elmondta mi járatban van, mire 
az egyik alkalmazott az osztályvezető-
höz utasította. 

Az osztályvezető meghallgatta az 
ügyet, aztán így szólt: 

— Szabad kérnem a becses nevét?! 
— Móricz Zsigmondi 
— Óh, — mondta felragyogó arccal a 

hivatalnok —. Leányfalu, nemde? 
— Igen. 
— Nagyon jól ismerem uraságod, ne-

vét! Négy évvel ezelőtt is nálunk tet-
szett szivattyút rendelni! 

DUBLŐZÖK KORA 

Most, hogy a hollywoodi dublőzök lon-
doni sikerétől hangos a világ, valaki 
megkérdi Feld Matyit: 

— Matyikám, nem téged láttalak ma 
délelőtt bemenni a zálogházbal 

— Nem, — feleli Feld Matyi — az a 
dublŐzöm volt... 
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3rduUUÜi Mm! 

Gőzerővel folyik a mi különleges »Falu-
kutatásunk«, amelynek az a célja, hogy 
összegyűjtsük és az olvasó eLé tálaljuk 
a nép humorának legízesebb gyümöl-
cseit. Az e heti humor-szlüret különösen 
gazdag terméssel kedveskedett. Voltak 
olvasók, akik egész gyűjteményt küld-
tek be. Egyik ilyen gyűjteményes pá-
lyázónk, Virágh József (Csapdi), nyerte 
az e heti 10 pengős ®lső díjat. I t t kö-
zöljük a legjobbakat: 

A JÓ TANÍTÓ 
Feljelentik a kisbérei tanítót az esperesnek, 

hogy nem jár be az Iskolába, a gyerekek nem 
tudnak semmit. Kiszáll az esperes vizsgálatra. 
A gyerekek remekül felelnek, nem tud olyan 
kérdést adni, hagy leletet ne kapna rá. 

— Kendben van, kedves tanító úr, hitvány 
rágalom az egész feljelentés, gratulálok a szép 
•ikerhez, kitüntetésre fogom felterjeszteni. 

Azzal már fogat is és kocsin megyén haza. 
Alig hagyja el a falut, utolér egy csapat Is-
kolásgyereket, akik kurjongatnak, hajigálnak, 
szarkafészket szednek. 

— Hát ti hova mentek? — kérdi tőlük az 
csporos. 

— Megyünk haza Nagybércre — válaszollák 
a nebulók. 

— Hát hol valtatok? 
— Oda valtunk Klsbércen az iskolába. Pen-

gőjével fogadott meg bennünket a kisbérei ta-
nító, hogy feleljünk az esperesnek 1 

MÜKEDVELŐELÖADAS 
Mttkedvelőelőadást akarunk rendezni. A 

megbeszélésen ass egyiki jelenlevő indítványozza, 
hogy csináljuk városiasán. — Hogyan gon-
dolja? — 'kérdem tőle, — Ugy, — azt mondja 
— hogy legyen ruhatár is. — Hát legyen ruha-
tár is. Meghagyjuk a ruhatárosnak, hogji min-
denkitől a kalapot és a botot szedje el. Ugy 
Is tett. Jön; a jegyző, átadja a kalapját . — Ké-
rem a botot iis! — mondja a ruhatáros', — 
Nincs nekem, nem szoktam ón bottal járni, — 
Nagyon sajnálom, akkor nem engedhetem be; 
tessék visszamenni és egy 'botot is hozni! 

A FINOM FEKETEKÁVÉ 
A kocsisom még sohasem lv.ott feketekávét. 

Kérdi tőle egyszer a feleségem: 
— Iázol-e feketekávét, Lajos? 
— Kezeit csékulom, ha tetszik adni. 
Kap egy csé&zérve), felhörpitti. 
— Jó volt-o, Lajos? 
— Nagyon >6 volt, kézit csékulom. 
— Iszol-e még egigyoJ? 
— Kell a fenének! 

TERMÉSZETES HALÁL 
Az öreg Matyóknak az lett a vége, hogy le-

esett a toáztetőről, de olyan szerencsétlenül, 
hogy belebalt. Hozza Is a fia a halottlevelct, 
kezembe vesaem, hát látom, hogy a halál okául 
ez van beleírva: »természetes halállal balt 
meg«. 

Mondom ts később a falusi halottftómnek: 
— Hallja, atyafi , hogyan Írhatta be az öreg 

Matyókról, hogyi természetes halállal balt meg, 
hiszen a háztetőről esett le! 

— De kérem, — védekezik a halottkém — 
ha egy olyan őréig ember leesik a háztetőről, 
hát csak természetes, hogy belehal! 

Beküldte: VIBAQH JÓZSEF (Csapdi). 





— Látja uram a kSrmetmetí Tehát ne 
vitatkozzon velem! ... 
Tolnay Klári és Mály Gerd »A hölgy egy k l " é 

bogaras« egyik Jelenetében 

PUSZI EMELEK 
Ha egy színész cikket ír, mind-

járt gyanússá válik. Ha pedig tör-
ténetesen arról a filmről ir, amely-
ben ő játssza az egyik főszerepet, 
akkor vitán felül áll, hogy a fil-
met dicsérni akarja. Viszont ez 
utóbbit nagyon könnyen megcáfol-
hatom, mert a film ellen, amiről 
írni akarok, »A hölgy egy kissé bo-
garas«, panaszt emelek. Igenis, pa-
naszt emelek, s főleg az író: Aszlá-
nyi Károly és a rendező: Ráthonyi 
Ákos miatt. 

Eddig ugyanis gyakran előfor-
dult, hogy elhatároztam magamban: 
filmet írok. Olyan «filmet, amilvent 
még nem csináltak Pesten. Nem 
lesz benne gépírólány és vezérigaz-
gató, nem lesz benne nagyvállalat 
gazdag örökösnője, sem szegény 
mérnök, akit elvesz a főnökkisasz-
szony, nem lesznek benne úgyneve-
zett jó szerepek, hanem emberekről 
szól, akik élnek a filmben. Volt is 
több témám, amelyeket lassan gyúr-
tam-formáltam magamban és lelki-
ismeretesen titkoltam az egészet, 

Egy vidéki tyúkfermon ebédfőzés közben 
találkozik először « film két főszereplőié: 

Tolnay Klári 6s Ráday Imre 
(Hamza-Objektív film — Faludl fotók) 



amíg meg nem éri;k majd bennem a 
téma teljesen. 

Gyakran megtörtént az is, hogy 
filmszerep helyett a film rendezését 
kínálta fel valamelyik producer. 
Ilyenkor, bár még soha sem tudtam 
magam rászánni a szerepcserére, 
mégis elgondoltam, hogyan is ren-
dezném a gondjaimra bízott filmet. 
Körülbelül ugyanolyan szemponto-
kat tűztem ki, mint a témaírásnál. 
Gyorsan változó jelenetekre gondol-
tam, rövid dialógusokra, semmi szó-
viccre és rengeteg helyzetkomi-
kumra. 

Most jön tulajdonképpen pana-
szom i>A hölgy egy kissé bogaras<r 
írója és rendezője ellen. Szerintem, 
anélkül, hogy tudtak volna róla, el-
lopták az én ideáimat. Aszlányi úgy 
írta meg a mesét, ahogy én azt meg-
álmodtam; Ráthonyi pedig úgy ren-
dezi, ahogy én terveztem. Most mit 

tehetek ellenük? Igyekszem úgy el-
játszani a szerepemet, ahogy ők 
szerelnék, és remélem, hogy mind-
hárman meg leszünk elégedve egy-
mással. 

* 
A film egyharmadrészét szakállal 

játszom s általában olyan elhanya-
golt külsővel, hogy maga William 
Powell és Clark Gable is irigy-
kedne, ha látná. Kollegáim közül 
csak Páger Tóni látott a műterem-
ben, ahová látogatóba jött. Téni 
imádja az ilyen szerepeket s köny-
nyes lett a szeme gyűrött külsőm 
és ötnapos, dús szakállam láttára. 
Tolnay Klári, aki a »bogaras« höl-
gyet játssza a filmiben, szeme ugyan-
csak könnyes lett az első közös je-
lenet után. Mert szakállas partner-
rel nem lehet a csókot markírozni; 
ha egyszer a szakáll valódi, akkor 
az mindenképpen nagyon szúr. 

Különös happy-end »A hölgy egy kissé bogaras«-
ból: Ráday Imre és Tolnay Klári pisztollyal 

kergetik el a vendégekot 
(Hamza-Oliiektiv iiliu — Faludi loiók) 



Üj műfajba kóstol bele 
legközelebb a pjagyar 
filmgyártás. A külföldön 
divatos vidám bűnügyi fil-
mek mintájára készül 
majd el »A törvény nevé-
ben«, Székely Sándor pro-
dukciójában. A film fősze-
repét, egy amatőr detektí-
vet, Ráday Imre játssza. 

Jesse Matthews utolsó európai fi lmje a »Szenzáció Londonban« 
nagy sikerrel fut az egyik hollywoodi mozibah. A kritikusok 

szerint Miss Matthews Amerikában is szenzáció lesz 
(Foto Eco) 

A magyar filmembereket 
úgylátszik még ma is szí-
vesen veszik külföldön. Bi-
zonyíték rá Keményffy 
Tamás, a tehetséges fiatal 
operatőr esete, aki szinte 
napok alatt csinált kar-' 
riert Cinecittaban, az olasz 
HollywoodbanKeményffy 
néhány héten ' belül most 
forgatja második olasz 
filmjének külső felvételeit 
a Földközi-tengeren. 

z év legérdekesebb 
terve: a Toldi film. 

Arany János trilógiájá-
ból összevont mesét írtak, 
amelyben más színész ját-
zaná a f iatal és megint 

más az öreg Toldit. A 
Toldi film elkészítésének 
a szereposztásnál is na-
gyobb nehézsége a költ-

Hajmássy Ilona Dél-Kaliforniá-
ban nyaral kedvencével: Jóská-

val 
(M. O. M. fotó) 

ségvetés, amely szerint a 
film minimálisan 300.000 
pengőbe kerülne. 

Nyólchónapos hollywoodi 
tanulmányút után rövide-
sen Pestre érkezik Tóth 
Endre fiatal magyar film-
rendező, aki Székely Ist-
vánnal és Ágay Irénnel 
utazott Amerikába. Tóth 
Endrét itthon már szerző-

•dés várja, ő rendezi majd 
Herczeg Ferenc »Három 
testőre-ének filmváltozatát. 

Lubitsch Ernő megvásá-
rolta színpadra és filmre 
egyaránit László Miklós 
»Illatszertár« című darab-
ját. A híres filmrendező 
először színházban hozza 
ki a két év előtti nagy 
pesti sikert és azután fil-
met készít belőle. 

Hedy Lamarr (Heddie 
Kiesler néven az nExtá-
zis«-ban ismertük meg) 



À bocdándi legelőről indul cl Borcsa karrierje; a kis kecske-
pásztorból amerikai revüsz.tár ^ lesz "a »Borcsa Amerikában«" 
filmváltozatában. A Hollókőn készült külső felvctel "szereplőij 
y Dayka Marg'it, Hâmory Imre 6^ ölvody Zsófia:* 

. * , > • • ' . • ; • » - (Buflekior-firm - i Hajnal-fotók) 

részére három kész film-
téma közül most választol-
ták ki a negyediket, mely-
ben Machaty egykori 
sztárja Hollywoodban de 
bütálni fog. Miss Lamarr 
első amerikai partnerét is 
kijelölték már: Spencer 
Tracy személyében. 

Jeanette MacDonald ré 
szére napokig kerestek ú j 
»stand-int« (aki a fénybe-
állításoknál helyettesíti u 
sztárt), mert a régi, Mau-
rine Loomis, pályát vál-
toztatott. Miss Loomis éve-
kig tarttó stand-in-kedjés 
alatt belátta, hogy a film-
pályán nincs sok • esélye, 
kitanulta a fotografálás! 
és most önálló műtermet 
nyitott. Első megrendelője 
természetesen Jeanette 
MacDonald volt. 

Hármas iubileumot Ülték 
Jeanette MacDonald ós Nelson 
Eddy ú] közős filmjük felvéte-
lei alatt. Egy napra esett Miss 
MacDonald házassági évfordu-
lója Gene Raymonddal, három 
éves partneri kapcsolata Nel-
son Eddyvel és ez alkalommal 
ünnepelték meg azt is, hogy a 
két sztár már az ötödik filmet 
készíti együtt. Képünkön Jea-
nette MacDonald és Nelson 
Eddy felvágják a tizennégy ki-

lós ünnepi tortát 
(M. Q. M. fotó) 



Margaret Sullavan felfedezett 
egy ú j gyermekszínászt. A kis 
sztárjelölt neve: Ronnie Mac 
Donald, nem rokona Jeanette 
MacDonaldnak, de minden vá-
gya, bogy ugyanolyan hires 

tegyen 

Charlie Chan és Mr. Moto 
után még egy kínai film-
detektívet kreáltak Holly-
woodban. Az új figura 
neve: Mr. Wong, egyelőre 
négy filmet készítenek ka-
landjairól és mind a négy-
ben régi rémfilmkedven-
cünk, Boris Karloff ala-
kítja Mr. Wongot. 

Mickey Rooney, akit a 
»Szentivánéji álom« Puck-
ja óta láttunk már né-
hány jó szerepben, egészen 
eredeti szerepre készül. 
Mickey hetek óta tanulja 
a »szerepet«, amelyet leg-
közelebb érettségi vizsgá-
ján kell majd elmondania. 

A legújabb hollywoodi 
strandujdonság a ma-
lomkerék szalmakalap 
Bemutatja Ann Ru-

therford 

Clark Gable az első szí-
nész, aki új filmjében egy 

, hordozható televíziós ké-
szülékkel dolgozik. Az 

r^fíegyelöre méregdrága ké-
szüléket Amerika legna 
gyobb rádiógyára építette 
és a filmsztár iránti tisz-
teletből »Type Clark Gablet 
lesz a neve, amikor majd 

(M. G. M. fotók) forgalomba kerül. 
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A jelenleg külföldön filmező Sziőke 
Szaikállal történt ez a mulatságos ka-
land. Igaz, liogy csa;k nekünk mulatsá-
gos, mert számára annál kellemetlenebb. 
Az történt ugyanis, hogy amíg Szőke 
egy este a moziban ült, azalatt valaki 
odakint, az autójából mindent kilopott. 
Előadás után Szőke szomorúan konsta-
tálta, hogy szegényebfb lett egy teveszőr 
kaháttal, egy nyúlszőr kalappal, sőt, egy 
értékes fényképezőgéppel is. Miután re-
ménytelennek látszott, hogy az ismeret-
len tettest felkutassa, a 
kitűnő komikus »most 
már mindegy« felkiáltással 
rákapcsolt a gépre. De 
ebben a pillanatban egy 
kis srác megállította az 
a u t ó t 

— Mit akapsB? — kiáltott 
le Szőke dühösen a volán 
mellől. 

— Bácsi kérem, én vi-
gyáztam a kocs i ra ! . . . 

Aszlányl Károly, akinek 
a filmjét most forgatják 
a Hunniában, az elmúlt 
héten egy József-körúti 
étteremben vacsorázott. " 
Egyszerre csak azt hallja, hogy a ci-
gájnybanda rázendít egy muzsikára, 
amely meglepően hasonlít az ő filmjé-
nek nagy valcerére. Ejnye, ejnye, mor-
fondírozik Aszlányi, ezt nem hittem 
volna Sz la t inayról . . . A muzsika pedig 
száll, száll és taktusról-taktusra nagyolbb 
a hasonlatosság. Aszlányi most már 
dühös, ez mégis csak több a s o k n á l . . . 
Elhatározza, hogy azonnal telefonál a 
zeneszerzőnek ós megmondja neki m vé-
leményét, csak előbb megkérdezi még a 
zeneikartól, hogy mit játszanak. 

Odahivatja a prímást. 
— Mondja csak öregem, mi ennek a 

dalnak a címeí 
Ez kérem — feleli a cigány — a 

Rózsafa valcer, a 
tekintetes úr film-
jéből . ... 

— Az lehetetlen, 
— csodálkozik tíz 
író — hiszen a 
film még nem ke-
rült forgalomba! 
Honnan ismerik 
ezt a számotí 

A prímáis rava-

szul mosolyogva adja mog a felvilágo-
sítást: 

— A mi bandánk játszik a filmben . . . 
* 

Pesti párbeszéd: 
— Velem lefogadhatja, Greta Garbo 

nem megy feleségül Stokowskyhoz. 
— Miből ganidoljaí 
— Mert egy ilyen nagy sztár sohse 

menne bele abba, h o g y . . . a fér je diri-
gáljon! 

(Benézeík egy pillanatra 
a mű tere m be, ahol lázasan 
folyik a munka. Magyar 
film (készül. Éppen egy 
vicchez érkezem. 

P á g e r : . . . És ha nem 
veszi el feleségül azt • a 
hölgyet, akkor velem gyű-
lik inog a baja. Én magát 
felkoncolom! 

Kabos: Ja j , csak azt ne 
tessék velem csinálni. Ezt 
az egyet nem bírom. Még 
a végrendeleteimben is 
ineffhagyom, h o g y . . . izé, 
nie koncoljanak f e l . . . 

A Hunnia filmgyárban nemrégiben 
francia filmesek dolgoztak. A francia 
rendező a magyar asszisztensnőnek ter-
mészetesen francia nyelven adtai ki az 
utasításokat. Egy ízben szigorúan a lel-
kére kötötte: 

— Kérem, kisasszony, holnapra okvet-
lenül kell a felvételekhez két secretaire! 

— Meglesz! — felelte a hölgy. 
De másnap a rendező hiába kereste a 

két iratszekrényt. 
Ezzel szemben két fiatal színész, aki-

ket a kisasszony, mint sccretaire-kot 
szerződtetett, szintén hiába várakoztak, 
hogy sor kerüljön rá juk! 

Van egy kis 
unokaöcsém, hat-
éves. Igazi mai 
gyerek. Megkér-
deztem tőle: 

— Mi akarsz len-
ni, fiacskám t 

A gyerek egy ki-
csit gondolkozott, 
aztán így felolt: 

— A Tel eszk > 
dublöze. 



Zarah Leander ú] filmjében, a »Hazatérés«-ban együtt Játszik 
Paul Börbigerrel 6a Heinrich Georga-gal 

A jövő szezon 
A film csak látszó-

lag alszik nyáron. Ha 
nincsenek is a műso-
ron főszezonbeli sláge-
rek, a kulisszák mö-
gött annál inkább zaj-
lik az élet. A nagy 
budapesti filmkölcsön-
zők most mutatják be 
jövő évi fő-attrakciói-
kat a szakmabelieknek 
és a sajtónak. 

Az Ufa is többnapos 
előadás-sorozatban vo-
nultatta föl nagy-
ágyúit. Rendkívüli ér-
deklődés és figyelem 
előzte meg ezeket u ve-
títéseket, mert szakkö-
rökben már régebben 
híre terjedt, hogy az 
Ufa az idén kivételes 
erőfeszítést tett, hogy 
előkelő helyét tovább-
ra is biztosítsa a világ-
legelső filmgyártóinak 
sorában. Még ' az újra 
jelentkezett pokoli ká-
nikula sem rontotta el 
az Ufa bemutatók ün-
nepi izgalmát. 

Láttuk a tüneményes 
Lil Dngorcrrel a »Má-
sodvirrígzás«-t. A mű-
vésznő partnerei az új- • 
szerű mesében Paul 
Hartmann és Rolf 
Moebius. Igazán mu-

H latságos és roppant bo-
IfS nyodalmas a »Hol vol-

i tál az éjszaka?« vígjá-
ték, amelyben a Gusti 
Hubert és Willy Fritsch 
duo remekel. Elsőnek 
kellett volna beszélni 
Leni Riefenstahl ha-
talmas monstrumfilm-
jéről, a berlini olim-
piászról. Ha egyszer 
egy eljövendő világ-
ban minden emlék el-
tűnne a föld színéről, 
ebből a filmből ponto-
san megállapíthatná a 
késői kor embere, mi-
lyen volt a mai világ 
ifjúságra és milyen erő-
feszítésekre volt képes. 

Lilian Harvey-filmet 
is láttunk, a Don Juan 
kiasszonyt; ennek a 
képnek káprázatossá-
gánál csak ötletessége 
Lilian Harvey a »Dun Juan kls-
asszony«-ban apródruhában ke-
res és talál is magának férjet 



attrakciói 
nagyobb. Filmre vitte 
az Ufa Sudermann 
»Otthon«-át is »Haza-
térés« címen és a meg-
rendítő színjáték szép-
ségei és izgalmai ta-
lán még élesebben bon-
takoznak ki a vásznon, 
mint a színpadon. Za-
rah Leander és Hein-
rich George alakítása 
marad meg ebből a 
filmből az embernek 
hosszú időkre emléke-
zetében. — Kitűnőek 
Hans Nielsen, Paul 
Hörbiger, Georg Ale-
xander és Leo Slezák is. 

Az U7a-bemutatók 
sorozatában láttunk 
egy izgalmas francia 
bűnügyi filmet is, 
amelyben két régi ked-
vencünkkel találkoz-
tunk, Raimu-vél és 
Pierre Blanchar-r&l. 
És végül megnéztük a 
Spanyol szenvedély-t, 
amely új sztárt avat, a 
máris világhírű Im-
perio Argentina-t. Ez 
a daraJb Merimée Pros-
per híres novellájából 
készült. 

Ez a sokszínű ter-
més, amely Európa 
legjobb és legnépsze-
rűbb sztárjai körül 
épült (föl. mozgósította 
az irodalom és művé-
szet minden ágát, hí-
res írókat, kiváló ze-
neszerzőket, festőket, 
építészeket. Ha össze-
adnék az összegeket, 
amelyeket ezek a fil-
mek fölemésztettek, ta-
lán kitellne belőlük 
egy kisebb állam egy 
évi háztartása. Eiz az 
áldozatkészség már 
magában is szeretetre-
méltó, hát még ha fi-
gyelembevesszük, hogy 
mindenképpen össz-
hangban áll az elért 
eredménnyel. A közön-
ség ebben az évben 
csupa jót, szépet és 
kedveset kap az Ufá-tói. 

Carmen és Eacamlllo az új 
»Carmen« filmben. Kari KlQs-
ner és ' lmperio Argentine játsz-
azák Merimée Prosper novellá-
jának filmváltozatában a fősze-

repeket 
(Vfa főtök) 

Willy Frltsck és AJ partnere: Gusti Hubar, a .Hol voltál «I  
éjszaka« sgylk jelenelében 
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Körülbelül másfél évvel ozelfítt Lon-
doniban az egyik művészklub falán, ér-
dekes szövegű, plakátot vettem észre. 
»Save your pennies for Hungary.« 
(Gyűjts pénzt a magyarországi útra.) 
Érdeklődtem, melyik utazási irodának 
jutott eszébe ez a kedves ötlet. A klub 
háziasszonya csodálkbzva nézett ráan. 

— Nem tagja az »önálló Hivatású Nők 
Szövetségé nok ? « — kéTdezte. 

Kénytelen voltam bevallani, hogy 
nem. Tőle tudtam meg, hogy ez a felhí-
vás — ami többet ér minden idegen-
forgalmi propagandánál — az önálló 
Hivatású Nők ameirikai reklámközpont-
jiától ered. Egész Amerikát, ezenkívül 
ajzt a huszonhat európai államot is, ahol 
a szervezeteik működnek, elárasztották 
vele. A szövetség egyik hetiuiságjának, 
a Newyorkba megjelenő »Widening 
Horizons«-nak címlapján örömmel ismer-
tem fel a Margitsziget látkíépét. A kép 
alá igazi amerikiaias stílusban tEurópa 
legszebb félmértföldje« volt aláírva. Az 
újság kizárólag a magyarországi kon-
gresszus előkészítő munkájával foglal-
kozott. Kíváncsian olvastam el mindazt, 
ami az önálló Hivatású Nők Szövetsé-
gére vonatkozott. Az önérzetemet nö-
velte, hogy mennyi eredményt tudnak 
felmutatni. Elérték, hogy a nagy válla-
latok vezetőállású férfialknmazottak 
mellé ugyanolyan jövcdelmezéssel női 
munkaerőt is kötelesek szerződtetni. 
Csak a hatáskörük különbözik. A nő a 
női szempontokat képviseli. Egy szerény 

mosolygású hölgy, Miss Helena Havener, 
a filmcézárok hatalmát fékezte meg. Az 
ő véleménye dönti el, melyik filmet fo-
gadja saeretetébe az amerikai közönség. 

Az amerikai magazinokban izgatottan 
követtem, mi lesz a nKönny vagy ká-
romkodásU oimű körkérdés eredménye! 
A körkérdést az önálló Hivatlású Nők 
Világszövetségnek elnöknője Miss Lena 
Modes sin Phillips indította ú t j á r a a 
Pictorial Kovueben. Ezzel aat a babonát 
akarta megdönteni, hcigy a nőt túlérzé-
kenysége lehetetlenné teszi komoly és 
fontos munkakör betöltésére. Ha valami 
nagy baj adódik, nem tud magán segí-
teni — sir. Orvosok és kísérletek; igazol-
ják, hogy a férfinek ugyanebben a hely-
zetben nincs egyetlen egy könnye sem. 
ö dühöng és káromkodik. A könny és 
a káromkodás mind a kettő egy tar tha-
tatlan idegállapot! eredménye. A körkér-
dés volt hivatva eldönteni, melyik a 
szebfbî Mi a ketvésibé -nevetséges? Mon-
danom sem kell, Ihogy a körkérdésben a 
könny győzött. 

Amerikában az ilyen eredmény nem 
marad hatás mélküi. A könny diadala 
öt hét alatt tízezer munkanélküli nőt 
juttatott kenyérhez. Ahogy most i t t Bu-
dapesten az önálló Hivatású Nők Szö-
vetségének vezetőivel beszélgetek, mind-
untalan azt hiszem, rosszul értem a szá-
mokat. Ezek az óriási összegek, fantasz-
tikus méretek és lehetőségeik próbára te-
szik a számtantudásomat. 

Miss Gordon Holmes bankár csak úgy 

Miss Lena Madessin Phillips 
HAT ARO AZ »ÖNÁLLÓ HIVATASU NÖK. 

— Miss Heiana Havener — Misa Isabelle Claridgre 



odavetőleg azt panaszolja, mégse igaz-
aáig, hogy Angliában a jelenlegi gazda-
sági viszonyok mellett a legtehetsége-
sebb nő se tud; többet keresni évi há-
rom-négyezer fontnál. (Százezer pengői) 
Miss Holmes, a Világszövetség pénzügyi 
bizottságának elnöke nagystílű hölgy. 
Van szive propagandára és reprezentá-
eiós költségre. A dolgozó hölgyek tit-
kárnőkkel, komornákkal érkeztek hoz-
zánk, sokan áthozták az autójukat is. 

Végiglátogattam őket a hotelszobájuk-
ban. Ennyi remek útipoggyászt, tökéle-
tes toalettkészletet, sporteszközt a világ-
járó színészeknél sean láttam. Fantaszti-
kus, hogy meninyi és hányféle diktáló-
készülékük van, ia legújabb típusú, kör-
möt nem törő írógépjeikről nem is be-
szélve. A töltőtollak, ceruaák, noteszeik, 
blokkok között ia de szívesen válogatnék. 
Hám mindez olyan hatással van, mintha 
egy nagyon hiú nő beszabadul a parfő-
mök és kozmetikai csodaszerek közié. Az 
önálló Hivatáaú hölgyek ezt a sok kel-
léket egész természetesnek találják és 
osak a munkatempójuk meggyorsítására 
használják. A hajón is dolgoztak és a 
vonatban is. Ott határozták el és állí-
tották össze a pesti programot. Hogy 
fogják győzni, miéin értem. Féléinken meg-
jegyzem Zonola Longstrieth — a főren-
dező előtt — hogy egy kissé túlzsúfolt-
nak találom a hét napba beleszorított 
anyagot. Ennyi előadás, ülés, hivatalos 
fogadás, szociális intézmények tanulmá-
nyozása, örökké emberekkel való együtt-
lét, városnézés, kirándulás, estély, kon-
cert, vacsora, — szerintem, pláne ebben 
a hőségbon — agyonfáraszt ja a részt-
vevőket. A szőke ügyvédnő az amerikai 
gyermekek védöangyiala, elnézően moso-
lyog. 

— Ugyan kórom, — mondía — ez miem 
munka, piheniés. Azért állítottam össze 
így a műsort, mert ez a kongresszus ne-

kem te -nagyon sok kollegámnak a sza-
badsága. Egy egész évet szentelek az 
európai államioknak, ügy.védi teendőimet 
ez alatt az apám irodájára bíztam, ö 
is ügyvéd, nála kezdteim a pályámat. Én 
főként azért dolgozom, hogy a szülők ne 
használják; ki kiskorú gyermekeiket, ne 
hajszolják őket a korai pénzkeresésre. A 
barátnőm — rámutat egy igen csiinoS 
fekete hölgyre — képviselő és a nő éj-
szakai dolgoztatása ellen küzd. Nyugodt 
lehet, mi ketten vigyázunk magunkra 
és a kongresszus tagjaira is. A sportot 
se hanyagoljuk cl és a külsőnkkel is tö-
rődünk. 

Zavarba jövök. Erre nem tudok mit fe-
lelni. Bókoljak! Szörnyű banális volna 
ha most felfedezném, hogy aiz önálló 
Hivatású Nőktől a közvélemény nem vátr 
ilyen tökéletes jó ruhákat, ennyi Ízlést, 
ápoltságot, abszolút mai megjelenést. 

— Ne féltsen miniket kedves kis 
snow's,papergirl« — mondja Zonola igazi 
amerikai fölénnyel. Meglátja, még tán-
colni is fogunk. Voltak ugyan, akik le-
szavazták, de szerencsére az olasz höl-
gyek kikötötték. KongresaziuSHSBáim lett. 
A »hobby«-ját — meirt hisz tudja, hogy 
valami külön kedvtelés nélkül mines ame-
rikai ember — is mindenki gyakorolhat-
ja. Még erre is marad időnk. Van olyan 
tagunk, aki, iha egyik nap nem repül-
hetne néhány óffút, elkeseredne. A má-
sik fest, kézimunkázik. 

Érdekes, hogy majdnem valamennyi 
asszony újságíró is. A budapesti tudó-
sítások elárasztják most az eigiász világot. 
Az egyik hölgynek, a mexikói bankár-
nőnek nem árulom el a nevét. Félek, 
még (megrohanják, igen érdekes foglalko-
ziáisia van. Kölcsönt ad íróknak, színida- ' 
rab és regényötletekra Még verseiket is 
támogat. 

u UfiP 
BUDAPESTI KONGRESSZUSÁRÓL 

Mist Doiothy A. Heneker — Miss Zonola Longstrieth — Miss Marjory Lacey-Baker 



Pásztor János, Szabó Klári, 
Szabó Sándor, Lánczy Margit 

Pataky, Bornemisza Éva, 
Hadusfalvy 

Akik szerdán délután a Szigeti 
Szabad Színpad környékén jártak, 
azt hihették, hogy délutáni, előadás 
van. Zene és ének szűrődött ki a fák 
és bokrok közül. Ha valaki belesett 
a kerítésen, ott láthatta a »Szent-
ivánéji álom« szereplőit. Esúttal 
Hyppolita és Titánia emprimé-rubá-
ban, Heléna pedig magyaros öltö-
zetben ült a lekaszált fű tetején. A 
férfiak pedig ingujjban borozgat-
tak. 

Mi történt? Csak annyi, hogy a 
»Szentivánéji álom« új, fiatal sze-
replői, sikerük örömére, délutáni 
bankettet rendeztek, mégpedig stíl-
szerűen a szabadtéri színpadon. A 
háziasszonyi tisztségre Lánczy Mar-
gitot kérték fel, aki örömmel vál-
lalta a kedves feladatot. 

A vendégek maguk terítettek ab-
roszt a fűre, tányér, pohár, kés és 
villa a színház kelléktárából került 
elő. A finom ennivalókat viszont 
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Heléna, HyppoHta és Tltânla a 
Bornemisza Eva, Lánczy Margit, Szabó Klári 

Hyppolita,. Titánia és Heléna szál-
lították kosarakban. Akadt ott 
minden: kávé, kuglóf, sültcsirke, 
toirta, gyümölcs, sör, bor. Percek 
alatt nyoma sem ma-
radt semminek. 

A táncolóknak Puck 
(Pásztor János) hege-
dülte a talpalá valót. 
Lysander — Szabó és 
Demetrius — Pataky 
pedig a »Csak egy kis-
lányt« húzatták Heléna 
— Bornemisza Eva fü-
lébe. 

A hangulat egyre 
emelkedett. A banket-
tezők együtt énekeltek 
a fák között fütyürésző 
madarakkal, észre sem 
véve, hogy bealkonyo-
dott. 

De aztán megszólalt 
az ügyelő csengője és 

»Ceak egy kislány van a 
világon« 

Szabó Sándor, Pásztor 
János, Bornemisza Éva, 

Pataky Jenő 
(Freund Marcel felvételei) 

végetvetett a kedvest nyári mulat-
ságnak. A bankettezők rohantak öl-
tözködni és megkezdődött a »Szent-
ivánéji álom« előadása. 



Fürdőiévé! Pándról 
írta: BABAY JÓZSEF 

A pándi élőt a legszebb ,a világon. A 
pándi víz sokkal nyugalmasabb, mint 
a tenger, csupán a színe olyan, mert 
a hatalmas medence, ott, a pompás te-
niszpálya alján, naponként kékkövet 
kap eledelül. . . Nincs az az Adria, 
amely édesebben kéklene. . . Szóval: 
Cannes semmi, könyörgöm, legalább is 
az én vidlékl szívemen keresztül vizs-
gálva, Pándhoz ktôpest. 

* 
Pánd sporteseményekben sem szűköl-

ködik. Például: Lenn, a hatalmas park-
ban pirosló teniszpályán óriási és iz-
galmas mérkőzés folyik. A küzdtelem 
egyre hevesebb. Két nagyszerű fél mér-
kőzik. Pattognak a labdák, négy pufók 
béresgyerek kapkodja őket megállás 
nélkül. A vadgalamb, szarka és fecske 
— publikum szívdoboigva izgnl a sötét-
zöld lombtribünökön és a kastélykert 
mellett húzódó sürgönydrótokon. 

— Game! — kiáltja egy női hang 
diadallal. 

Reggel hétkor eredknény: 
Győztek Palló Imre és Pplló Imréné. * 
Aztán a fürdés . . . 
Négy erős, kisportolt kar hasítja a 

ragyogóvizű, imponálóan nagy úszó-
medence vízét. Heten ülünk a lépcső-
kön. A drága ómama, aztán Palióné 
örökmosolyú szülei. Dezső bácsi, a ha-
talmas pándi Montagh-birtok egyik 
ura. A »cselszövő góbé«, aki nem más, 
•mint (Sala Domokos színművész, és 
pusztai műlovas, egyben atyjafia Palló 
Imrének és jómagam, aki imádlom a 

Babay József a kastély kertjének »dolgozószobájában, az Azalea című vígjátékán dolgozik 
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Az idJén nem Cannesben töltöm a 
nyarat, hanem Pándon. . . 

Cannes ugyanis rettentő messze van 
Pándtól, de Pánd annál közelebb Pest-
hez . . . Következésképpen könyen elér-
hető. Egyébként is, unom már Cannest 
s az volt a aélom, hogy minél messzebb 
legyek a francia Riviérától. Pánd) vol-
taképpen falu. Egyrészt arról neveze-
tes, hogy — amint a nóta is hirdeti 
hosszú évtizedek óta — Pándon volt 
búcsú s nem Pécelen. . . Másrészt pedig 
arról, hogy kerek tíz esztendeje föld-
birtokos Pándon Pállá Imre dr., az 
Operaház európai hírű baritonistája. * 

Ott kezdődött a diolog, hogy a Margit-
szigeti Szabadtéri Színpad előadta »Nóta-
szüret« című, Buday Dénes barátom 
zenéjével édesített darabomat, amely-
nek főszerepét Palló Imre játszotta és 
énekelte. 

A mozgalmas premier után azt kér-
dezte tőlem Palló: 

— Hol nyaraltál tavalyi 
Mondok, hogy Cannesban . . . (Ës egy 

kicsit köhögtem.) 
—h Jöjj hozzánk Pántílra! Holnap reg-

gel*kocsival indulunk, úgy tizenegy óra 
tájban. Ebédre megérkezünk... 

Azt hiszem, mondtam még valamit 
nagyhirtelen, a Riviéra divatvilágáról, 
a teniszversenyről, a fürdőzésről, napo-
zásról, a francia konyháról, — de gon-
dolatban azonnal lemondtam Cannesról, 
vigye kánya, elvégre nem kell nekem 
szakadatlan Gardla-tó, Velence, Salz-
burg a Jedermannal, Párizs, Cannes — 
és így tovább, megyek Pándra. * 



nagy úszóversenyeket s még a bivaly-
úsztató par t ján is elüldögélnék este-
lente. No meg Vili, a képeken látható 
német vadászkutya, Palló Imre leg-
alázatosabb négylábú imádója. 

A küzdelem nem hasonlítható össze 
semmiféle olimpiai mérkőzéssel. 

A medlence hossza hét teljes méter. 
Starti 
Loccsan a viz. 
Hallatlan ívek, remegés, biztatás, kia-

bálások — győztek Palló Imréné és 
Palló Imre... 

Aztán . . . az evés . . . 
Boldog, békiés vacsoraegyüttes. Ën na-

gyon éhes vagyok, egész nap dolgoztam 
s hála Isten, elkészültem az >Azálea« 
című darabommal. A család is ren'cï-
kívül el volt foglalva. Serény munká-

,ban telt el a nap. Gyönyörűen megterí-
tett a szobalány. Indul a vacsora. Az 
étvágy óriási. E s z ü n k . . . Ki bí r ja to-
vábbi No, ki bírja? 

Győztek Palló Imréné és Palló Imre... * 

Lábon ringott még a kalász, biztató 
és boldog ég nevetett felette, amikor 
kimentem Pándka. Közben learatták. 
Betakarták az áldást. Úristen, micsoda 
gyönyörű zene az a föld örökkön szép] 
operájából, amikor búgni kezdi a cséplő-
gép h a j n a l t á j t . . . 

Félvilág .tudja, milyen kincse a ma-] 
gyar művészi életnek Palló Imre hang-
ja. De hallani a dalát akkor, amikor 
végignéz gyönyörű kazlain s az »éle-
ten«, ahogy telik a zsák a kövér búza-
szemekkel — ez a föld boldog muzsi-
kája, úgy harsan fel az egek felé, mint 
egy áhítatos, káprázatos erejű, han-
gokká olvadt Miatyánk! 

Pánd! legyőzte bennem" Cánn'est. 
Cannes elveszett számomra. 

De megtaláltam Pán dot. 
Azt hiszem, ebben én győztem . . . 

* 

Nem lenne toljes a fürdőlevelem, ha 
nem írnék még magáról az öltözködés-
ről. 

A legdivatosabb ruhadiarab a csínnal 
szabott, nemesvonalú, kétpántos fürdő' 
trikó. (Gyapjúból, sötét csíkokkal, de-
rékbán egészen szoros. Gyomorban is, 
ha az ember behúzza a gyomrá t . . . ) 

Ezenkívül a kis nadrág gyolcsból, az-
a z . . . s h o r t . . . 

Kalapot nem viselnek. 
A tehenészet látogatásakor a térdig 

érő gumicsizma a d i v a t . . . 
Az őslakosság híven kitart a gatyá-

nál. 

— Nézd, kutyáin, — mondja Palló — ott 
nak a vadludak. Elsejéig ók voltak az urak 
Most j&vünk mii 

húz 
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A pesti idegenforgalom — hála isten-
nek — az utolsó hetekben ismét erőre 
kapott. A dunaparti korzón, a Szigeten 
egyre több idegen szót hallani. A sok 
idegen között is feltűnt a héten húsz 
gyönyörű lány és tíz szép 
szál f iú: amerikai egye-
temi hallgatónak és hall-
gatók ... colle g e-g örlök és 
college-boyok. Egy őszes-
ha jú tanárnő, Mrs. Mary 
Northcott Pemberton veze-
tésével jár ják a pesti utcá-
kat. Húsz leány és tíz fiú. 
Az ember azt képzelné, 
hogy milyen jó dolguk 
van ezelknek a fiúknak s 
ők mégis panaszkodnak. 
Szeretnék, ha több fiú len-
ne, mert akkor a társaság 
még vidámabb lehetne. 
Mert ahogy Mrs. Pember-
ton meséli, szerelemről az 
ilyen kiránduláson amúgy 
sem esik szó. A legidősebb 
leány huszonegy éves, a 
legidősebb fiú huszonegy 
éves és ezeket a gyereke-
ket minden szerelemnél, 
flörtnél jobban érdekli e>z 

A sistor-ek: Betts Collins 
a végzet) bakteriol&gus ás 
huga, Marion Collins, a le-

endő művészettörténész 

a tanulmányút az európai nagyvárosok-
ban. A szüleik nem is gazdagok, éppen 
hogy amerikai viszonyok szerint jói-
keresők. A gyerekek mind kenyérkereső 
pályám készülnek s egyik sem tudja, 

hogy mikor lesz ú j r a ezer 
dollárja egy európai útra. 
A társasutazás előtt nem 
láttáik egymást soha és va-
lószínű, hogy utána sem 
fognak többé találkozni, 
mert otthon szétszélednek 
majd az Unió negyven-
nyolc államának egyete-
meire. Két testviér is van 
a csoportban, a két Gollins-
lány. Az egyik végzett 
bakteriológus, a másik 
most érettségizett és mű-
vészettörténelmet fog ta-
nulni a torontói egyete-
men. A többiek is mind 
komoly hölgyek és urak. 
Csupa koanoly hétköznapi 
foglalkozás, amire készül-
nek. Egy nagyon szép 
lány, Miss Pameron For-
ness a drámai fakultást 
választotta. Ez annyit je-
lent, hogy színésznő szo-

J r i & f i P w t f il 

^ ;. H R P U 
A kiskorú amerikai vendégek szívesebbén fllnek a lOvto, mint fotelekben. 

% % Ê i ^ H 
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(László totók) 



Egy ri tka colloge-boy, aki 
aem fotogTafál, mert a papá ja fényképész. Annál 
szívesebben ül azonban modellt a lányoknak 

retne lenni. Olyan szép, 
kedves és bizonyára tehet-
séges is, hogy ez rexnélhe 
tőleg sikerülni fog neki.; 
Mintha esak szabály lenne: 
az összes fiúknál van fény; 
képezőgép, vagy fi lmig 
vevő, csak egy kivétel vi 
köztük. Egy magas szőke 
fiú, ő sohasem fotograíál, 
inkább csak tűri, hogy őt 
fotografálják a többié^. A 
titkát az első kérdésre y 
árulja, a papája fény' 
pész Saratoga Springs-1 

Viszont egyet nem lehe 
elhallgatni. Ahogy ülünk 
szép amerikai missekkel és 
beszélgetünk, csak egy jár 
a fejünkben. Valamennyié 
hasonlítanak egymásra'-! 
Nem arcban persze, inkább 
alakban, modorban, neve-
tésben, beszédben, öltözkö-
désben, stílusban és visel-
kedésben.. A szépségük és 
a szépséghibájuk is hasonlatos. Mintha 
mindegyik a másikat utánozná, valahogy 
úgy érezni, hogy az egyéniségük is tel-
jesen egyforma. 

Es ha ekkor az ember egy balaton-
almádi-! vagy földvári Anna-bál leá-

: \ 3 f K 1 <A 

nyaira gondol, a sok más és más zsá-
nerű, egymástól ezer tulajdonságban kü-
lönböző magyar szépségekre, akkor 
szinte sajnálni is tudná az amerikai 
egyetemek kedves, vidám, szép, húszéves 
vándormadarait. 

College-gfirlök a szigeten 
(László totók) 



Magyar világ Veronában 
Ha olaszul tanulsz, rengeteg bajod 

akad a hírn- és nőnemű szavakkal. Ha 
valamilyen mentőkörülméniy segítsé-
gedre nem jön, sohsern szabadulsz ki a 
aemek zűrzavarából. Egy azonban bizo-
nyos, a veronai Aréna nőnemű. Senki 
nem. ismeri pontosan a korát, igenét, 
hogy kétezeréves, lehet, hogy kétezeröt, 
de annyi bizonyos, hogy ő maga nem 
vall bo többet ezerötnél. 

20.000 ember szorong a negyvenkét 
lépcsősoron, s a lépcsők közötti elipszis-
alakú téren felállított kényelmes ós 
drága üdülőhelyeken. Az Aréna előadá-
sai a legnagyobb művészi eseménynek 
számítanak Olaszországban, és idén elő-
ször történik meg, hogy nagyrészt ma-
gyar művészek vállára súlyosodik a fe-
lelősség. 

Valóságos »magyar világ — Olaszor-
szágban«. Maeatro Sergio Failoni, Ope-
ránk karnagya, akit mi már végleg ma-
gunkénak könyvelhetünk el, — érkezett 
először, mert ő a játékok legfőbb zenei 
irányítója két másik olasz muzsikussal 
együtt. Oláh Gusztáv, aki »Tannhäu-
ser«-(t rendezi, egy nappal ezelőtt még 
Gardoneban költötte az olaszok - drága 
pénzét. (12.000 lírát kap a rendezésért.) 
Amilyen »sötét«-nek csak elképzelheti 
egy színész a rendezőt, Oláh Guszti pon-
tosan olyan színnel jelent meg Veroná-
ban, a gardai tündöklő napfény jóvol-
tából. Meséli, hogy útközben többen 

abesszíniainak nézték, főleg azért, inert 
hatalmas almazöld Adler-kocsijáuak AD 
jelzése van, és cat kis fantáziával _Ad-
disz-Abebai jelzésnek tartották. »II 'slg-
nor regista OLAK«, ahogy itt nevezik 
szenvedélyesen vásárol. Autógummitól 
•ezdve fogkefetartóig mindent megvesz. 

Tizenkétezer lírát akar költeni. 
Signor Failoni nem nagyon vásárol, 

nincs ideje a próbáktól. Ha van egy 
szabad perce, a kis Sergioval, fiával, 
rója aa uccákat, és szájában elmaradha-
tatlan angol pipájával, mennyi nyuga-
lommal elálldogál a sokszázéves temp-
lomok, árkádok, paloták kőcsodái előtt. 
Na, de aztán estei Zúg, zakatol, zsém-
bel, dohog, rohan, dühöng a zenekar 
élén, és a próbák éjjeli háromig is el-
tartanak. A maestro pálcája alól rossz 
ritmus nem kerülhet ki. A magánélet-
ben azonban a félelmes zsarnok meg-
szelídül, mint »annódacumál« ezer év-
vel ezelőtt egy jóllakott arénai oroszlán. 
Titokban versenyt fut az Aréna rejtel-
mes árkádjai alatt az ifjú Failonival, 
és kijelenti, hogy a régi vadállat-ketre-
cekben ma is »bestiá«-k tartózkodnak, 
— a makrancos és csökönyös énekesek. 

Némethy Ella, még valahol a hegyek 
között üdül, és csak a premiér előtt 
négy-öt nappal érkezik. A Tannhäuser 
többi szereplői már itt élnek, süttetik a 
nappal magukat a hatalmas, kétszáz-
ötven méteres veronai uszodában. 

A caffe Vittorio Emmanuele-ben üldö-
gél esténként a kolónia, és mindennap 
akad új, hazai ismerős. Harangozó. 
Gyula, az Opera balletmestere olaszor-
szági autótúráját itt fejezi be, Vera 
Ilona, a sudár fekete Primaballerina is 
lelátogatott, s nemrég érkezett meg Törs 
Tibor képviselő-szerkesztő, feleségének, 
Mátrai Erzsinek, a (Nemzeti Színház 
nagyszerű tragikájának társaságában. 
Viruló színben vannak mind a ketten. 
A kávéház terraszáról azután megindul a 
karaván, kis osteriák és espresso-k felé. 

A magyar társaság napról-napra sza-
porodik. Mindeniki kíváncsi arra, hogy 
állja meg helyét a magyar művészet 
maroknyi küldöttsége itt, a hatalmas 
versenyben. Biztos vagyok benne, hogy 

VARKONYI ZOLTÁN. 

Fellőni, Oláh Gusztáv, Harangozó Gyula, Vera 
Ilona a Via Mazzinln 



S 2 E R K E S Z T I s E N D Ö Ö D Y B É L A 

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

hogy mit jelent ez az egyhetes szü-
net a nyári farsangban? Csak nem 
azt, hogy a weekendezők és nya-
ralók mulató kedve ellankadt!? 

— Szó sincs róla, sőt! Nem kell 
hivatalos Anna-bál ahhoz, hogy tán-
coljon a fiatalság, ropják amúgyis 
minden szombat este. Ezen a héten 
Balatonfüreden volt nagy karnevál 
a Kékszalag-verseny után, Földvá-
ron pedig lezajlott a Concours s 
utána megtartották a Concours-
bált. Mindenütt kivéte-
les jókedvet és ragyogó 
időt hozott a weekend. 
Leányfalun viszont ez 
a hétvég: pihenés és ké-
szülődés volt jövő szom-
batra, mikor is tánc-
os szépségversennyel 
egybekötve tartják meg 
augusztus hatodikán es-
te 10 órai kezdettel a 
híres-nevezetes Anna-
bált, amelyen nemcsak 
a legszebb lányok vesz-
nek részt, hanem amely 
nek legfőbb rendezői 
is a legszebb lányok. 

— Kikből áll a hölgy-
bizottság? 

— Íme a névsor: Gyu-
lay Fodor Erzsébet, 
Meer Dódi, Mikecz Szű-
zi, Petry Magdolna, 
Ratkóczy Magda, Rau-
scher Magdi, Szarvas 
Lia, Takáts Bábszi, 
Tormay Zsuzsi, Vá-
mossy Klári, Zsigmon-
dy Anna. 

— Tyüh, terringette, 
ebből lesz aztán a legra-
gyogóbb bál, hát még 
ha hozzávesszük a si-
kerért harcolókhoz a 
pontosan egyszázhar 
minchat háziasszonyt, 
akiknek a neveit csak 
azért nem soroljuk fel, 
mert hát egyszázhar-
minchatan vannak. 

— Es ott is lesznek 
mind az egyszázhar-
minchatan! No, de ne 

felejtkezzünk meg a férfivilágról 
sem, amelynek élén, már mint a 
bálbizottság élén, i f j . Hankovszky 
Zoltán, Petri László, Takács Ist-
ván és i f j . Wahlkampf Henrik tisz-
teletbeli bálelnökök röpdösnek a 
különböző strandokon, hogy a válo-
gatott széplányokat összetoborozzák 
a nyár egyik legszebb tánceslé-
lyére. 

— Mi a nyári bálok sorrendje 
egyébként? 

— Augusztus 6: Leányfalusi Anna-
bál, augusztus 13: Tenisz-bál Almá-
diban és azonkívül augusztus fo-

A wiudsori hercegi pár és a Bergamo! herceg Vlareggióban 



lyamán megtartják a hagyományos 
István-bált is Balatonföldváron, 
csak a pontos dátum nincs még 
megállapítva. Egy-két hét még s a 
nyári karneválnak is vége lesz, jön-
nek a sporthetek a Balaton mellett 
és Radványban, majd jön az őszi 
szezon, lesz elég dolgunk a sok esc- ' 
ménnyel, csak győzzük szusszal, an-
gyalom. 

— Jó lenne, ha nemcsak a bálo-
kon megjelentekkel foglalkoznánk, 
nemcsak a báli listákkal, hanem a 
kúrlistákkal is. Vagyis, ki merre 
jár? 

— Roskoványi Dezsőék, Eckhardt 
Tiborék Riminiben vannak, Orosdy 
Fülöpné báróné a bretagnei tenger-
parton, báró Vojnich Sándorék Ba-
latonfüreden s ugyanott Gullya 
Lászlóné és Lóczy Lajosék a vitor-
lázók tekintélyes gárdájával. Hat-
vany Bertalanné báróné, Telbisz 
Ottmárné, László Ivánék, Havel Bé 
láék, Éliássy Sándor Balatonföld-
váron, báró Kohner Willyék a Ké-
kesen, Fellner Alfrédék a Sváb-
hegyen, Uher Károlyék Balaton-
fűzfőn tartózkodnak, Oerlóczy End-
réék Radványban, ahol Jlgya Papp 
Sándorék, Mihályffy Dezsőné, Her-
czog Andrásné báróné is nyaraló 
vendégek. Konkoly-Thege Gyuláék 
Portoroséban, Bessenyey Zénóék a 
Lídón, Schmidthauer Lajos Abba- ' 
ziában, báró Láng Boldizsárék 
Arbe szigetén élvezik az olaszor• I 
szági nyarat, Csorba Emmanuelék 
a Semmeringen üdülnek, herceg 
Esterházy Pál és herceg Festetics 
György kismartoni, illetőleg készt- \ 
helyi kastélyaikban. 

— No és valami készülő eljegy-
zésről semmi indiszkréciót? 

— Az eljegyzések majd csak szep-
temberben esedékesek, mikor is a 
nyári szerelmek annyira megerő-
södnek, hogy az arany karikagyű-
rűk esedékessé válnak. Ellenben né-
hány régebben ébredt szerelem 
kapcsán történt mostanában né-
hány eljegyzés és esküvő, többek 
közt, itt a legújabb arisztokrata el-
jegyzés, a Zichy György grófé Ha-
dik Ena grófnővel, aztán a Gévay-
Wolff Éva eljegyzése Pallcovics * 
Edével és a Halászy Sándor házas-
sága jószási Purgly Magdával. Kü-
szöbön azonkívül egy nagyon ér-
dekes gyűrűváltás, amely két pénz-
mágnáscsalád rokoni kapcsolatait 
fogja még szorosabbra fűzni s a 
legfrissebb júliusi házaspür tót-
prónai és blatnicai Prónay György 
és Samarjay Leona. 

A FÖLDVÁRI CONCOÜRSON 
Slepbaicb Irma, a nógycsíogat verseny győztes« 

Koebkovlch Bánó Mária, a kettesfOKat verseny 
f A n _ 



Keresztes Erzsébet az ürlovasnők díjugratásán 
második lett 

(Seidner totók) 

— Hol a legsikkebb tartózkodni 
a Riviérán? 

— Juan les Pines-t hozták az 
idén divatba, ott csatároznak a ru-
lett és chemin mezején a legna-
gyobb játékosok, köztük a híres-
nevezetes Empin báró is, akinek 
pesti tartózkodására kis fia szüle-
tése alkalmából még emlékszünk 
valamennyien. A Lidó kaszinójá-
ban is szorgalmasan szedegeti el a 
rulettgép a magyarok pénzét, két 
ismert pesti szépség (például mind-
azt a sok-sok ezerfrankost, amit a 
cannesi kaszinóban nyert össze ki-
vételes szerencsével, otthagyta a 
Lidón lírában. Nagy kár ez, jobb 
lett volna nem elveszteni a fran-
kokat, hanem szépen beváltani itt-
hon magyar pengőre és takarékba 
tenni. 

— Erről jut eszünkbe, hogy az 
idegenek frontján némi mozgalom 
észlelhető s úgylátszik, augusztus, 
amely az önálló Hivatású Nők 
Kongresszusával kezdődik s a Szent 
István héttel folytatódik, mégis 
csak meghozza a maga gyümöl-
cseit. 

— No most még gyorsan pár 
szót az elmúlt hét eseményeiről! 
Estélyekt Garden-partykî 

— Berg Miksa báró rendezeti 
abonyi kastélyában pompásan sike-
rült összejövetelt, szombat este pe-
dig Rassay Gyula és felesége adtak 
ezüstlakodálmuk alkalmából estélyi 
balatonföldvári villájukban. A leg 
kedvesebb házikisasszony, Rassay 
Márti tiszteletére nagyszámú 
fiatálság, az ezüstlakodalmas pár 
ünneplésére pedig sok közéleti ki 
válóság jelent meg az estélyen, töb-
bek közt Vargha Imre államtitkár 
és felesége, dr. Krüger Aladár és 
felesége, i f j . Krüger Aladár és fe-
lesége, Duday Alajos és felesége, 
Olgyay István és felesége, Bezegh-
Huszágh Miklós és felesége, Czin-
dery István és felesége, Korody-
Katona János és felesége, László 
Iván és felesége, Makra Lászlóné, 
Czindery Baba, Dérföldy Éva, UM 
Raoul és felesége, Kalmár István 
és felesége, va,lamint nagyszámú 
táncos fiatalság. 

— Kicsi pletykát halljunk már 
befejezésül. 

— Ezen a héten nem lesz pletyka, 
hanem inkább megismertetlek an-
gyalom azzal a titokkal, hogyan le-
het öt perc alatt megállapítani 
mindenkiről, hogy hány százalékos 
férfi, illetőleg hány százalékos nő? / 

Bujinkay Márta, a második 

• I I I I I I I ' • < • mmw I I 
Gróf Hoyos Györgynó, a »Hableány« akadály-

versenyben első 



— Rettenetes izgatott vagyok! 
Hogyan1 

— Négy feladatot kell teljesíteni 
a vizsgázóknak, akár férfi, akár nő 
legyen az illető. Minden feladat 25 
százalékot jelent mínuszban, vagy 
pluszban, a négyszer huszonöt szá-
zalék összesen száz százalék, tehát 
ha a vizsgázó nemének megfelelően 
teljesíti a négy feladatot, akkor az 
illető százszázalékos férfi, illetőleg 
százszázalékos nő. 

— Mi az, hogy nemének megfe-
lelően? 

— Mindjárt megérted, angyalom, 
csak 1) igyál egy kortyot egy po-
hár vízből, 2) gyújts meg egy gyu-
faszálat a skatulyáján, 3) nézd meg 
a körmeidet a kezeden és i) nézd 
meg a széked mögött álló embert, 
vagy falat, vagy akármit ami a há-
tad mögött van. 

— Szóval ez a négy vizsgafel-
adat? 

— Ugy van. Tehát: 1) a férfi úgy 
•iszik a pohárból, hogy belenéz, vi-
szont a nő soha nem néz a pohárba 
ivás közben, hanem a levegőbe. 2) 
A férfi maga felé gyújtja meg a 
skatulyán a gyufát, a nő mitidig 
kifelé. 3) A férfi mitidig úgy nézi 

AndrâMtjggky Agnes ós dr. Sírody Ferenc 
házasságot kötöttek 

(Fotó Schäl(er) 

meg a körmeit, mint boldogult He-
gedűs Gyula, hogy a felfelé fordí-
tott tenyerére ráhajtja a négy uj-
ját, viszont a nő úgy nézi, hog h fe-
lülről lepillant a kézfejre, illetve 
széttárt ujjaira. No már most... 

— No már most halljuk a negye-
dik vizsgafeltétel mikénti teljesíté-
sét. 

— A negyedik esetben a férfi ül-
ve mindig úgy néz hátra, hogy az 
egész testével hátrafordul, n nő 
viszont csak egy nyakmozdulattal 
fordítja hátra a fejét. így aztán, ha 
például a férfi a négy feladat kö-
zül mind a négyet férfimódra oldja 
meg, akkor százszázalékos férfi, ha 
egyet, vagy kettőt női szokás sze-
rint, akkor csak hetvenöt, illetőleg 
ötvenszázalékos. Ugyanez áll a 
nőknél megfordítva, vagyis rajta, 
összes angyal-nők és angyal-urak, 
tessék kipróbálni a százalékot. 
Adieu! 

Janovits Márta ós Gellei Andor házasságot 
k ütöttek 



bajóla 

a kislány... 
A Hungária Yacht Club által rende-

zett nagy »vitorlázó olimpiász«, az 
úgynevezett »Kékszalag« verseny, nép-
szerűsítette ezt a százszázalékos sportot, 
a vitorlázást és csodás, látványosság-
számba menő, érdekes eseményt juttatott 
a Balaton par t ján nyaraló közönségnek. 
A vitorlázás és az izgalom eddig isme-
retlen fogalom volt. A nézők magukból 
kikelve tudnak kiabálni egy futball-
meccsen, vagy tapsra ragadja őket a 
vizipólómérkőzésen a szép gól. Minde-

nütt volt eddig izgalom, csak a vitor-
lázó sportban nem. 

Az idei Kékszalag-versenyem ezen a 
téreni is változás történt. A Balaton 
par t ján nyaraló közönség szinte hab-
zsolta az újságok balatoni tudósításait. 
Mindenekelőtt beszéltek arról, hogy mi-
lyen szép volt a karcsú vitorlások el-
vonulása, a küzdelem a szélben, vihar-
ban ós az előrehaladás a szélcsendben. 
Az igazi izgalom azonban Balatonkene-
sén tört ki. A vitorlázóknak itt egy 



bólyát kellett megkerülniük, hogy aztán 
tovább folytassák útjukalt Keszthely 
felé. A parton nagy közönség nézte vé-
gig a fordulást, amihez valóban ko-
moly tudásra van szükség. Zuhogott az 
eső. villámlott, mennydörgött, olyan volt 
a Balaton, mint a háborgó óceán. A kö-
zönség, — élén Bódy László dr. fővárosi 
tanácsnokkal, — nem törődött a zuhogó 
esővel, hanem drukkolt a vitorlázóknak, 
tapsolt, amikor Kovács Béla balatonfü-
redi gyógyszerész robogott el elsőnek és 
szinte ámult, amikor a hatalmas német 
cirkáló, a »Nirvána«, mint valami üstö-
kös »robbant el« a bólya mellett. Izga-

A zsűri és a versenyzők női hozzátartozói. Középen Hainné, a német Yachtszővetség 
elnökének felesége. Jobboldalt az első, a győztes Kovács felesége 

(M. F. I . felvételei) 

vezérkar a Szent István fedélzetén jegyzi 
a verseny állását 

Benacsik Jenő, dr. Antql Miklós, 
Grofcsik János 

lom volt, drukkolás, biztatás, mintha a 
közönség Sárosi gólját várta volna. 
Ezen a versenyen rekordot ért el a győz-
tes Kovács ÍBéla, rekordolt ért el a ren-
dezőség, élén Antal Miklóssal, Grofcsik 
Jánossal, Benacsik Jenővel. És rekordot 
javított az utolsó hajó is, amely vasár-
nap a hajnal i órákban ért a célhoz. 

Kovács Béla 24 óra és néhány perc 
alatt vitorlázita körül a Balatont. Az 
utolsó hajó több mint 42 óra alatt ért 
be. Ennek a hajónak a kormányosát 
menyasszonya várta szomorúan a Hun-



Akik 24 Ara alatt vitorl&zták körül a Balatont 
Fraknóváry, Kovács Béla a vezető, Halmos 

(M. P. L fotókl 

rrária Yacht Klub modern klubházának 
terraszán s könnybelábadt szemmel te-
kintett Tihany felé: mikor jön már a 
vőlegénye. Erre rázendítettek gramofo-
non: »Sír a- kislány a Balatoni part-
ján . . .« 



A »Juventus« ma-
gyar höIaryavSzös 

klub n i r ô e s e 

64 
Hungária győztoe 

nyolcasa 
(Fotó Boj 

J E L E N E T E K A FERENC-
VÁROS—JUVENTUS MÉRKÖ 

ZESRÖL 

Ax olasz védelem egyesült 
erűvel «tereli Toldit 

Ameoltl kapus Toldi lábáról 
leszedi a labdát 

öten vigyáznak dr. Sárodra 



3-^dák Sxvii 

Cüuta-ááíja 

Az Anna-napi ünnepsé-
gek sorából a báli tudó-
sítók csak egy Anna-bál-
rói feledkeztek meg. i'o-
dák Sári Anna-báljáról, 
amelyet a Filmiroda mű-
termében adott. — Itt for-
gatják már hetek óta Fe-
dák új filmjét, az »Erik 
a búzakalászn-t és Gál 
Ernő, a producer jóvoltá-
ból Anna napján, éppen 
a film Anna-bálját fotogra-
fálták. 

A műteremben egy ba-
latoni fürdőhely táncter-
mét építették fel, ahol 
Beleznay Anna (Fedák 
Sári) az Anna-bálon vő-
legényt és menyasszonyt 
talál gyermekeinek (Egry 
Máriának és Szilasi 
Lászlónak). A lányos ma-
mák mindenesetre tanul-
hatnak ettől a kardos Be-
leznay Annától, hogy 
még manapság is köny-
nyen lehet vőlegényt ta-
lálni. A filmben még az 
sem akadály Zsazsának, 
hogy a vőlegény előzőleg 
mással járt jegyben, mert 
a régi menyasszonyt kár-
pótolja egy új vőlegény-
nyel, a saját fiával. 

Este nyolc óra volt, 
amikor az Anna-bál fel-
vételeit befejezték a mű-
teremben s ekkor mint-
egy csodaképpen, senki 
sem távozott. Az egész 
szereplőgárda együtt ma-
radt a film vezérkarával 
és az Anna-bál díszleté-
ben most még vidámabb 
privát Anna-bált is ültek 
éjjel tizenkettőig. Ez volt 
a legrövidebb Annu napi 
mulatság az országban, 
mert ekkor a vendégek: 
bálanya, bálkirálynők és 
táncosaik valamennyien 
eltávoztak. Szemben a 
többi Anna-bálok vendég-
koszorújával, nekik más-
nap reggel hét órakor 
már újra felvevőgép elé 
kellett állniok. 

Anna-bili hangulat a műterem-
ben. F e d i k Sári mulat ( 
cigánnyal. Mögöttük Csepreghy 
Bála rendező-asszisztens, Kurz-
mayer operatőr i s Gaál Béla, 

az >£rlk « búzakalász« 
rendezője 

(Kino Ilim — Hajnal fotók) 

A Jubiláris hizasságl a jánlat : az »Érik a búzakalász. Anna-
bálján kéri meg Bán András (Petlioő Attila) huszadszor 
Beleznay Ajtna (Fodák Sári) közét. A huszadik kosér 

tanuja: Góth Sándor 

Az Anna-bál díszvendégei: Erdélyi Miel, ßbth Sáfidór, 
Perónyi László, Eery Mária, Fedák Sári és Ssilasl László 



A nyár porupaja és 
szépsége ragyog le azok-
ról u képekről, amelyeket 
a »Szép az élet« pályá-
zatra küldenek be ama-
tőreink. Még a sötétenlá-
tók is kénytelenek elis-
merni, amikor ezeket a 
felvételeket lát ják, hogy 
valóban szép az élet. 
Ugyanezt mondják azok 
is, akiknek képei ebben 
a rovatban megjelennek, 
mert minden megjelent 
kép szerzője 10 pengős 
kiöiiyvvásárlási jutalmat 
kap a Színházi Élet Bolt-
jába. 

Szabó Ilonka: Eltörött 
a mécses Halász László: Esteledik 

Berkovits József: Alvó lány 
(Kodak Retina) 



Csákány Kálmán: Tájkép 

Rácz Valéria; Ketten 3 parton 



CL itilágüt, mint fidzaô^àçkôyzaetitâ 
„összetalálkoztunk az éterhullámokban és megszerettük egymást" — 
mondja a rövidhullámú amatőrök 25 éves mérnök-titkára, akinek 
szeptemberben Budapesten lesz az eljegyzése egy clevelandi rá-

diógyáros egyetlen leányával 
— 1932 óta vagyok rövidhullámú 

amatőr — mondja — és nagyon sok 
jóisimerőst szereztem a világ minden 
részében. Különösen jóban voltam az 
ausztráliaiakkal. Ott legutóbb _ én 
nyertem meg az európaiak részéről 
a »rövidhullámú jó összeköttetéseket 
teremtő világverseny«-t. Gyakran 
volt légi kapcsolatom nőkkel is, ezek 
azonban csak futó éterflörtök vol-
tak, melynek véget vetett az első 
komolyabb légköri zavar. Nem hit-
tem a rádiószerelemben, ami külö-
nösen Észak-Amerikában és Auszt-
ráliában szokott előfordulni és sok-
szor végződik házassággal. Hiszen 
ilyesmire Európában még alig, Ma-
gyarországon pedig egyáltalán nem 
volt példa. Mérnöki tanulmánynak, 
műszaki kísérletezésnek tekintettem 
az egészet és legfeljebb alkalmas 
eszköznek arra, hogy unalmas órái-
ban elszórakozzon az ember víg-
kedélyű öreg fiúkkal a világ külön-

böző szögletéből. Az 
egész amatőrvilág évek 
óta mulat például egy 
ausztráliai farmer jó 
bemondásain, aki ál-
landóan egy ameri-
kai porcellánkereskedő-
vel sakkozik. Az öreg 
ausztráliai juhtenyésztő 
minden lépésen negyed-
órákig gondolkozik és 
közben szónokol. A vé-
gén mindig veszít és 
revansot kér az ameri-
kaitól. Irtó nagy áram-
számlája lehet mind a 
kettőnek. 

— Most januárban 
egy este komisz hideg 
volt. Nem mentem se-
hová, mert anélkül is 
alaposan meg voltam 
fázva. Készülékemnél 
ültem és unatkozva ba-
rangoltam a világűrben, 
de egyetlen ismerőssel 
sem találkoztam. Valaki 
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í g y szerepelnek ketten a rádió-
amatőrök nemzetközi katalógusában, 
mintegy 80-000 rövidhullámú kollé-
ganőjük és kollégájuk között. Nevük 
mögött a titokzatos betűk és számok 
azt a hívójelet mutatják, melynek 
jóvoltából félesztendővel ezelőtt ösz-
szetalálkoztak a világűrben. 

A különös találkozásból, a »légi 
randevúkból és tárogatós éter szerená-
dokból« inély szerelem fejlődött a 
clevelandi rádiógyáros 22 éves szép 
leánya és a magyar rövidhullámú 
amatőrök 25 éves mérnöktitkára kö-
zött. Ha a légköri viszonyok kedvez-
nek, ebben aa évben megtörténik a 
házasságkötés is. Erről, a Magyar-
országon ezidőszerint példanélküli 
históriáról, beszéljen helyettünk in-
kább a boldog vőlegény. 
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szintén nagyon unatkozott valahol, 
mert már vagy egy félórája adta 
makacsul és megállás nélkül az ál-
talános hívást: jelentkezzen bárki, 
aki akar. Lejelentkeztem, hogy ne 
bosszantson az örökös hívás és így 
ismerkedtem meg Nancy-ve 1. Órákig 
elbeszélgettünk akkor este, végül a 
nemzetközi »88» jelzéssel búcsúzkod-
tunk, ami rövidhullámú nyelven ezt 
jelenti: »Sok szeretet és csók.« 

— Nancy nem adott le többé ál-
talános hívást, én pedig hamarosan 
elhanyagoltam ausztráliai, lengyel 
és más, külföldi barátaimat. Ket-
tőnket attól kezdve csak együtt le-
lehetett — hallani. Nancy elmondta, 
hogy félárva, csak édesapja él, test-
vérei nincsenek. Mint rádiógyáros 
leánya, korán kitanulta a rövid-
hullámú amatőrködést és azóta jó-
formán ez az egyedüli szórakozása. 
Egyszer játszottam néki kurucnótá-
kat tárogatón, azóta mindig azt kö-
veteli. Hajnalban a legtöbbször tá-
rogatôzok néki, mert ott ekkor van 
este és Nancy lefekvés előtt magyar 
nótákat akar. 

— Mikor látatlanban már erős 
szimpátiával viseltettünk egymás-
iránt, kicseréltük fény-
képünket. Es mivel így 
is megnyertük egymás 
tetszését, két héttel ez-
előtt szabályszerűen és 
rövidhullámon megkér-
tem a kezét. Igent mon-
dott. 

— Es mikor lesz az 
esküvő? 

— Eövidesen, ha nem 
jön QBM közbe. 

— Tessék??? 
— »QBM« amatőr rö-

vidítés és azt jelenti, 
hogy egy harmadik 
állomás elrontja a két 
állomás összeköttetéséi 
magyarázza mosolyog 
va. — Azt már megbe-
széltük, hogy szeptem-
berben Nancy és papája 
áthajóznak Európába és 
valószínűleg akkor tart 
juk meg a formális el-
jegyzést. Nancy nagyon 
kíváncsi már Buda-

K menyasszony 

pestre, mert sok szépet beszéltem 
neki róla. Egyébként már tanul 
magyarul. 

— Hol fognak letelepedni? 
— En elektromérnök vagyok és ar-

ról van szó, hogy beosztást kapok 
odakünn, apósom gyárában. 

Megkérdezzük még a boldog vő-
legényt, hogy tud-e más, kevésbé 
előrehaladt rádiószerelemről a ma-
gyar amatőrök között. 

— Volt egy előbbi — válaszol de-
rűsen — de ott félben maradt a 
parti. 

— Miért? 
— Az illető lisszaboni hölgy hamis 

adatokat és fényképet küldött a ma-
gyar fiúnak, aki azonban egy 
lisszaboni férfi-amatőr útján infor-
mációt szerzett be és így kiderült 
a turpisság. 

Egyébként Magyarországon 1800 
rövidhullámú amatőr van, közöttük 
azonban összesen egyetlen egy hölgy. 
Kár pedig elhanyagolni, kedves 
hölgyek ezt a nagyszerű »légi spor-
tot«, hiszen — mint az elmondottak-
ból kitűnik, házasságok a légben is 
köttetnek, csak — valódi adatokat 
kell bemondan i . . . s i m a f e r e n c 
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kötőórát kapott ajándékba, de Mae-
nek nem is mertek volna platinába 
foglalt gyámántnál olcsóbb ékszert 
felajánlani. Pedig talán meg sem 
köszönte. Kegyetlen, szívtelen, önző 
lánynak tartotta mindenki a szín-
háznál. 

— Férfiak? — mondotta társnőjé-
nek, míg a tükör előtt arcát kikészí-
tette. — Gyűlölöm őket. 

— Ö, Mae, nem is olyan gono-
szak. És naked különben nincsen 
okod, hogy így beszélj róluk. 

— Nagyon is jó okom van — 
mondotta keserűen Mae. 

A másik lány közelebb húzódott 
társnőjéhez: 

— Mae, drágám, mi okod lehetne! 
Mondd el. 

— Ha megígéred, hogy 
senkinek sem szólsz 
róla. 

— ígérem, drágám, 
soha. senkinek. 

— Nos, — mondta a 
szép lány — az apám 
állandóan a színész-
kijáratok körül csavar-
gott. Görlökre pazarolta 
el a pénzét. Tönkretett 
bennünket. Végül meg-
szökött. Fillér nélkül 
hagyott engem haldokló 
anyámmal. Erted, Vi-
vian, ezért ervűlölöm a 
férfiakat. Mind egy-
formák! 

De minél gőgösebben 
viselkedett Mae, annál 
jobban elárasztották 
ajándékokkal, orchi-
deákkal és briliánsok-
kal. Egy nap kövér, 
dúsgazdag, idős bankár-
ral villásreggelizett. 
Most vad dühivel fésülte 
gyönyörű haját a tü-
kör előtt. 

— Férfiak, — sziszeg-
te — gyűlölöm őket. 

. . . Férf iak? . . . Gyűlölöm őket — Az Öreg bankár 
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»A felvonóban rekedt lány«-t ját-
szották a Corona-színházban. Vivian 
Gordon és Mae Summers közös öl-
tözőben festették magukat a tüköi 
előtt. Mae finoim, gőgös, gyönyörű 
szép leány volt. Lenézően bánt a 
férfiakkal, akik bolondultak utána. 
Hercegek és milliomosok várták a 
színház kapuja előtt. Keresztülnézett 
rajtuk. Mindennap a legelőkelőbb 
és leggazdagabb férfiakkal ebédelt 
vagy villásreggelizett. Pompás, esi' -
logó ékszereket kapott ajándékba. 
Mae nagykegyesen elfogadta a gyé-
mánt mellcsatot és simaragd kar-
kötőt, anélkül, hogy bármii is adott 
volna érte cserébe. 

Vivian boldog volt, ha arany kar-



uem adott elég szép 
ajándékot? — kérdezte 
az anyagias Vivian. 

Mae kinyújtotta kar-
csú kezét, amelyen 
óriási gyémánt solitair 
csillogott. 

— Ujabb gyűrű! — 
lelkendezett Vivian. — 
Akkor miért haragszol? 

— Meg akarta csó-
kolni a kezemet! 

— Ugyan, egy kéz-
csókot még engedélyez-
hettél volna neki ezért 
a fejedelmi gyűrűért. 
Egyébként, Mae, mit 
csinálsz az ékszereid-
del? Egyszer-kétszer vi-
seled, aztán sohasem 
látjuk a drágaságaidat 
töibbé. 

— Eladom őket és 
bankba teszem a pénzt 
— mondatta Mae. 

— Ilyen fukar vagy? 
Ilyen könnyen megválsz 
minden emlékedtől? — 
csodálkozott Vivian. 

Egy szép napon Terry Osborne 
megjelent a színen. Minden görl 
csak róla álmodozott Terry huszon-
hétéves volt, magas, szép, nagysze-
rűen öltözött fiú. Előkelő volt és 
gazdag. Nagy üzemet örökölt az ap-
jától. Keményen dolgozott. Mae még 
lenézőbben bánt Terryvel, mint a 
többivel. Terry imádta a szép Maet. 
Minden este ott ült az első sorban. 
Véresre tapsolta a tenyerét Mae rö-
vid, jelentéktelen szerepénél. Virág-
gal borította a lány öltözőjét. Nagy 
autóján hazavitte Maet a színésznő 
kensingtoni lakására. Viviant is 
felszólította ilyenkor, hogy tartson 
velük, mert Vivian olyan messze la-
kott, hogy sajnálta egyedül út-
jára engedni a fáradt lányt. És 
miután Maet hazavitte, jószívűen 
hazaszállította Viviant is. 

Mikor a nagy autó megállott a 
kis villaibérihiáz előtt, ahol Mae la-
kott, a színésznő kiszállott. 

— Köszönöm, jóéjszakát — mon-
dotta hidegen. — Fölszaladt a lép-
csőkön. Sohasem hívta meg magá-
hoz udvarlóját, sem senkit a lányok 
közül. 

Vivian sajnálta Terryt, aki szem-
mel láthatólag halálosan szerel-
mes volt; elhatározta, hogy egy jó 
szót szól az érdekében. 

— Miért nem mégy feleségül 

— Köszönöm, jó éjszakát — mondotta hl dogon 
(Szánté Mária rajzai) 

Terryhez, Mae? Hiszen a vak is 
Játhatja, hogy bolondul utánad. 

— Vivian, — inondotta ciniku-
san a szép lány — a férfiak, akik 
a színészbejáró körül csavarognak, 
nem veszik feleségül a görlöket. 

Vivian taktikát változtatott és 
amikor egy éjjel egyedül maradt 
Terryvel az autóban, megkér-
dezte: 

— Maga halálosan szerelmes 
Maebe. Miért nem veszi el felesé-
gül? 

— Soha — fakadt ki a fiú. — Hi-
szen csakis érdekből jönne htoz-
zám. Nem szeret engem. Nem tud 
szeretni. A legkegyetlenebb, a leg-
szívtelenebb, a legkapzsibb lány a 
világon. Csak arra vagyok jó, 
hogy új ékszert zsaroljon ki belő-
lem. Inkább magát venném fele-
ségül, Vivian. 

Vivian hallgatott, mert jól tudta, 
hogy Terry nem bóknak szánta ezt 
a kifakadást. 

— Egyébként úgyis vége lesz a 
komédiának — mondotta rövid 
hallgatás után Terry. — Nem jö-
vök többet a kiskapuhoz, elutazom. 

— El sem búcsúzik Maetől? — 
szörnyülködött Vivian. 

— Nem búcsúzom. Holnap dél-
után elhagyom Londont. Nem aka-
rom többet látni Maet. 



Az autó megállott, Terry udva-
riasan elbúcsúzott Viviantól. Meg-
ígérte, hogy küld neki képeslapot, 
abból a távoli országból, ahová 
majd elvetődik. 

»hiz nem lehet — gondolta Vi-
vian. — Értesítenem kell Maet.« 

Másnap reggel nem próbáltak. 
Vivian tizenegy óra felé becsön-
getett Mae ajtaján. Legnagyobb 
meglepetésére egyenruhás ápoló-
nővér nyitotta ki az ajtót. 

— Maet keresem — rebegte meg-
illetődve Vivian. 

— Nincsen idehaza. Parancsol-
jon besétálni. Nemsokára hazajön. 

Az ápolónő meghitt victoria-
korabeli bútorokkal berendezett 
nappaliba vezette Viviant, aki leg-
nagyobb csodálkozására Terry 
Osbornet találta Mae szalonjában. 

— Mégis eljöttem, hogy búcsút 
vegyek tőle — mondotta zavartan 
a fiatalember. 

Az ápolónő újból megjelent: 
— Mrs. Summers kéreti leánya 

barátait, nem volnának-e olyan 
kedvesek, befáradni őöozzá. 

Vivian és Terry követték az 
ápolónővért. Bájos, meghitt kis 
szobába nyitottak. Gyönyörű virá-
gok nyíltak a kis asztalokon. Nagy, 
kényelmes karosszékben sápadt, be-
esett aroú, öreg hölgy ült. 

— Mae anyja vagyok. Maguk a 
lányom (barátai, ugy-eï A színház-
hoz tartoznak, mind a ketten? 

Terry és Vivian egyszerre felel-
ték: Igen. 

— Milyen kedves, hogy megis-
nierkedhetem magukkal, már több-
ször kértem Maet, hogy hívja meg 
a barátait. De a kislányom fél, 
tíogy talán kifárasztana az idege-
nekkel való társalgás. Nagyszerű 
kislány. Én mindig vágyódtam, 
hogy találkozzam színésztársaival, 
hogy tőlük is halljam: milyen te-
hetséges, milyen nagy sikerei van-
nak. Most legutóbb is, a »Felvonó-
ban rekedt lány« főszerepét ját-
szotta. Felolvasta a dicsérő kriti-
kákat, mert az én szemem már úgy 
elgyöngült, hogy nem tudok ol-
vasni. Harminc fontot keres heten-
ként. Hát nem nagyszerű lányt 

— Nagyszerű — visszhangozta 
buzgón Vivian. Jól tudták, hogy 
Mae négy fontot keres hetenként 
és alig szól három szót kis szere-
pében. 

— Valóságos Isten áldása rám 
nézve Mae tüneményes tehetsége 
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— tblytatta az öreg hölgy. — Nyo-
morogtunk, mielőtt Mae a színház-
hoz került. Szerencsére Mae mind-
járt sok pénzt keresett. És min-
dent, mindent énreám költ. Hiszen 
a műtét, ami az életemet megmen-
tette, néhányszáz fontba kerülhe-
tett. Már nem lennék itt, ha Mae 
nem volna olyan jó gyermek, mint 
amilyen tehetséges színésznő. Most 
azért takarékoskodik, hogy Dél-
Franciaországiba küldhessen, ahol 
állítólag egészen meggyógyulha-
tok. Boldog vagyok, hogy végre 
megismerhettem lányom barátait. 
Maguk bizonyára valamennyien 
szeretik önzetlen, jó szívéért. 

— Igen, nagyon önzetlen — mor-
molta Terry. 

Az ajtó feltárult, Mae besietett. 
Terry felugrott, bűntudatos arccal 
állt a lány előtt. Mae alig tudta 
elpalástolni kínos meglepetését. 

— Maguk biztosan meg akarnak 
beszélni valamit, Maeval — mon-
dotta az öreg hölgy — remélem, 
nemsokára ismét meglátogatnak — 
bocsátotta el lánya vendégeit. 

Mae szobájába vezette vendégeit. 
Vivianról tudomást sem vett. Jég-
hideg hangon támadt Terryre. 

— Nagyon lekötelezne, ha meg-
kímélne az ilyen rajtaütésszerű lá-
togatásoktól. Azért jött, hogy a 
magánéletemet kifürkésszél 

Terry szelíd, alázatos hangon fe-
lelt: 

— Nem, Mae, drágám. Azért jöt-
tem, hogy megkérjem: legyen a fe-
lesegem. 

Vivian attól félt, hogy Mae ha-
ragjában arculüti Terryt, olyan 
bosszúsnak látszott. De a lány hir-
telen felzokogott. Azután ijedt gye-
rekként sírva megbújt Terry kar-
jában. 

Vivian zajtalanul elhagyta a szo-
bát és óvatosan kilopódzott a ház-
ból. 

Egy évvel később Mrs. Summer 
gyógyultan visszatért Déd-Francia-
országból, meghívta magához Vi-
viant, akivel Mae továbbra is fenn-
tartotta a baráti kapcsolatokat. 

— Ugy örülök a lányom boldog-
ságának — áradozott az anya. — 
Mintafeleség és a kis bébi gyö-
nyörű. Csak azt az egyet sajuá* 
lom, hogy a házassága kedvéért 
lemondott nagy színésznői karrier-
jéről. 

— Pedig milyen nagy színésznő 
volt — mondotta csendesen Vivian. 

Fardi'totta: Berond Miitlómé. 
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— 0 a tolvaj! — kiáltotta a falu ko-
vácsának kövér felesége — ő a tolvaj! 
— és izgatottan mutatott a szurtos kis-
lányra, aki a bíró oldalán állt. 

— Mivel bizonyítja állítását) — kér-
dezte a bíró ás í tva 

— Azzal, hogy a kaosáim eltűntek a 
legelőről, ő meg két (kacsát adott el a 
piacon. 

— A saját kacsáinkat — zokogott a 
kislány. 

— Van ás nektek kacsátok, falu szé-
gyenei, falu rongyai, hisz az apád olyan 
züllött, hogy a falu nyáját se őriz-
h e t i ! . . . 

— Stop! — dörgött a biró — ezennel 
meghozom az ítéletet: a gyerök ártat-
lan. * 

— Felmentettek, — kiáltott a kislány 
boldogan — felmentettek, pedig Bron-
sonné boszorkánynak nevezett. 

— Boszorkánynak! — csodálkozott az 
öregember, aki várt rá a törvényszék 
előtt. 

— Annáik hát! — nevetett a lány — 
amióta rajtakaptak, hogy a tóban hold-
fénynél fürdöm, boszorkánynak néz a 
falu. 

Az öregember nem felelt, némán ha-
ladtak az erdei úton, amely a városból 
falujukba vezetett. Órákig mentek az er-
dőben, amely ott, az Írországi hegyek 
közt olyan kék, mint a mesebeli erdő. 
A falu határán végre megszólalt az 
öregember: 

— Hallod-e Sally, — mondta — hagyd 
abha az éjszakai fürdést, ha az életed 
kedves . . . A Falu Rosszának gyereke 
vagy. Nincs más barátod, mint én, 
ezért figyelmeztetlek: akit ezek a bo-
lond írek boszorkánynak neveznek, az 
hamarosan eltűnik a tóban, vagy a láp-
b a n . . . No. szaladj haza! Jó éjszakát — 
és az öreg befordult viskójába. Odabent 
gyertyát g y ú j t o t t . . . Mii is a Sally nagy-
nénjének címe Londonban! . . . Órákig 
gondolkodott, majd leült rozoga aszta-
lához és irni kezdett. 

»Kelt levelem 1801-ben. Dear Madame! 
'lnosahúga, a kis Sally életveszélyben 
forog. Nincs, aki megvédje. Ha Isten-
nek tetsző cselekedetet akar művelni. 

jöjjön el érte, vigye magával. Ezt 
ajánlja szívből: Jack Dean, a kislány 
jóakarója. 

* 
Amióta Sally nagynénje öregedett, 

egyetlen vágy perzselte: tiszteletreméltó 
dámának akart látszani. Ez pedig nem 
volt könnyű dolog. A »szép Lisbeth«-nek 
— ezen a néven ismerte őt valaha a 
londoni félvilág — a naiv lelkek sem hit-
ték el, hogy finom öreg hölgy. Pedig a 
cél érdekében lemondott a púderről, a 
rúzsról és az átlátszó indiai muszlin-
ruháról. öreg dámának öltözött, vékony 
madárhangon beszélt és a "whiskys üveg-
ből csak akkor húzott egyet, ha senki 
nem látta. 

Amikor elolvasta Sally jóakarójának 
levelét, felsikoltott örömében. íme a 
sors segítségére sietr unokát küld Íror-
szágból. Már látta magát a Hyde-park-
ban sántítani, jobbkezével mankóra, bal-
kezével a szőke gyermekre támaszkodva. 

— Az unoikám! — mondja majd ú j is-
merőseinek és e mágikus szó hallatán 
"loszlik minden kétely, mert aki az uno-

ká já t szereti, az ugyebár könnyűvérű 
hölgy soha nem lehetett. 

Vidáman paittant postakocsira. Mire 
Írországba ért, Sally falujába, nem kel-
lett öregasszonyt mímelnie. Az út úgy 
összetörte, hogy százévesnek hatott. 

— Nem megyek Londonba ezzel a ma-
dárijesztővel — bőgött Sally, amikor 
megtudta, miért jött nagynénje. De 
apja fenyegetésének engedve, végül 
mégiscsak felült a postakocsira. 

Eleinte úgylátszott, sohase valósul meg 
Elsbeth álma az édes szőke »unokáról«. 
Sally eszeveszett vadócnak bizonyult, — 
kézzel evett, nagynénje jóidökből-maradt 
parfőmjét kiitta és a nappali szoba ab-
lakából a járókelők fejére köpött — de 
> otrre megtört. Es Elsbeth, aki tapasz-
talt nő létére tudta, hogy ezt a Hamu-
pipőkét könnyű királylánnyá vará-
zsolni, munkához látott. Meghizlalta, ki-
fürösztötte. kifésülte unokahúgát. 

— Nézd meg magad — mondta Sally-
nak a tükör elé penderítve őt. — Nézd, 
mi lett belőled — és Sally elpirult. A tű-
körből selymeshajfürtű. ragyogószemű, 
ikarcsú, elegáns fiatal hölgy nevetett rá. 
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A fiatal hölgyet nagynénje ezután 
mindennap a zongorához ültette. Majd 
énekmestert járatott a házhoz és Sally 
olyan kedvesen, olyan .ezüstösen, olyan 
furcsán énekelt, hogy a csendes londoni 
utca járókelői megálltak Elsbeth házá-
nak ablaka alatt és elbűvölten hallgat-
ták. 

»Csak szemeddel kocints f e l é m . . . 
S visszakocintok én 
És nem kell bor, ha csókot hagysz 
A kupa fenekén . . .« 

. . . »A vágy, mely a szivből fakad 
Édes italt remél 
S ki serlegedből ihatik. 
Jévisszal sem cserél . . .« 
A kisfiú, aki a hárfánál ült, olyan kü-

lönösen énekelt, olyan megható, arany-
csengésű hangon, hogy a vendégek, akik 
d'Orsay tábornoRnó szalónjában ültek, 
összenéztek. 

— Bravó — kiáltott az egyik vendég 
és a többiek is tapsolni kezdtek. A kis-
fiú erre felemelkedett a hár fa mellől, a 
szoba közepére sietett és mélyen meg-
hajolt. 

— Ja j , de kedves, ja j , de bájosl—kiál-
tottak a vendegek. — Csodagyerek a 
fiad, drágám — szólt az egyik hölgy 
Madaime d'Orsayhoz, de a tábornokné 
nevetett. — Dehogy csodagyerek — 
mondta. — Közepes kisfiú vagy úgy-e, 
Alfédl 

A gyerek az any já ra nézett: 
— Nem vagyok közepes — felelte ko-

molyan. — Rendkívüli gyerek vagyok 
és to ezt jól tudod! 

— Igaza vanl — nevettek a vendégek 
és a szalon úgy megélénkült, mint a 
méhkas. Csak d'Orsay asszony bosszanko-
dott. 

— Ha nem akarsz szégyenben ma-
radni, — mondta kisfiának — bizonyítsd 
ue, hogy rendkívüli gyerek vagy. Raj-
zold le haimar Monsieur de Beauprét. 

A gyerek engedelmesen lépett Beaupré 
gróf elé. Egy pillanatig mustrálta, majd 
,_;y szólt: 

— Sajnálom, nem rajzolhatom. 
— Miért nemt — kérdezte a gróf cso-

dálkozva. 
— Mert a zöld frakk, amelyet visel, 

förtelmes — felelt a kisfiú és a szalon 
visszhangzott a kacagástól. D'Orsay asz-
szony elpirult mérgében. 

— Menj a szobaüDa! — kiáltott f iára 
és az nyugodtan indult az ajtó felé. 

— Jó éjszakát, dandy d'Orsay! — szólt 
utána egy fiatal gavallér és nem sej-
tette, hogy a kisfiú Dandy d'Orsay né-
ven vonul majd be a divat* történetébe. 

* 
Sally nagynénjének tiszteletreméltó 

oregholgymaszlkja mind tökéletesebbé 
vált az évek folyamán és mind roman-
tikusabbá a történet, amelyet az ismerő-
söknek mesélt Sally elhúnyt édesapjá-
ról, »dear Johnról«, akinek képe az ebéd-
lőben lógott és olyan gúnyosan nézett 
le a vendégekre, mintha ezt kérdezné: 

— Tudjátok, ki vagyokt —- de senki 
nem tudta. E kispolgári negyed lakói 
nem ismerték a szép Lisbeth hajdani sze-
relmét, a cinkkel jelölt kártyák párizsi 
szakértőjét. 

A ház szerény látogatói elhitték, hogy 
Sally az öreg hölgy unokája, hogy 
majdan övé lesz az írországi kastély, 
amely előkelő családjuk tulajdona. Csak 
a vén Turner kapitány Lisbeth whist-
partnere vigyorgott a történtek hallatán. 

— Hagyja a dajkameséket Betty — 
mondta — a kutya se hiszi el őket. 

— Kikérem magamnak, — fortyant 
fel Lisbeth — amit én mondok . . . 

— Az hazugság! — fejezte be a mon-
datot Turner nagy nyugalommal. — No. 
mi lesz a kártya partinkkal1! — És 
mialatt Sally szendén hajolt hímzőrá-
mája fölé, az öregek kártyapart i jukba 
merültek . . . Ha Lisbeth néha felnézett, 
nagyot, boldogat s ó h a j t o t t . . . Még né-
hány év és a kis házba bevonul »Res-
pectability«, a régvárt vendég.... Mintha 
csak válaszolna nagynénje gondolataira, 
így kiáltott egy este S»#Uy: 

— Váratlan vendég érkezik! Ollóm 
hegye a földbe fúródott — és szurtosan, 
rongyosan, züllötten megérkezett másnap 
Sally apja. 

— A lányomat (követelem! — kiáltott 
oly hangosan, hogy az öregasszony ré-
mülten csukta be az ablakokat. — Jöjjön 
haza, viselje gondomat! — És hiába til-
takozott Sally, hiába könyörgött az öreg-
asszony, a kecskepásztor, akiben az 
apaszív váratlanul felébredt, ragaszko-
dott lányához. 

— Ha elvisz, öngyilkos leszek — zo-



kogott Sally, amikor végre magára 
maradt nagynénjével. 

— Pedig na bíróhoz fordul, odaítél-
nek neki, — felelt az öregasszony — 
kiskorú vagy . . . 

— S ha nagykorú lennék, ha hirtelen 
férjhezmennék? 

— De kihez, kihez? 
— Turner kapitányhoz! — kiáltott 

Sally és másnap az iszákos öregember 
felesége lett. 

A házasság szerencsiére nem tartott 
soká. A nagy tévedésnek egy kis téve-
dés vetett véget: Turner kapitány, aki 
sohase volt józan, szobája második-
emeleti ablakát ajtónak nézte és kilé-
pett raj ta , az örökkévalóságba . . . Ami-
kor Sally az utcára ért, egy fiatalem-
ber hajolt férje fölé! 

— Majdnem a nyakamba ugrott, — 
mondta, nem sejtve, hogy ez a tündéri 
nő a csúnya öreg ember felesége. Majd 
tévedlésére eszmélve, gyengéden kísérte 
Sallyt a házba. Az ebédlőben megállt. 
Felnézett a »drága John« portréjára. 

— Kokon? — kérdezte a halkan szi-
pogó Lisbethtől. 

— Igen, — felelt az gyanakvó pillan-
tást vetve a fiatalemberre — unokahú-
gom apja. 

— Ügy? — felelt a fiatalember, aki 
sokáig élt Párizsban és nem egyszer 
találkozott a kártyaasztalnál a szép 
Pierre-el, — ha megengedi, holnap visz-
szatérek. — És másnap megjelent, hogy 
részvétét fejezze ki a szép özvegynek 
és a hölgyek segítségére legyen. 

Tom Jenkins — ez volt a fiatalem-
ber neve — először az öreg Lisbeth hó-
dításához látott. Kocsikázni vitte, tem-
plomba kísérte, kártyázott vele. 

— Oh tílear, oh dear, ha én mégegy-
szer ötvenéves lehetnék! — sóhajtott az 
öregasszony és köaben pajkosan nézett 
Tom szemébe. 

— Vegyük o l y b á ! . . . — felelt a fia-
talember. 

— Csirkefogó! — nevetett Lisbeth. 
Majd elkomolyodva: — A fiatalság mel-
lett van a maga helye, nem mellettem 
— és unokahúgára n é z e t t . . . 

Sally az ablaknál ült. Szórakozottan 
hajolt hímzése fölé, mialatt nagynénje 
az ú j partnerrel kártyázott. 

— Csak ne játszana ilyen rosszul! — 
kiáltott Lisbeth. De csak az illem ked-
véért sopánkodott. Belül ujjongott. Et-
től a fiatalembertől úgy nyert, ahogy 
akart. Bosszúsan gondolt Turner kapi-
tányra, aki mindlen este kifosztotta. 

— Tehetségtelen kártyás vagyok? — 
nevetett a fiatalember és Lisbeth szive 
megdobbant. Tom szája körül ugyan-
olyan gúnyos, titokzatos mosoly jelent 
meg, mint Pierre szája körül hajdan. 
Tekintete a portréra tévedt, majd is-
mét a fiatalemberre. Ennek is éppoly 
finom, szellemes a profilja, mint a régi 
kedveséé. 

— Pierre! — sóhajtotta önfeledten — 
azaz pardon: John! — javítot ta ki ma-
gát riadtan — öregszem, összecserélem 
a neveket. 

— Sebaj! — felelt a fiatalember — 
álom és valóság összefolyik néha — 

majd Sallyhoz fordulva — nem muzsi-
kálnánk egy kicsit, Mrs. Turner? — 
És ezen az estén megkérte a fiatal öz-
vegy kezét. 

- - Menj hozzá, — unszolta Sallyt az 
öregasszony. — Párat lan szerencsét csi-
nálsz. Tom szép, fiatal, elegáns, gaz-
dag . . . Apja, a baronet, fejedelmi apa-
názst ad n e k i . . . 

— . . . de nem szeret — felelte Sally. 
— Miért kéri meg a kezedet, ha nem 

szeret? 
Az esküvő ritka-romantikus volt. Egy 

holdvilágos estén hajóra ült a jegyespár. 
Kieveztek a tengerre és Tom barátja, a 
hajó kapitánya, összeeskette őket. 

— Micsoda rendezés, micsoda ötlet! — 
mondogatta az öreg Lisbeth. — Ilyesmi 
csak Tómnak jut eszébe — s örült, hogy 
végre van oka össze-vissza csókolni a 
fiatalembert. 

* 
Azon a tavaszon, amelyen a Jenkins-

házaspár beköltözött a Iiussel Squarei 
kis palotába,, feltűnt Londonban egy 
fiatalember. Bemekvonalú kis breakjét 
csodálatos lovak röpítették a Kottem 
Ka\v-n s ő maga párat lan elegáns tar-
tással ült a kocsiban. Cilindere, mellé-
nye, f rakkja, megannyi újszabású, vá-
ratlan csoda volt. A sétálók csopor-
tokba verődve bámultak utána, de a 
fiatalember egyetlen pillantásra se 
méltatta őket. Nyitott könyvet tartott 
ölében és miközben hintója fel 3 alá 
röpítette, elmerülten olvasott. 

A londoni aranyif jak bámulva figyel-
ték, majd hazasiettek és regénybe me 
rülve tértek vissza, de d'Orsay lovag, 
h »tökéletes nonchalant« ekkor már el-

Lady Blessingtor 



távozott a korzóról. Másnap szelídített 
tigrise társaságában jelent meg a 
Hydle-parkban. Harmadnap a legelőke-
lőbb kavalkád közepén lovagolt és bál 
öltönyei vakmerően ellentmondtak a 
divat hagyományainak, oly érdekesek 
voltak, hogy a londoni társaság minden 
épkézláb tagja d'Orsay lovag szabójá-
hoz sietett. 

A szabók viszont d'Orsayhoz siettek, 
hogy felajánlják szolgálataikat. Tud-
ták, akire leragyog a lovag kegye, az 
néhány év alatt vagyont szerez. 

De nemcsak a szabók, hanem az iliat-
szerészek, az ingkészítők, a cipészek, a 
borbélyok, az ékszerészek, a jockeyk, a 
hajmüvészek versenyeztek kegyeiért 
Titkos üzenetekkel árasztották el a 
nők is. 

Marietta Malibran, »Európa csalogá-
nya«, akinek Bellini a Normát és a? 
Alvajárót komponálta, nem egyszer 
adta a lovag tudtára, hogy csak a 
többi férf i számára megközelíthetet-
len . . . Ha d'Orsay akarja , övé a nagy 
Malibran szíve, hangja. De a lovag 
nem kedvelte az eriényes barna nőket 
A gazdaságot pedig szépséghibának te-
kintette. 

* 
Egy reggel, amikor a lovag dohány-

barna hálóingben szendergett arany-
sárga szaténpárnák között, hirtelen ki-
nyílt hálószobája a j t a ja . Ágya előtt 
egy idiegen állt. 

— Elveszi a lányomat vagy nemt — 
kiáltott d'Orsayra. 

— Nemi — felelt a dandy határozot-
tan. — De ki ön és ki a leánya, ha sza-
bad kérdeznem. 

— Nevem Stevenson-Smith, — vála-
szolt a férfi — Amerikából jövök ló-
halálában, mert a lányom, akit i t t ne-
veltetek, azt írta, ha nem lehet az ön 
felesége, főbelövi magát. Intézzük hát 
el a db!got uram. ön elveszi a lányo-
mat és kap százezer font hozományt. 

— Sajnálom, nem tehetem — felelt 
Alfréd és meghúzta a csengő hosszú 
zsinórját. 

— Százhúszezer fontot kap — licitált 
az amerikai. 

— Akkor se tehetem — és a belépő 
inashoz: — John, a reggelimet. 

— Száznegyvenezret! — szólt az ide 
gen rekedten. 

— Ne licitáljunk uram, a dolog re. 
ménytelen — nevetett Alfred, die egy 
hét múlva elcsábította az amerikai lá-
nyát . . . Ingyen I 

Az eset szájról-szájra já r t London-
ban. Hát még ha tudták volna, amit 
csak Alfred tudott, hogy anyai örök-
ségének rég nyakára hágott. Immár 
csak vagyona mara'dVányaiból él. 

Egész Londbn tudta ezt s jót nevet-
tek d'Orsay s a dúsgazdag amerikai 
történetén. 

* 
— Rosszul intonálsz, kedvesem, — 

szólt Tom Jenkins feleségéhez, .aki 
csüggedten hullatta le gyönyörű kar-
jait a hárfa húrjairól. — Énekeld élői-
ről az egészet — és Sally engedelmes-
kedett. 

V6 

Amióta Tom Jenkins felesége volt, 
reggeltől-estig tanult. Táncolni, járni, 
mozogni, beszélni, enni, öltözni, írni, 
viselkedni. 

— Ostoba libácska vagy, gyermekem! 
— mondta neki Tom házasságuk első 
hetében. — Nem értesz semmihez, nem 
tudsz semmit! 

— De hisz Lisbeth néni oly sok min-
denre megtanított. 

— Lisbeth n é n i ! . . . — hahotázott Tom 
s szemébe jeges gúny ü l t . . . Sally any-
nyira irtózott a gúnytól és a grimasz-
szerű mosolytól, mely Tom szája köré 
telepedett, hogy az iránt se mert többé 
érdeklődni, miből élnek ily fényűzően, 
noha kérdezősködésre lett volna oka 
bőven. Tom Jenkins titokzatos forrásai-
ból hol dőlt a pénz, hol annyira elapadt, 
hogy zálogba vándorolt az elegáns kis 
háztartás ezüstje. Zálogba vándoroltak 
a képek, a szőnyegek. De Sally éksze-
rei, pnérnjei nem távoztak a háztól 
soha. 

— Nem maradhatsz ékszer nélkül. 
Elegánsnak kell lenned — mondta Tora 
— és okosnak . . . Különben sohase 
mégy férjhez. 

— De hiszen férjnél vagyok! — cso-
dálkozott Sally . 

— Persze, persze! — nevetett Tom. — 
Elfelejtettem. 

— Joggal! — gondlolta S a l l y . . . — 
Tom mostanában csak olyankor volt 
otthon, amikor vendégeket f o g a d t a k . . . 
Férfivendiégeket. . . mert a nők közül 
csak a kéteshírüek jöttek el Jenkinsék 
estélyeire, vagy a Londont nemismerő 
naiv vidékiek, akiket elkápráztatott 
Sally e leganc iá ja . . . De ezek hamar 
elmaradtak. A tündérszép Mrs. Jenkins 
magánosan ragyogott tovább a férfiak 
közt. Szalonjában mind vadabb kártya-
csaták dúltak és egyszer, amikor az 
óriási tétekben játszó társaságot fi-
gyelte, hirtelen rájött , miért buzog és 
apad el nálunk oly hirtelen a pénz. 
Tom hivatásos kártyás. Nincs apanázsa, 
nincs jövedelme, kártyából él — és 
kártyából élek én is — gondolta Sally. 

* 

— Jól mulattál? — kérdezte Tom — 
amikor másnap hajnalban hazafelé haj-
tottak egy álarcos bálról. 

— Jól — felelt Sally, aki feltűnő csen-
desen viselkedett egész nap, egész este. 

— Sikered volt, — fiolytutta Tom — 
Lord Blessington megkérte a kezedet. 

Sally szeme óriásira nyílt a csodál-
kozástól. 

— Igen, igen, — nevetett Jenkins -• 
megkérte tőlem a kezedet. Mint tudod, 
özvegy. Szép, fiatal feleség kell neki. 
Felnőtt lányait elküldi a háztól. Beléd-
szeretett. Kaphatsz tőle, amit szemed-
szád kíván. Blessington krőzusian gaz-
d a g . . . 

— De hisz a k k o r . . . — dadogott Sally 
— el kell válnunk. 

— Ettől is megkíméllek, kedvesem — 
nevetett Tom Jenkins. Nem kell elvál-
nunk. Sohase voltunk házasok. 

— Nem voltunk házasok!! De hát a 
hajó, a kapitány, az esküvőnk . . . 



— Három közül csak a hajó volt 
valódi, édes kis libám. A barátom nem 
kapitány és amit hókusz-pókuszolt, nem 
volt esküvői szertartás. 

Sally a kocsi mélyén irtózatosan kez-
dett fázni. 

— Mennyit kapsz értem Lord Bles-
singtontólí — kérdezte fogvacogva. 

— Botrányosan keveeet — felelte Tom 
— és mondhatom, ha nem lennék eny-
nyire megszorulva . . . 

A többit már nem hallotta Sally. 
Kitépte a kocsi a j t a j á t és futásnak 
eredt. — Megállj! — kiáltott a kocsis-
nak Tom Jenkins, de mire kiszállt, a 
londoni köd elnyelte Sally fehér ru-
háját . . . 

* 
— Szépasszony! — kiáltott a részeg 

ember, aki a Temze hídján abban a 
pillanatban kapott Sally után, amikor 
az a vízbe akart ugrami, — ne tegyen 
ilyet! Jíün majd egy másik férfÁ, aki 
jobban szereti. 

— Hagyjon — kiáltott Sally, akit az 
ember vasmarokkal tartott . — Azért 
akarok meghalni, mert senki se szeret 
én se szeretek senkit. 

— Sohase volt még szerelmest 
— Soha! — zokogott Sally a híd kor-

lát jának dőlve. 
— És öngyilkos akar lenni Î — kiál-

tott az idegen. — Tudja, mit mulaszt, 
ha most elmegy, ha nem vár ja meg, 
amíg az élet á tnyúj t ja magának leg-
szebb ajándékát. Mert a szerelem, asz-
szonyom, az a nagydíj, a kitüntetés, 
amelyet kedvencei számára tartogat a 
sors . . . 

* 
»Az élet legszebb a j ándéka ! . . .< Ké-

sőbb esztendők múlva sokszor ismételte 
ezt a mondatot Sally. Mosolyogva ismé-
telte és csak olyankor szomorodott el, 
amikor eszébe jutott házasságának első 
három éve: Lord Blessington, a vörös-
parókás aggastyán, Anglia leggazda-
gabb embere . . . Lord Blessington, tit-
kos szenvedélyek rabja, Anglia vala-
mennyi jótékony intézményének el-
nöke . . . Lord Blessington, akinek gyors 
elhidegülésénél csak szerelme volt bor-
zasztóbb . . . . S eszébe jutottak a lord 
palotái, kastélyai, vadászatai, estélyel... 
és a magány, amely százak jelenlété-
ben is úgy zárta körül, mint jéghegy 
az arktikus tengerre merészkedő ha-
jót . . . Smaragd tiara, rubint nyakék, 
földigérő coboly belépő . . . M a g á n y ! . . . 
Valcer, gavotte, ha j tóvadásza t . . . Ma-
gány, m a g á n y ! . . . Nagyherceg vendé-
gek, maharadzsa vendégek, őfelsége, a 
walesi h e r c e g . . . Magány, magány, ma-
gány! 

— Hogy van, gyönyörű ladyt — kér-
dik az idegen hangok. 

— Köszönöm, jól — feleli Sally hal-
kan, pedig úgy érzi, kiáltania kellene 
a távoli hegycsúcsról, amelyen egye-
dül é l . . . 

— Sohase volt még ilyen ssw^ mylady 
— szólt Sallyhoz öreg komornája. — 
Ez a zöld vadászruha áloiti; 

Sally a tükörbe nézett. A smaragd-
zöld bársonyruha festői redőkben hullt 
a földre és vidáman csillogtak ra j ta a 
smaragddal kirakott aranygombok. 

— Kérem a kesztyűmet — mondta és 
lassan indult lefelé a lépcsőn, amely a 
hallba vezetett. Odalent indulásra ké-
szen várt a vadásztársaság. — Báni 
várnak — gondolta Sally, de hirtelen 
megállt, mert a hetven és egynéhány 
vendég eltűnt szeme elől és egyetlen 
are töltötte be a világot, egyetlen em-
ber: az i f jú , aki zöld bársony frakkban 
állt a hall kölzepén. Most ő is felnézett 
és tekintete összeölelkezett Sally tekin-
tetével. Majd elindult a lépcső felé, 

— Megjöttem, lady Blessington . . . 
Hazaérkez tem. . . — szólt Sallyhoz, akit 
először látott életében és aki először 
látta őt. 

— Isten hozta itthon — felelt Sally, 
olyan hangon, mintha álmában be-
szélne. 

Mialatt a többiek a falka után nyar-
galtak, Sally és Alfred d'Orsay erdei 
ösvényre fordultak. A sárguló fáról 
ájul tan hullt vállukra egy-egy levél, de 
ők nem vettek tudomást az őszről s az 
egymáshoz simuló zöld bársony lova-
sok lát tán az őzek is azt kepzelték, 
utoljára vonul át az erdőn a nyár. 

— Mit csinált e hosszú esztendeik-
ben t Mit csinált nélkülemt — kérdezte 
Alfred. 

— Azt hittem: élek — válaszolt Sally 
és d'Orsay, aki két napra jött Bléssing-
tonéíkhoz, két hónapig maradt náluk a 
vidéki kastélyban. 

* 
Amióta a francia forradalom vihara 

Londonba sodorta . a párizsi emigránso-
kat, a derék angolok megtanulták, 
hogy a »háromszög« nemcsak a mértan 
világába tartozik, hanem a házasságéba 
i s . . . A »lady barátja« ugyanoly nép-
szerű alak lett. Londonban, mint »ma-
dame barátja« Párizsban . . . Nem csoda 
hát, hogy. a Blessington-háromszögön 
senki se tálált kivetnivalót. Éppen csak 
az érdekelte az embereket, miként vi-
seli szarvait Anglia leggazdagabb em-
bere. 

Lord Blessington, aki érezte, hogy a 
Felső Tízezer szeme kíváncsian kém-
leli, tökéletes hidegvérrel fogadta hát 
felesége »ügyét«. Sőt maga hívta meg 
minden estélyre, vadászatra, week-
endre d'Orsayt. 

Csak ő tudta, csak kémei tudták, 
hogy a vadászatok, a week-endek, ame-
lyekre saját hintójukon érkeztek a ven-
dégek, melyekről fejedelmi borravaló 
hátrahagyásával távoztak, mily gyor-
san sodorják a tönk felé a lovagot. 

Az ötletszerűen elhatározott utazások 
se tartoztak az olcsó mulatságok közé, 
(az uraságokat királyokat megszégye-
nítő kíséret és podgyász követte). 

— Nem ruccannánk át Párizsba, a 
Meyerbeer-premierre? — kérdezte a lord 
és Sally, ki azelőtt jéghidegen fogadott 
minden tervet, felragyogott. 

— Gyerünk, Alfred, gyerünk — kö-
nyörgött d'Orsaynak és a párizsi ope-
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rában feléjük fordult minden tekintet. 
— Nézd, — súgták egymásnak a fér-

fiak — d'Orsay két mellényt visel — 
és izgatottan lornyónozták a Blessing-
tou-páholyt, a lovag fehér szaténmellé-
nyét és az alóla kikandikáló bíborszínű 
csodát. 

Másnap két mellényt öltött minden 
épkézláb párizsi fiatalember és à la 
d'Orsay fésülködöt t . . . Alfred fpdrászal 
vagyont kereshettek volna, ha hűtlenül 
elhagyják gazdájukat, akit minden út-
jára e lk í sé r tek . . . De a fodrászok ki-
tartottak a lovag mellett, vagyis a lo-
vag homloka és tarkója mellett, mert 
d'Orsay specialistákká képezte ki őket. 

— Aki a homlok-íürtökhöte ért, — 
szokta mondani — az nem érthet a 
hátsó hajhoz — és két művésznek kel-
lett fején dolgozni. 

Az Ördög-Róbert premierjén a kakas-
ülőről figyelte a két hű fodrász a lo-
vagot és Lady Blesslngtont, aki úgy ha-
tott smaragdjai tüzében, mint egy 
tündöklő bálvány. 

A földszinten, a páholyokban, nem 
sejtette senki, hogy a bálvány így szól 
halkan d'Orsayhoz: 

— Hagyjuk it t ezt a ciCra nyomorú-
ságot. Szökjünk megl Tünjünk el drá-
gám! 

De Alfred nem tűnhet el. Fogvatar t ja 
a divat, fogvatar t ják a szabók, az ék-
szerészek, akiknél tovább kell dolgoz-
tatnia, hogy tovább hitelezzenek neki. 
Sőt még a szokottnál is könnyelműbben 
kell vásárolnia. Hadd higyjék, hogy jö-
vedelmi forrásai kiapadhatatlanok. Egy 
sikerült frakkot huszonkét példlányban 
csináltat meg. Szabója most jó formá-
ban van — mondja — soha többé nem 
fog ilyen ügyeset kreálni. 

Blessington lötrdögl vigyorgással figyeli 
a lovagot, s mikor kémei jelentik, hogy 
d'Orsay utolsó ezer font já t költi, meg-
hívja Olaszországba. 

D'Orsay és Lady Blessington podgyá-
szát négy postakocsi viszi az utazóhintó 
után. A lord' holmija elf|ér egy kocsi-
ban is. Róma felé tar t a kara-»án, ami-
kor a lord így szól az országút kol-
dusai lá t tán: 

— Szórjunk pénzt a nép közé — és 
d'Orsay nevetve engedelmeskedik. — 
Egyet ön, egyet én! — mondja Bles-
sington és ezüst sillinget dob ki az ab-
lakon. 

így haladnak a határig, ahol d'Orsay 
utolsó silliugjét dobja az út porába. * 

Londonba érve orvost hívnak a lord-
hoz, majd ügyvédet, papot. Senki se si-
ra t ja , amikor meghal. Végrendelete ki-
hirdietését azonban kíváncsian vár ja a 
v i l á g . . . Sally barátai rosszat sejte-
nek . . . J o g g a l ! . . . Az ördögi Blessing-
ton végrendelete így szól : 

»Minden vagyonomat d'Orsay lovagra 
hagyom, azzal a kikötéssel, hogy első 
házasságomból származó Harriet lányo-
mat feleségül veszi . . .« 

Amikor d'Orsay a végrendeletről ér-
tesült, így szól Sallyhoz: 

— Az adósok börtönét választom, — 
de Sally itíngyilkossággal fenyegetőzik, 
ha d'Orsay nem veszi feleségül Harriet-
t s 

tet. Tudja, hogy Alfred nem szabadulna 
többé a börtönből. 

Harriet Blessington és d'Orsay házas-
sága éppoly boldogtalan, amilyen Sal-
lyó s a lordé volt valaha. Alfréd egy 
este kopogtat szerelme a j ta ján — a kol-
dusszegény Lady Blessington szerény 
kis házba költözött. — Elhagytam a fele-
ségemet, — mondja — ez a ház, ez a 
kert lesz a börtönöm — és mialatt Sal-
ly ügyvédjei a hitelezőkkel egyezked-
nek, a szerelmesek nem mozdulnak ki 
többé a kis kertből, a házból, ahová a 
hűséges inas csak ismerősöket enged. 
Az angol törvények szerint ugyanis 
börtlötnbe vitetheti a lovagot, aki vál-
lára teszi k e z é t . . . 

D'Orsay és Sally eleinte mulatnak 
fogságukon. Mulatnak, mert ú j pasz-
sziójuk is támadlt: dolgoznak! D'Orsay 
portrékat fpst, régi barátai portréit, 
Sally újságcikkeket ír, de néha szivéhez 
kap, elsápad, lehúnyt szemmel dől há t ra 
karosszékében. 

Egy napon két cukrászfiú csenget a 
kertajtón. »Lady X . . . üdvözletét küldi« 
— mondja az egyik s óriási tortával 
együtt mindketten betolakszanak az aj-
tón. A kertben letépik sapkájukat. 
Egyikük a fák alatt festegető lovaghoz 
siet, vállára teszi kezét. 

— ön foglyom, — mondja — kövessen 
az adósok börtönébe — és d'Orsay fel-
ismeri legmérgesebb hitelezőjét. 

— Azonnal, — feleli barátságosan — 
csak átöltözöm — s szobájába siet. A 
két ember nyomában . . . 

— Foglaljanak helyet, — mondja 
D'Orsay s a látogatók leülnek. A világ-
hírű gavallér öltözni k e z d . . . A két 
ember nézi, n é z i . . . A ceremónia húzó-
dik, de oly érdekes, hogy az emberek 
észre se veszik, mint múlik az idő. Csak 
akkor ocsúdnak fel, mikor d'Orsay ne-
vetve mutat ki az ablakon: 

— Uraim, — mondja — a nap leszállt. 
Mint tudják, az angol törvények szerint 
napnyugta után senkit se lehet az adó-
sok börtötnébe vinni. 

* 
Másnap Alfred így szól szerelméhez: 
— Költözzünk Párizsba, drágám. I t t 

nem vagyunk biztonságban — és Sally 
előreutazik. 

Párizsban kis lakást bérel. Nincs már 
ereje dolgozni. Szíve úgy repked, mint 
egy nyugtalan madár. 

Alfred néhány hét múlva megszökik 
Londonból. A világhírű d'Orsay-ruhatár-
ból egyetlen öltönyt sikerült megmen-
tenie: utolsót, a huszonkét egyforma 
frakk közü l . . . Ez is kopott már, ósdi, 
f é n y e s . . . Tíz esztendeje, hogy csinál-
tatta, ha sétára indul benne, összenevet-
nek a gonosz párizsiak. De ha hazatér 
a kis lakásba, Sally, aki hónapok óta 
ágybanfekvő betb„, felegyenesedik pár-
nái közt. Arca ragyog, szemei csillognak. 

— Drágám, — mondja — te vagy a 
világ legelegánsabb gavallérja. Ez a 
f rakk ma jobban áll raj tad, mint tíz év-
vel ezelőtt. — Alfred mosolyogva néz a 
tükörbe s aki vissza néz rá, nem fáradt 
öreg ember, hanem d'Orsay, a dandy, 
d'Orsay, a lovag. 



Üj őszi kabátmodel! Jean Patou kollekciójából. A szövet kockázásához több szint használt fel Patou 



XIV. Lajos és VIL Edward kora 
elevenedik fel az őszi párizsi divatban 

Az angol királyi pár látogatása 
után szélcsend borult a párizsi tár-
sasági és divatéletre. A királyi lak-
osztály bútorai, műtárgyai, függö-
nyei és szőnyegei visszakerültek a 
múzeumokba. A párizsi társasélet 
nyári álmát alussza. Mindenki el-
utazott. A tengerpart lett a társa-
sági élet központja. 

De a divatszalonok lehúzott füg-
gönyei mögött most is lázas munka 

folyik. Már csak napok választanak 
el a divatbemutatóktól, amelyeken 
egyelőre csak a külföldi divatsza-
lontulajdonosok jelennek meg, a dá-
mák számára szóló bemutatók csak 
később következnek. 

Aa átmeneti időben a divatszak-
értők a frizurákkal foglalkoznak. 
A hajviselet eddig ritkán keltett 
akkora érdeklődést, mint most. Nö-
vekszik a felfelé fésült haj népsze-

rűsége és komoly prob-
lémát okoz a tervezők-
nek, hogy ez az irány 
marad-e vagy sem? 
Mert ha ez a divat tar-
tós lesz, a ruhának, a 
tartozéknak és a ka-
lapnak ehhez a divat-
hoz kell alkalmazkod-
nia. Híres fodrászokból 
és kalaposokból álló bi-
zottság ült egybe, hogy 
ezt a kérdést megbeszél-
jék. A gyűlésen elhatá-
rozták, hogy a felfelé 
fésült frizura marad a 
divat, sőt ezentúl még a 
magasabb hajdivatokat 
is pártolják. í g y aztán 
divatos lesz a magas 
kalap, a magastalpú 
c i p ő . . . A ruhák nyaka 
és a gallérok erősen fel-
felé ívelnek. Viszont a 
szőrméből vagy selyem-
ből készült stólák és 
sálak majdnem földig-
érőek, és bár ellentétes 
irányban, de feltétlen 
elősegítik a meghosz-
szabbított sziluettet. 

£stélyirnha Malnbocher kol-
lekciójából; {ekele organ za-
ruha, taft alsóruhán. A derék-
rész, a szoknya eleje As a 
hosszú kesztyű érdekes, min-
tás fehér crganzából készfiit 



Fejtetőre érdeke« új frizura 

A frizuradivatban két irány ural-
kodik: Az egyik — amelyet Antoine 
népszerűsít — az egész magasra fé-
sült Pompadour-frizura, a (másik: 
magas csigákba fésüli fejtetőre a 
hajat, ahonnan csigás fürtök-
ben, egészen a vállig, nyitottan esik 
le. {Valószínű, hogy ez is olyan 
divatötlet, amely nem honosodik 
meg.) Korabeli képek tündérszép 
profiljaiban minden nő szívesen el-
gyönyörködik, de nehezen képzel-
hető el a mai nő íróasztal mellett, 
vagy aktatáskával a hóna alatt, 
ilyen frizurában. 

Es a kiszivárgott hírek szerint, 
ennek a stílusnak felel meg a ruha-
és a kalapdivat is. Két típust em-
legetnek az őszi és a téli divattal 
kapcsolatban: a VII. Edward kora-
beli dámát és XIV. Lajos korabeli 
udvarhölgy divatját. Az évszázadok 
előtti divatot idéző díszes kalapok 
és frizurák után valószínűnek lát-
szik a letűnt korok divatjának újjá-
születése. 

A tizenhetedik és a tizenkilence-
dik század divatja egyaránt nagy 
súlyt helyezett a vállvonalra. A szé-
lesített váll, a gazdag ujjak tehát 
ezen a télen ismét uralkodók lesz-
nek. A ferdeszabású szoknya is atnár 

régi ismerős, de az ezekhez szüksé-
ges lágy anyagok mellett a brokát-
nak, taftnak, lamének és bársony-
nak is szerep jut. Es ez a régies 
irány ismét felújítja a toll divatját. 
Télen — az előjelek után ítélve — 
felélénkül a toll divatja. Reboux 
mindig nagy strucctollbarát volt és 
elképzelhető, hogy ha ezt a divatot 
szentesítik, milyen ékes délutáni és 
esti strucc- és egyéb exotikus ma-
dártolldíszeket fog bemutatni. Már 
demi-kollekciójában láttunk érdekes, 
két szép fehér tollból készült fej-
díszt, amelyek közül az egyik a 
homlokra simul, míg a másik a fel-
felé ívelő haj vonalát követi. Másik 
érdekes, régi korok divatját idéző 
modellje rózsaszín bársonyból ké-
szült, keskeny karimája szorosan a 
homlokhoz simul és keskeny rózsa-
szín strucctoll övezi és veszi körül 
vele a hátul szaJbadon maradt, csi-
gás frizurát. 

Az újstílusú öltözködéshez újszerű 
»make-up« készül. A divatszalonok 

Üjvonalú érdekes dé'.utániruha Piguet kollek-
cióiéból. A ruha gyängyszürke selyemjerseyböl 

készült 



ne is. 
A cipődivat már tel-

jesen kialakult. Az a 
cél, hogy a cipőt teljes 
összhangba hozzák a 
ruhával, kézitáskával 
és kesztyűvel. Az eről-
tetett inagas talpak, 
amelyeket strandolás-

1 hoz viseltek, ma már 
szelídített formában ut-
cára, délutánra és esté-
re készülnek. A sarok 
és talp az utcai viselet-
hez átalakul magasított, 
de rendes féltalppá. 
Könnyű és rugalmas 
anyagból készül s a já-
rás benne könnyed és 
ruganyos. Végre sze-
repe jut a szép lábfej-
nek is. A cipők finom, 
vékony bőrből készül-
nek és szorosan a láb-
hoz tapadva, teljesen 

Fekete délutániruha fehér hímzéssel díszítve felveszik a lábfej for-
(Paquín modell) máját. 

I mannekenjei romanti-
i kus halványságúra fes-
' tik arcukat. Azaz nem 

is festik és a nyári cso-
koládébarna színű arcu-
kat alig színezett púder-
rel hintik be. A púder 
színe a fehérhez hason-
lít, idézve azt a kort, 
amikor a dámák, mint 
a tűztől, úgy féltek a 
napsugártól. A szemfes-
téknek, körömlakknak, 
ajakrúzsnak ibolyaszín 
árnyalata van. 

Minthogy minden di-
vatiránynak ellenpártja 
is akad Párizsban, so-
kan vannak, akik az arc 
kikészítésénél a termé-
szetes színeket hangsú-
lyozzák ki. Az arcrúzs, 
szempilla és szemfesték 
az eredetihez igyekszik 
alkalmazkodni, szinte 
idealizálva ezzel az 
egyéni arcszínezést. «Itt 
csak a szájrúzs élénk, 
az eredetinél jóval piro-
sabb és ehhez alkalmaz-
kodik a körömlakk szí-
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A nyári meleg a íagigyúmirigyek működését fokozza, miáltal az arczeírosság és az ozzol 
járó arctiszitátalanság gyakori. A Sulfnmyl fcénpűder rövid használat után megszünteti 
az arc zsiírosságát, mitesszereit és pattanásait. Zsíros homloknál vagy zsíros arcbőrnél 
kitűnő szolgálatot tesz éjjeli használatira vagy púder alá alkalmazva a Sulfamyl kénes 
krém. Csehszlovákiai lerakat: D. Engel, Pozsony. Kapható Romániában is minden 

gyógyszertárban, drogéi-iában és illatazertárban. 
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M lOÉIIPiOillÉ 
A síi tét ruhához viselt sötét kalapnak 
kellemes színhatást kölcsönöznek a szí-
nes szalagok. 

Schiaparelli éö követői a fekete kalap 
díszítésére prérí-kéket használnak. Az 
élénSíszínü szalagok nemcsak a kis for-
májú kalapok díszítésénél divatosak, 
hanem az utcai, angolos filckalapokat is 
gyakran díszítik elütő színű, hátul erő-
sen kiszélesedő, vagy lecsüngő, gyakran 
bőrből készült szalagok. 

Descat bemutatott egy kitűnő délutáni 
modellt. A kalap teteje bársonyból ké-
swiltfi, ezt végigvezeti a kalap hátsó fe-
lén és a karimán manzsettaszerűen fel-
dolgozva díszíti vele a kalapot. Fekete 
és rózsaszínű, póikhálószerü fátyollal te-

szi 'különlegessé ezt a mo-
delljét. 

A bordó szín az utcai 
kalapdivatban az ősszel, 
úgylátszik. olyan népszerű 
lesz, mint tavasszal volt. 
Ez a semleges szín illik 
minden ruhához és a leg-
több nőnek jól áll. A bordó 
szín díszítésére főleg ké-
ket használnak a párizsi 
masamódok. A bordó és a 
kék (kombinációja, ezefknek 

A minden árnyalata, lesz a 
kedvenc őszi utcai kalap-

I szín. Ké:k rozsdavörössel, 
tengerészkék borvörössel és 

. a két színnek többi árnya-
] Iatú kombinációján kívül a 
I szürke-barna összeállítás 

lesz ismét divatos. 
Agnès nagy kar imájú 

kalapokat mutat be. ö is 
szívesen használja a fe-
kete díszítésére a kéket, de 
a kalap vonalában nem 
ismer el szabályt. A vi-
lághírű párizsi masamód 
népszerűségét annak kö-
szönheti, hogy nem általá-
nosít. A kalapot viselőjéé-
nek egyénisége, arcberen-
dezése szerint formálja, 
aszerint nagyobbítja és 
haj l í t ja a karimát, hogy 
mi áll a legelőnyösebben 
és mi takar ja legjobban az 
esetleges szépséghibáikait t A 
színhatásokon kívül, ame-
lyek érdeJkében gyakran 
elütő színű steppeléseket 
használnak fel a kalap-
tervezők, ez a sokféle for-
málás, hajlítás. »svune«, 
íellemzi a ikoraőszi kalap-
divatot. 

Drapp szövetből kéjzült 6m1 
kosztüm, nutria prémezóssal 

(Gaston-modell) 

Amikor az ősz közeledik, az első öltöz-
ködési probléma az ú j kalap, majd a 
fekete, illetve sötét ruha, amelyet az 
augusztusi hűvös estéken már szíveseb-
ben viselnek a nők, mint világosat. A 
koraőszi kalapok az idén selyemből, bár-
sonyból és a mindig divatos, célszerű 
filcből készülnek. Két dolog jellemzi 
őiket, mindkettő a divatos, magasra fé-
sült hajviselet szolgálatában: a magas 
fejtető és a homlokba húzott karima. 
Egyformán divatosak a nagy, saéles ka-
r imájú és az egészen parányi kalapok. 
Ezek olyan valószínűtlenül kicsik és any-
nyira a divat szélsőségeit képviselik, 
hogy aligha lesznek hosszú életűek. De 
bájosan hatnak egy-egy kitűnő frizurán. 



Schiaparell i f eke te nyúlszőr ka lap ja , bársony-
azal*K díszítéssel 

Az első új , ősaiee ruha legcélszerűbb 
anyaga az egész vékony szövet. A sok 
selyem-, vászonholmi után, jól esik kis 
változatosság és ezt az anyagot, az erős 
hideg beálltáig lehet viselni. A divatos 
őszi színek egyikéből (készül. A feketén 
kívül az ősz mindenkor saját színeit 
hozza; a zöldnek, barnának minden 
árnyalatát , a borvöröst, a ködös árnya-
latút és a szürkéskéket. Az idén előrelát-
hatólag a palackzöld lesz a 'kedvenc szín. 
Célszerű, ha ezek az ú j ensemblék ruhá-
ból és kis kabáthól állanak. Részben, 
mert megoldja a ikabátgondot, másrészt, 
mert a hideg idő beálltával, a kabát ki-
vattelinozva kitűnő szolgálatot tesz. A 
rövid kabát, a ruhával azonos, természe-
tesen szőrmézetlen. 

A ruhák típusa ismét különböző. Egy-
beszabottak és kétrészesek. Sima, ferde, 
szabású, vagy berakott. Hiúzás, raffolás, 
drappozás, feíhér és színes díszek, finom 
hímzéseik egyaránt díszítik őket. A 
nyákvonalra fordít ják a legtöbb ötletet 
a tervezők. Legnépszerűbb a kivágás-
néllküli, nyak körül végződő ruha ; Schia-
parelli egyik érdek as modelljén elől ke-
resztbe vezeti a kivágást és à ruha há-
tán dús ráncokat feépez. Alix a ruhákat 
sállal díszíti, amelyet a vállon, vágy 
hátul nyakba csokorba megkötve visel a 
mannekem. Mainbocher a ruhát nyaknál 
féloentiméteres fodrokkal díszíti és a 
ruha közepén aagy Strassz ornamenset 
helyez el. Bulenciaga az egyetlen, aki 
kivágott rubnt miutat he. Gyakran hasz-
nál a ruhák díszítésére nehéz arany-
láncot. 

Sok külön kabátot is mutatnak a pá-
rizsi divattervoző'k. Ennek a divatja ter-
mészetesen még nem alakult ki és ahogy 
az elmúlt évek tapasztalata mutatta, a 
legelső és a legfőbb szempont az lesz, 
hogy jól álló és jól használható legyen a 
kabát. Valószínű, hogy Mainbocher ka-
hátvonalának lesz a legnagyobb sikere. 
A kabát nagyon bő, de teljesen sima vo-

nalú. Sportkabátnak tweedből muta t ja 
be ezt a típust, és ugyanezt a vonalat 
mutat ja be elegánsabb alkalmakra köny-
nyü, finom gyapjúból. A bő kabátok 
nehézkessé teszik az alakot. 

A muff sorsáról még nincs döntés. Ezt 
mindenesetre jól pótolják, vagy helyette-
sítik a szőrmezsebeik. A régi szőrmedara-
bok felhasználására ismét alkalom nyí-
lik. A szőrmezseb már évek óta vissza-
térő momentuma az őszi divatnak, de 
ebben az évben ú j formát kapnak. Csak 
a felsőrészt dolgozzák a kabáthoz, egyéb-
ként a kabát többi szőwnézésének vona-
lát veszi fel. Érdekes új í tás a mozgat-
ható zsebl 

Könitz Iván és Társa Kertész-utca 43. szám 

Ne maradjunk ma már csak teljesen szőkék, v5rö-
sek, feketék vagy barnák, egész életre vagy a nap 
minden órájára, ellenkezőleg, hogy Igazán ele-
gánsak lehessünk, alkalmazzuk mindég hajunk 
színét toalettünkhöz. És ettől függetlenül Is változ-
tassuk hajszínünket. Minden festés és színtelenftés 
nélkül, LUMINEX őbISgető 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 



^ M ^ w a z s 0 l á 

Kék trikókoeztüm, a zsebek piros 

Paquin, aki évek óta szenzációt kelt 
Párizsban szőrmekollekciójával, ebben 
az évben kijelentette, hogy az új divat-
ban a vörös rókát előnyben részesiti az 
ezüstrókával szemben, mert az fiatalít. * 

A kosztümökhöz készült kézitáskák 
újabban nagyformájú, szögletes model-
lek. A boxbőrtáskákat, lakk, vagy más 
színű bőrből késztilt vir)ágaplikációk-
kal díszítik. Érdekesek az apró, fényes, 
ezüst-, vagy aranyszögekkel kivert 
sporttáskák. Maggy Rouff mutat ja be 
őket sportkosatűmökhöz, ugyanilyen 
szögekkel kivert bőrövvel. 

A férfias szabású, szmoking szerű es-
télyikosztümök ismét népszerűek. Az es-
télyikosztűmöket díszes, nőies csipkéből, 
tüllből kézimunkázott batisztból készült 
zsabók díszítik. 

paszomány dísszel. (Frusac modell) 

Mikor már nagynehezen megoldották höl-
gyeink a nagy problémát, hogy nyaralásukra 
milyen ruhákat vigyenek magukkal , — egy-
szerre egy újabb gond aggodalmaskodik előt-
tük: mi legyen az ékszerekkel, — merjük-e 
drágaságainkat a nagy útra magunkkal vin-
n i ? . . . Hiszen annyi kalandos történetet ol-
vashattunk a külföldön garázdálkodó ékszer-
szélhámosokról, szállodatolvajokról, viszont 
hiába, legszebb ruhánk is csak az ékszerek-
kel együtt dekorativ és tökéletes. Ezt a gon-
dot As töprengést szünteti meg Arkanzas nyárt 
»ékszer service«, mely abból áll, hogy a leg-
különlegesebb és legkomplikáltabb valódi ék-
szerekről is megtévesztésig hü másolatokat 
készit, úgy hogy valódi ékszereiket nemcsak 
nyáron hagyhatják nyugodtan a széfben höl-
gyeink, hanem máskor is. bármilyen alka-
lommal viselhetik ezeket a csalódásig hü, 
tökéletes szépségű ékszermásalatokat. De nem-
csak rendelésre készit Arkanzas kópiákat; 
már készen is egész sorozat áll rendelkezésre 
a Váci-utca 2a alatti közismert nivós üzlet-
ben azokból a legismertebb fazonú valódi 
ékszerek kópiáiból, amelyeknek eredeti pél-
dányait eddig valóbain csak a Rue de la Paix, 
vagy a Place Vendome híres ékszerészeinél 
lehetett megtalálni. 
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A Svábhegyi Majestic 
luxus Penzió fűggőkertje a főváros csodája 
Nyilvános Caffé Restaurant. Svábhegyen a fogaskerekű meg-
állónál. Zene : Gyárfis-Sváb. Az előkelő közönség vacso-

rázóhelye. Asztalrendelés: 165-416 vagy 165-417. 

Fantasztikus kalapokat viselnek Deau-
villeban és a tengerpartokon a nők. A 
kalap kifordított kis napernyőhöz hason-
lít. természetesen a bordázása nélkül. 
Pikéből, csipkéből, tüllből és vászonból 
készülnek ezek a kalapok és a különle-
ges formát a karima alatt még nagy szí-
nes csokrok díszítik. 

Utazhatunk a külföldön bárhol. bizonyos, 
hogy nem a szép arcú hölgyek r a g a d j á k 
meg f igyelmünket , hanem a jól ápoltak. Az 
ápoltság is elveszti értékét a nyár i melegben, 
ba a hölgyek nehéz illatot használnak. Ezért 
lett oly s ikere külföldön az angol levendula 
kölnivizeknek, és Magyarországom a »KOSZ-
TOLJ TZ« levendula-kölnivíz az. amely nem-
csak versenyre kelt a vi lág összes levemdula-
kölnivizeivel, hanenfi túlszárnyalt minden 
ehhez hasonló illatot, mert használata oly 
fr isseséget kölcsönöz a dámának . hogy bár-
milyen hőségben tá r saságá t is felüdíti. És ha 
megjegyezzük azt is. hogy ez a kiváló illat 
f i l lérekbe kerü l , t anácsolha t juk hölgyeink-
nek, hogy tá rsaságban is használ ják a 
»KOSZTELITZ« levendulát . Külön at t rakciója 
a cégnek, hogy meglepetéssel szolgál a kül-
földi hölgyközönség részére is. mert képviseli 
Magyarországon a vi lághírű El isabeth Arden 
céget . De nem kereshetnek és kérhe tnek a 
hölgyek oly speciális amer ika i , vagy f ranc ia 
kozmetikai szereket. amelvek a Kosztelitz 
cégnél olcsó á rakban nem ál lnának rendel-
kezésre. Külön fe lh ív juk a hölgy-olvasóközön-

ségünket a szenzációs »Dupac« körömlakkra, 
amely szintén a Kosztelitz cégnél szerezhető 
be. és amelynek tula jdonsága az, hogy sem 
a viz, sem a nap, nem tudja csodálatos fé-
nyét és tartósaágát rontani . Beszerzési á ra 
2.80 pengő. Ha még fe lh ív juk hölgyeink 
f igyelmét a r ra , hogy a Kosztelitz cég sze-
mélyzete a legtökéletesebben kiképzett szak-
hölgyekből áll. akik díj talanul á l lnak taná-
csa ikkal a vevőközönség rendekezésére, hogy 
a készítményekből mik azok. amelyek egyé-
nileg a hölgyek részére használhatók, úgy 
nyugodtan a ján lha t juk hölgyeinknek, még ha 
nem vásáro lnának is, keressék fal a Koszte-
litz-üzletek bármelyikét , ahol a legnagyobb 
előzékenységgel fognak mindenkor találkoznt. 

* 

Divatosak a színes hermelinkabátok. A 
beige és barna szín mellett Paquin fe-
kete és szürkére festett hermelinkabáto-
kat és bolerokat mutat be. A kabátok, 
többnyire gallér nélküli és hegyes kivá-
gással készültek, sima, könyökig érő, 
vagy háromnegyedes újjal. A vállak szé-
lesek. iSok a mókuskabát is, sötétbarna 
és beige színben, olyan keskeny csíkokba 
dolgozva, mint a hermelin. Szépek ezek 
a mókuskábátok, akár egész röviden, 
akár háromnegyedesen elkészítve, bő 
háttal. Érdekes, hogy Paquin keppet alig 
mutat be. 

HARISNYA IMPREGNÁLÓ 

Szenzációs ameri kai újdonság 
A harisnyái tartósabbá teszi 
Nem szalad le róla a szem 
Esőcsepp nem látszik meg rajta 30 FILLER MINDENÜTT KAPHATÓ 

Vezérképv. : Bpest, Mussol in i- tér 3. Komol Labora tór ium T . : 1 2 4 - 9 6 8 
Csehsz lovák iában : »KOMETA«, Kassa-Kosice, Srobarova 16. 



Ax angol királynő és « kentl hercegnő után 
most már minden olagáns asszony elmaradhatatlan 
ékszere a többsoros gyöngy. A nyakhoz szorosan 
egymásmell* füxve különleges báj t kölcsönöz « 
arcnak. Elutazásnál egy ilyen háromsoros tenyész-
tett gyöngy a hozzáillő többsoros karkötővel, 1—3 
cirkon sollterrel, a valódi teljes illúzióját kelti. 
Nagy könnyebbség a pesti kölgyekmek, akik mon-
dáim fürdőhelyekre készülnek elegáns toalettjeik-
kel és miután valódi ékszereiket nem vihetik 
magukkal, hogy a kigyó-utcal Jolie divatékszer-
bolt minden valódi ékszerről 24 óra alatt hű má-
solatot készit. De rendszerint készen is megvannak 
ezek a tökéletes ékszerkópiák, amelyekből a hölgy 
olcsón válogathat, esetleg kölcsön is kaphatja . 
Jolie divatékszerbolt: Kigyó-utca 

Elegáns garden partyt 
rendezett a inult héten lá-
nya tiszteletére egy ielő: 
kelő newyorki család. Az 
ünnepségen a megjelent 
leánykoszorú, tüneménye-
sen öltözött fel erre az 
alkalomra. Mintha össze-
beszéltek volna a lányok: 
csak rózsaszínt, világos-
kékjét és főleg fehéret le-
hetett látni. Anyagban a 
tüll és a selyemorgandi 
uralkodott. A házikísasz-
szony, Vionnet fehér or-
gandi ruhájában jelent 
meg, amelyet ezüstlamé 
alsóruha felett viselt. A 
szoknya szélét és a kivá-
gást girlandszerűen ezüst-
laméból készült finom mo-
tívumok díszítették. A 
milliomos kisasszonyok ki-
vétel nélkül virágdíszt vi-
seltek hajukban és kevés, 
de valódi ékszert. Sokan 
régies, fekete bársony-
szalagra fűzött kameával 
díszítették nyakukat. A f e-
hér ruhákat finom ezüst 
paillette-hímzéssel ékítet-
ték. Szép volt Heim egyik 
kreációja; rózsaszín ruha, 
piros hímzéssel díszitve. 

Bordó filc kalap, rózsaszín tolldfsszel 
(Patou-modell) 

A gazdag, dúsan húzott szoknyákhoz 
sokan viseltek elütő anyagból és színből 
készült felsőrészt. 

* 
A rövid ruha most is népszerű. 

Auteil-ben, Longehampsbctn és Ascot-
ban éppenúgy, mint az előkelő vacsorázó-
helyeken fiatalos, egyszerű vonalú ru-
hákban jelenik meg az elegáns párizsi 
dáma. Az egyszerű ruhákhoz viselt 
kalapok viszont díszesek. Strucctollak, 
paradicsommadárdiszek, szalagok és vi-
rágok tarkítják a széles és kicsi kala-
pokat. Furcsa kalapformákat hordanak. 
Az egyik versenyen egy hölgy hófehér 
paradicsommadarat viselt a fején, ki-
terjesztett szárnyakkal. Érdekes, hogy 
ugyanez a kalap mégegyszer szerepeit, 
piros színben. * 

Népszerű a stranddivatban a mintás 
pikéből, vagy vászonból készült »trikó«. 
Előnye: hogy olyan fazonban is készít-
hető, amely nem simul nagyon a test-
hez és így takar ja a gyakran nem ki-
fogástalan alakot. Egybeszabott, két-
részes fürdőruhát készítenek kartonból, 
a trikó, szatén és selyem anyagok 
után. 

* 
Az ensemblék új változatai: a szövet-

ruha és a selyemből készült kabát. 
Eddig a kabát rendszerint szövetből 
készült, akkor is, ha a ruha anyaga 
selyem volt. Most uni szövetruhákhoz, 
mintás nyakkendöselyemből készítettek 
csípőig érő kabátokat. Főleg France-
vramant és Creed kollekciójában szere-
pelnek ezek a furcsa összeállítású 
ensemblék. 
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Sztór drapériával. Készülhet 
lásbam vagy recében. Hétmilliméteres 
lyukakkal rendes, másfél méter széles ab-
lakra lesz megfelelő. Magasságába ad-
dig folytatjuk, amíg a szükséges hosz-
szúságot eléri. Mintájáról drapéria nél-
kül is megcsinálható, valamint a dra-
périát külön is ledolgozhatjuk, sőt ugyan-
azon mintalapról egy dupla ágyterítő is 
készíthető. Ilyenformán gyönyörű gar-
nitúrát csinálhatunk egy lapról. Horgo-

lásához 10-es vagy 13-es gyöngyfonalat 
vegyünk. Leszámoló-mintalapja 739-es 
rendelőszámmal 1.50 pengőért kapható a 
Színházi Élet Boltban (lErzsébet-körútT.). 
Postai rendelésnél belföldről 12, külföld-
ről 20 fillér portóköltség előzetes bekül-
dését is kérjük. Az összeg postabélye-
gekben is beküldhető. 



Iîaba-holmik. Kevés hí mi 
zéssel díszített darabok, 
melyek az itt megadott 
részletek alapján könnyen 
megcsinálhatok. 

Fehér vagy bármilyen 
színű tetszésszerinti anyag-

ból készülhetnek 
A diszek szúröltés 

, laposhímzés, apli 
v, káció és ikereszt 
a öltés. 



Tálcakendő horgolt 
csipkével. A szükséges 
méretű és formájú sima 
anyagra körbe horgol-
juk vékony cérnából. A 
csipke leszámolómintá-
ját itt adjuk, míg a te-
rítő belsejébe tetszés-
szerint tehetünk azsúrt 
és hímzést. 

Arnberg József 
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<17. folytató».) 

— Ne menjek? — kérdezte Emma meglepetten. — És miért tanácsolja 
ezt? 

— Hogy miért? — kérdezte Pimodanné és okos egérszeme a ráncok 
közt kéken és melegen csillogott. — Megmondom magának. Ámbár igaz, 
hogy nein hozta magával az una arcképét, de azét a másikét sem, aki az 
ura előtt volt s Így hát ez a kis feledékenység megbocsátható. De én ezt 
a maga második uráit — a levegőn keresztül — nagyon szeretem. Bizo-
nyára észrevette, hogy én egy vaskos és daralbos asszony vagyok. De ami 
az embereket iilleti, országokon keresztül megérzem, ki nekem való, ki 
nem. Ez a maga ura az én kedvemre való ember. Mondhatnám, egy hősi 
karakter, ahogy én fogalmazom meg magamban a hősöket, nem a inai 
modern, hianem a régi értelemben. Ha valaki így tud győzedelmeskedni 
sajátmaga födött, mint ő és ennyire önzetlenül tud szeretni egy asszonyt, 
ahogy ő magát .szereti, az megérdemli, hogy az asszony, akit szeret, az 
övé maradjon. És hogy ezt az asszonyt úgy kapja vissza, ahogy elküldte 
magától. És hogy ez az asszony végre különbséget tudjon tenni az igazi 
éis hamis értékek között. Ezért tanácsolom, hogy ne menjen Londoniba. 
Mert ha odamegy: sohasem fog visszatérni többé az urához. Magát elra-
gadja az az élet — mindentkát elragad — és én mondom: kár volna ma-
gáért! Még olyan fiatal és ha követett is el hibákat az életében, még 
mindent jóvá tehet- Ha egyszer odakerülne, ez olyan dolog volna, amit 
nem tehetne jóvá. Mondjak magának valamiit Én mindig csak olyan 
dolgokban adok tanácsot, amiket ismerek s amiket magam is átéltem. Én 
sem voltam szerelmen Archie anjába. mikor hozzá mentem. Sőt, azt is 
bevallhatom, hogy más valaki járt az eszemiben. És nézze, mégis leéltem 
vele egy hosszú és boldog életet. Én nem akartam elhinni az anyáimnak, 
mikor mondta, hogy nem az a nagy, az első, az emésztő és lángoló sze-
relem teszi a nőt boldoggá, airnire fiatalkorában vágyik. Hanem az a 
másik, csöndes, nyugodt, állandó érzés, ami kiitart az élete végéig. Ez nem 
lobog, nem sistereg, de szépen változatlanul átvilágít az életen s kitart 
az öregségig. És még egy titkom van a maga számára, amit talán inem 
tud, mert a maga korában az ember még nem tudja az egészen fontos 
dolgokat. A szerelem csak addig életcél az asszony életélben, amíg az első 
gyermek meg nem születik- Attól fogva az asszony nem az uráé többé, 
hanem a gyermeké. Ezt minden jó asszony elmondhatja magának. A rosz-
szakról nem beszélek. A gyermek elveszi az asszonyt az urától, mert 
neki van rá nagyobb szüksége és mert ő a jövendő. A szierelem cstak 
csalétek, amellyel a természet megfogja a nőt, hogy az életet szolgálja. 
Igaz, hogy ezért a szolgálatért olyan örömöket ad neki, amik minden más 
öröm felett állnak! Ezt az örömet magának is meg kell ismerni s akkor 
aztán megismeri az élete igazi célját. Ezért mondom: ne hallgasson Ar-
chie ra, aki most bele van bolondulva magába és azt akiarja, hogy ^menjen 
Londonba. Nem azt akarom ezzeil mondani, hogy nines tehetsége s a 
hangjával nem tudna sikereket elérni! Nem! Lehet, hogy Archienak van 
igaza és magából még nagyszerű sztár lenne. De mit gondol, darling, 
ingyen adják ezt? És mondjuk, nagy híresség lesz és sok pénzt fog ke-
resni? Mit gondol: boldoggá fogja ez tenni? Nem marad üres az élete rt 
sok fény és siker közepette? Mert hiába, lássa, mi asszonyok nem tudunk 
boldogok lenni, a sors akárhogy kényeztessen is bennünket, csak ott, és 
csak úgy, ahogy azt a természet előírja számunkra: a családi életben, a 
férj és a gyermekek között. Minek csinálná ezt a nagv kerülőt, hogy a 
végén aztán mégis odajusson, ahol elkezdte? Vagy esetleg örökre elvesz-
tegesse az élethez való jogát? És aztán egy életen át keserülje! Maga nem 
az a fajta asszony, aki nélkülözni tudná a mások becsülését. Megfigyel-
tem, mióta Archie itt van. Láttam, hogy hatással van magára ez a gaz-



fickó és. azt is láttam, hogy bújkál előle, mert fél tőle egy kicsit, vagy 
inkább sajátmagától. Aat is tudtam, hogy Archie egy napon akcióba fog, 
lépni, mert az a fajta, aki nem tud sokáig várni. Azért ültem a nyakán, 
mint egy ördög. Mert nem kell ahhoz szerelem, hogy egy asszony elve-
szítse magát! Néha elég egy hangulat is. Egy séta a tóparton. Egy hold-
világos éjszaka a narancsfák között. Itt nem lesz idill: mondtam magam-
ban az éjszaka, fölkeltem az ágyból és benéztem Archie szobájába: ott 
van-eí És azt mondtam neki: te, ha ezt az asszonyt nem hagyod békén, ve-
lem gyűlik meg a bajod. Hát ezért mondám. Legyem okos és tegye amit 
tennie kell, még ha egy kicsit nehezére esnék is. Tudja, mire gondölokí 

— Tudom — mondta Emma és a saemei átnedvesültek. 
— Jó. Akkor nem beszélek tovább. Magára hagyom, hogy rendezze 

a gondolatait. Holnap majd megmondja mi a szándéka. Megmondja? 
— Igen. 
És Pimodanné, miután előbb egy csókot cuppantott Emma arcára, 

diadalmasom kivonult a szobából-

XIV. 

Gálos Endre a törvényszékről jött haza s a táviratot ott találta az író-
asztalán. Ahogy a kezébe vette: elsápadt és egy pillanatig csak tartotta az 
ujjai között, nem merte föltépni. 

Aztán felnyitotta s akkor az öröm megrohanta szívót, úgy, hogy szinte 
reszketett bele. 

Csak pár síző volt az egész. »Holnap délelőtt érkezem Várjon a Déli-
vasátnál. Emma.« 

Július vége vol t . . . , A rekkenő meleg elmúlt s a napsugarakban már 
előreküldte üzenetét a közeledő ősz. Budapest ragyogott a fényben s a pár-
napos eső után olyan volt, mint egy tündöklő fiatalasszony, aki a fürdő-
jéből lépett ki. 

Gálos Endre, kezében a távirattal, bódultan ment végig a szobákon és 
nézte: rendben van-e minden. A váratlan öröm szinte megszédítette. 

Emma hazajön I 
Már vagy hat napja nem kapott tőle levelet Aggódott és félt és va-

lami mégis azt súgta neki, hogy ne zaklassa kérdésekkel. Ha egyszer ki-
mondta, hogy nem áll útjába, most már állnia kell a szavát. Nem akart 
nehézségeket gördíteni elhatározása elé. Végezzen el magában mindent 
s ha elkerülhetetlen a londoni út, hát menjen. 

De az utolsó levelében, azt írta, hogy Archie elutazott, nem említette a 
londoni tervet s ez egy kis reménységet oltott bele. Nem is írt neki más-
ról, mint arról, hogy Pimodannéval berándulgat Rómába, ott a templo-
mokat és a múzeumokat nézik, vagy vásárolgatnak a boltoköan. Canotti 
is készülődik, hogy szeptemberben visszamenjen Rómába s ezek már az 
utolsó énekleckéi nála. Egyébként jól érzi magát és sokat gondol haza. 
Aztán megint Pimodanné és mindig Pimodanné. Endre úgy képzelte el, 
hogy az öreg hölgy reggeltől estig le sem szakad Emma nyakáról s ez 
körülbelül meg is felelt a valóságnak. 

Most tehát hazajön. . . Egy pillanatig megállt Emma hálószobájának 
ajtaja előtt, ahová egyetlenegyszer sem lépett be, mióta az elment 
hazulról. 

Most belépett, felhúzta a redőnyt az ablakról és körülnézett benne. 
Ott állt a nagy empire ágy a földig leomló csipketakaróval. Ott volt 

a heverő az ablak előtt, világos szőnyegével. Az öltözőasztal a csillogó 
ezüstfelszereléssel s az üresen maradt illatszeres flaçonokkal. Endre föl-
vette az egyiket, kihúzta belőle a kristálydugót és beleszagolt. Ebben a 
percben megérezte az asszonyt, mintha ott állt volna előtte s az emlékek 
forrón tolultak agyába és szinte tüzelték a halántékát. 

És mindenütt rend, jóillat s az Emma' kedves tárgyai. A kis asztalon 
a karcsú ezüstváza, egy szál virág számára. Egy kristály hamutartó. A 
falon egy üvegpolc tele könyvekkel. Minden olyan ismerős és mégis 
mintha két hónapig ez a szoba a világ túlsó végén lett volna. Egy elzárt 
paradicsom... 
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Nem állhatta meg, hogy végig ne simítson a szekrény sima lapján, 
• hogy kezébe ne vegye a kis vázát, hogy ujjai hegyével meg ne érintse 

az ágy csipkés térítőjét. Az éjjeli asztal lapján ott volt a könyv, amit 
utoljára olvasott. Versek. Belelapozott. Elolvasott itt-ott egy strófát, 
aztán letette a régi helyére. Tehát visszajön . . . Mégis csak visszajön . . . 
Vájjon nem azért, hogy aztán végkép búcsút vegyen tőle? Nemcsak azért 
jön, hogy összecsomagolja a holmiját a londoni útra? Ki tudja, miért 
jön? Talán még ő maga sem tudja. De j ö n . . . 

Most nem akarta gyötörni magát kérdésekkel. Az, hogy* e g y nap sem 
telik bele és láthatja: határtalan' örömmel töltötte el és most úgy érezte, 
kötelessége, hogy ezt az örömet másokkal is közölje. Visszament a dol-

f ozószobajába és felvette a telefon hallgatóját. Mátyásföldet hívta, 
'amá&ékat először. * 

— Apa, tetszik tudni, mi újság? Emma' holnap itthon lesz! 
— Ne beszélj — hallatszott Tamás örvendező hangja — és nekünk 

erről egy szót' sem írt. Hát semmi sem lett, a, londoni tervből? 
— Ezt még nem tudom. Most jött a távirat, hogy holnap érkezik. 

Egyelőre csak ennyit tudok. 
Akkor letette a kagylót és pár perc múlva az édesanyját* hívta föl. 
— Anyám, tudja, hogy Emma holnap hazaérkezik? 
— Édes fiam, igazán? No, hála Istennek! örülsz, úgy-e? 
— Nagyon. 
— Én is örülök. Reméljük, hogy most már itthon is maradi 
— Reméljük. 
Aztán Bánky Sándort hívta fel, akivel, amióta Emma elment, erősen 

megbarátkozott. Sokszor vacsoráztak együtt kinn a szabadban s együtt 
tettek kisebb-nagyobb autótúrákat a környéken, ahol Gálosnak éppeu dolga 
volt. 

— Sándor, tudod mi újság? Emma holnap hazajön! 
— Nagyszerű! Gratulálok! Eszerint semmi sem lesz az énekesnői 

karrierből. 
— Remélem, hogy nem. Ámbár még semmit sem tudok. Nem írta ímeg, 

mik a legközelebbi tervei. 1 

— Akármik legyenek, remélem, te vissza tudod majd tartani tőlük. 
Megint csak azt felelte rá: 
— Reméljük. 
Violáékra gondolt, hogy nekik is elmondja a nagy hírt, de azok még 

valahol Svájcban nyaraltak. Eegszívesebben feltelefonálta volna örömé-
ben az egészi várost, hogy mindenkinek elmondhassa: Emma visszajön. 

Ez nagyon hosszú nap volt Gálos számára. Mint az őrült futkosott 
a városban. A Belváros egyik utcáján leállította a kocsiját és nézte a 
boltok kirakatait: mit vehetne Emmának, aminek örülne? Egy ékszerkira-
katban meglátott egy szép smaragd melltüt. Megvette. Gyönyörű darab 
volt, maga is örült neki, ahogy otthon kibontotta tokjából ós nézte. 

Vacsorára alig evett valamit, annyira izgatott volt. Tíz órakor vala-
kivel találkozója lett volna, azt lemondta. Egyedül akart lenni az asz-
szonyról való gondolataival, a türelmetlensegével, a vágyakozásával. 
Koran lefeküdt, de csak későn tudott elaludni. Éjfélig olvasott az ágyban, 
amíg végre elnyomta az álom. 

Másnap reggel a lakást megtöltötte virággal s aztán kiment a Déli-
vasuthoz es várakozott. 

S ahogy így fel s alá járt a perronon, egyik cigarettáról a másikra 
gyújtva, egyszerre egy váratlan megállapításhoz jutott. Meglátta önma-
ga t ennek a két magányosan töltött hónapnak távlatában és csodálkozott 
rajta, hogy képes volt erre az önmegtagadásra: hogy távol éljen az asz-
szonyától. S hirtelen megérezte, amiről eddig nem akart tudomást venni, 
hogy szinte emberfölötti erőt és energiát pazarolt erre a feladatra és 
most már vége mindennek. Az a gondolat, hogy percek múlva látni fogja 
Emmát, egyszerre megfosztotta őt minden eddigi magára erőszakolt 
hősiességétől. Annyira szerette, hogy összedőlni érezte magában mindazt, 
amit a kénytelen távollét alatt felepített: azt a tudatot, hogy esetleg 
örökre elveszíti őt és azután is csak folytatni kell majd az életet, mint 

Rapid amerikai szőrvesztő hónapokig 
megakadályozza a szőrzet visszanövését. Készlet 
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eddig. Tárgyalásokra járni, peres felekkel tárgyalni, eljárni a klubjába 
s a vasárnapokat Mátyásföldön tölteni, családi körben. 

Ezt most — úgy érezte — nem tudná többé megtenni. Valami össze-
tört benne a várakozásnak ebben a fojtó pillanataiban, amit nem lehet 
többé összetákolni. Bevallotta magának, hogy élete a két hónap alatt 
valami gépies, léleknélküli üres élet volt, amit hiába igyekezett megtölteni 
munkával. Mélyen a lelkében ott lappangott a kétségbeesett felelem es 
aggodalom az asszonyért és úgy tett, mintha ezt nem érezte volna. Most 
mindez kitárult előtte. Nem tudott többé (hazudni magának. Erezte, hogy 
nem bírná elviselni, ha Emma még egyszer elhagyná. Belepusztulna. 

Es nézte a napfényben szikrázó síneket, amelyen a vonatnak jönnie 
kellett és a szíve erősen dobogott. 

Ekkor bejött a vonat s a hálókocsi egyik leeresztett ablakából kihajolt 
valaki és rákiáltott: 

— Bandi! 
Mint az őrült, rohant oda a kocsi feljárójához s a másik pillanatban 

már a karjai közé kapta. > 
— Emma! _ i 
Megcsókolták egymást s akkor Emma visszafordult s a hátamögött 

álló Pimodannét kézen fogva, előretuszkolta, hogy az urát bemutathassa 
neki. 

— Hazahoztam a feleségét — mondta az öreg hölgy — és jó erősen 
megrázta Gálos kezét. — Gondoltam, eljövök vele és egy kicsit ( meg-
nézem Budapestet, úgysem voltam még itt. 

A hordárok fölszedték a koffereket és megindultak kifelé a kocsikhoz. 
— Pimodannét elvisszük előbb a Dunapalotába, — mondta Emma az 

urának — képzelje csak, nem akar hozzánk jönni. Pedig úgy szerettem 
volna! 

— Erről szó sem lehet, — mondta Pimodanné nevetve, — hogy én 
magukhoz menjek lakni! En egy izgága teremtés vagyok és mindunta-
lan tamad valami ötletem. Egy fiatal házaspárnak csak terhére lennék, 
ügy is itt maradok egy hónapig. Majd lehetünk még együtt eleget. 

— De legalább vacsorára jöjjön el hozzánk! — kérte Emma. — Elme-
gyünk magaért a kocsival. 

Pimodanné huncutul mosolygott. 
— Holnap, majd holnap — nem ma! Én ma faradt leszek és korán 

fogok lefeküdni. 

Klö 

»'ni... 

toVEtf 
^ C R E M E ; 

ï ^ k s é a t r ^ w 

fc u c e r • x ' "tert a », a "e-

vetbe, e//o t Í 0 ' a Í V 0 » " « 
é s m ' e / / e " í / / ő v á t í bőrszö-

V n J P j a y e n V t e ^ l . 



A hotelbe még fölkísérték s ott elbúcsúztak tőle. 
— Mr. Gelogz, — mondta az öreg hölgy, aki egy fejjel nagyobb volt 

Gálosnál — én a maga feleségét nagyon megszerettem. Ha leányom 
volna, szeretném, ha olyan volna, mint ő. ő is szeretett engem. Mi min-
dig együtt voltunk. 

Gálos, az ő tört angolságával mondott valami köszönetfélét, de akkor 
már Pimodanné Emmához fordult, átölelte és megcsókolta s közben a 
fülébe súgta: 

— Aztán, amit mondtam . . . 
Amit Pimodanné mondott . . . Ezt a figyelmeztetést úgy ejtette ki, 

mintha valami egyszerű, felületes megjegyzésre utalt volna vele, holott 
ezek hosszú napok és hetek beszélgetéseinek eredményei voltak. Mindaz, 
amit egy okos és melegszívű asszony egy élet tapasztalataiból leszűrt, 
a dolgok tisztánlátása, az a bölcsesseg, amit tapasztalat és gondolkodás 
együtt teremtenek meg s amelynek kikristályosodott keresztútjára ért és 
most habozva állt meg és nem tudta merre menjen. 

Az ismeretlen élmények varázsa vonta ki a világ felé, a maga ki 
nem teljesedett asszonyi lényének vágya, a benne rejlő lehetőségek iránt 
való kíváncsiság és minden, ami egy; szerelem nélkül élő fiatal nő lelké-
ben felgyülemlett. 

, A másforma élet után való sóvárgás, amely minden nőben feltámad, 
akit a természet kivételesen szépnek es vonzónak teremtett. 

Mert Emmában a színpad után való vágy nem egy belső titkos tehet; 
ség lappangó ösztönzése volt. Tulajdonképpen minden szép nő azt hiszi 
magáról, hogy a színpadra született, mert benne él a vágy, hogy meg-
mutassa magat a világnak s hogy kifejezésre juttassa értékeit s azoknak 
érvényt szerezzen. 

Pimodanné mindezt apróra megmagyarázta neki, a hosszú úton, amit 
helyiérdekű villamossal Rómába tettek, vagy a közös sétákon valamelyik 
villa parkjában. Es most erre figyelmeztette Emmát, nehogy elfelejtse. 

A Dunapalotáihoz érve, még fólkísérték a szobájába és megígértették 
vele, hogy másnap elmegy hozzájuk ebédre, aztán hazahajtottak. 

Emma az úton egy-egy titkos1 pillantást vetett az urára, aki a közle-
kedésre figyelt és nagyon csendes volt. 

Észrevette, hogy sápadt és izgatott. Es ezenkívül is észrevett valamit, 
amit eddig sohasem látott rajta: valami belső összeomlást, mint aki ereje 
végére ért jés nincs több föláldozni valója. Olyan embernek látszott, aki 
magadja magát sorsának, akármit hozzon is. Aki energiájának és a szen; 
vedni tudásnak összes készletét kimerítette és már nem tud harcolni 
tovább. 

Két mély ránc a szája két szögletén sokat árult el Emma előtt ennek 
az egyedül töltött nyárnak titkos vívódásaiból, a magára erőszakolt ön-
fegyelemből, amelynek íme, a végére jutott. 

Egy szegény, megtört, szomorú ember . . . 
Emma szívebe beleszúrt a fájdalom, ahogy így oldalról lopva nezte 

és egyszerre s először életében érezte, hogy ez az ember az ő ura, az élet-
társa, az, aki jött hozzá, amikor életének hajója megfeneklett a szomorú-
ságban és kivezette szabad és napfényes vizekre! Irigyelt, gazdag, ünne-
pelt asszonnyá tette, őt, a kezdő kis hivatalnoknőt, aki mögött egy tragi-
kus szerelmi házasság árnyéka lappangott. 

S ő hogy hálálta meg neki! Mit csinált belőle! Hová sodorta! 
Most, ahogy így látta ülni maga mellett, kezével a kormánykereken, 

először érezte meg ebben a vézna, sápadt, szomorú emberben, azt a lelki 
monumentalitást, amit addig soha nem látott meg; annyira lekötöttek 
a saját énje zavarai. , „ . . , . . , Ä , 

És most, életeben eloszor, kicsinynek es Intvanynak erezte magát 
előtte és szeretett volna odaborulni a kezére, hogy megcsókolja. 

Az inas fölvitte a koffereket s ő megvárta az urát, amíg az autót be-
viszi a garageba, aztán együtt mentek fel a lépcsőn és léptek be a lakásiba. 

Mikor az ajtó bezárult mögöttük, szó nélkül fonta át két karjával az 
ura nyakát és sírva fakadt. 

Az reszkető kézzel veregette a vállát. 
— No. Emma, no, Aranyvirág, hát mért sír? ; 
— Edes uram, édes nó uram — zokogta bele a nyakaiba, amint ráborult. 
— Nem Csudamukií — kérdezte az reszkető meghatottsággal — mért 

nem Csudamuki? . 
De válasz helyett egy csók érte a száját, egy csók, amiről ugy érezte, 

az első igazi, amit tőle kapot t . . . 
(Folytatjuk.) 

on 



Őszi utazás. Szeptemberi 
utazáshoz nagyobb garde.robot 
kell magával vinnie, mintba 
nyáron utazna. Szeptemberben 
már hűvösödik, bár előfordulhat, 
hogy kitűnő, meleg strandul (> 
lesz. Tehát mindkét esetre fe>l 
kell készülnie. Strandholirnit 
keveset vigyen,, a trikón kí-
vül hosszú strandkabátot short-
ruhával. vagy hosszá ftonell-
nadrágot. Ezenkívül főleg szö-
vet- ós trikóholmira fesz. szük-
sége. Az esték már határo-
zottan bűvösek, ezért ha van 
valaimi' könnyű szőrméje, azt 
is vigye magával. Ha uimes, 
akkor a nagykaJbátot csoma-
golja be. Nem írta meg, liogy 
miből áll a garderobja s igy 
csak általánosságban adhatok 
tanácsot. Nagyon szép lenne 
délutánra világos vagy szí-
nes kötött kosztüm, ezenkívül 
egy-két nyári ruha, amit a 
párizsi útra úgyis kell vinnie. 
Ha az ura nem is visz szmo-
kingot, aaért azt gondolom, 
hogy egy .estélyiruhát vagy 
hosszúujjas vacsorázóruhát vi-
gyem magával. A hölgyek 
gyakran vesznek estélyiruhát, 
szombat este még aikkor is, 
ha az urak sötét zakóban je-
lennek meg. Utószezon lévén, 
lehet, hogy nem lesz okvetlen 
szüksége rá., die bosszantó, ha 

Világos puha szövetböl készült 
háromnegyedes kabát 

emiatt le kall mondania4 va-
lait! mulatsagrói. A ruha már 
nem nyári estélyi, hanem téli 
anyagból készüljön, Párizs-
ban viszont, valószínűség sze-
rint, szeptember elején még 
meleg van. Vásaonfcosztüm-
ben, könnyű selyem ruhákban 
járhat egész nap. Estélyiruha 
itt nem kell. vis-/.out vacsorá-
nál, ha elegánsabb étterembe 
vagy színháziba mennek, jó 
Jenme sziép fekete selyem-
kosztüim vagy ruha. Teljesen 
elegendő, ha egy toalettet 
visz estére (nem estélyit gon-
dolok). A selyenikoszümhöz 
vigyen egyskét könnyű, szép 
franciás blúzt. Ha garderobjá-
ban van egészen könnyű szö-
vetkosztüm. akkor nem kell 
selymet csináltatnia, vigye ezl 
magával. — Menyasszony. 
Menyasszonyi ruhájának gyö-
nyörű a matt szövetcsipke. En-
nek az az előnye is megvan, 
hogy később kitűnő estélyi-
ruha lesz belőle. Szatén a 
matt oldalán és romáin a di-
vatos anyagok. A rózsaszín, 
illetőleg a világoskék soha 
nem volt kifejezetten meny-
asszonyi ruhtuszin. A T^lrizsl 
divatkreátorok bemutattak BZÍ-
nes menyasszonyi ruhákat ós 
egy-egy eilőkelő esküvön vi-

selt is ilyent a menyasszony, 

I T A L I A 
Látogassuk meg 

FIMENZET 
a reneszánsz művészetek, az irodalom, a tudományok, történelmi 
műemlékek és páratlan természeti szépségek ragyogó városát 

Sportlehetőségek: Golf (18 lyuk) — Tenisz, stb. 
Kitűnő szállodák és idegenforgalmi szervezetek 
Vasúti kedvezmények 

Szíves vendéglátást, kényelmet nyújtanak a követ-
kező modern berendezésű, mérsékelt árú szállodák: 
Excelsior Italie Grande Bretagne & Arno Helvetia 
Grand Hotel Roma Majestic 
Albion Esperia Grand Hotel Baglioni & Palace Minerva 
Anglo-Americano Savola Berchielli 
Felvilágosítást nyujt : ENIT, Budapest, IV., Vâcl-u. 4, az Ente Provinciale 
Turismo, Firenze, V ia Tornabuoni 15 és az összes utazási Irodák 
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île a többség a tradicionális 
feihér színhez ragaszkodik. Ne-
kom tetszik a nagyon finom, 
pasztellszínből lésziült színes 
menyasszonyi ruilia. Nem be-
szélem le róla. Viszont októ-
berben hordható UtmsaWru-
hára most még laorai "volna 
tanácsot adni. Még nem vol-
tak ntee az őszi bemutatók, 
még nom alakulhatott ki a 
divat. Mindosszo azt tudjuk, 
hogy bordó, palackzöcld és a 
barna minden árnyalata tesz-
nek a fekete mellett a diva-
tos szín ok. Nem tudom, me-
lyik áll önnek a legjobban? 
Ha a feketét szereti, azt osi-
náJitasson. A fekote szin, már 
önmagában is elegáns és ün-
nepélyes. Kérem, irjon még-
egyszer. hogyha visszajöttem 

Vékony szövetből készült sötét' 
rózsaszín ruha barna övvel 

Párizsból, nkikiw a fazonra 
orz ve, pontos tanácsot fúlha-
tok. Mimlenesere kissó fran-
ciád modellt ajánlok: ruhát 
ós hozzá kabátot, ősszel jó 
lesz szőrme néükül, áimbáJ ha 
van rókája vagy nerz-nyak-
kcndöje, azt viseUieti hozzá. 
Télre kjvatteliiwratathatja és 
kissé szönmézteiheti a kabá-
tírt. Ha nem ilyen komplett 
öltözékre gondolt, akkor szép 
fekete marokién. vagy esetleig 
bársonyruhát csináltathat jna-
gának, őszi divatos fazonban. 
— Lesülés. A lesült, barna 
szin azért divatos, mert a leg-
több nőnek jóil' áll és remekül 
hat a világos, színes nyári-
ruháihoz. Bizony, ha nem bír-
ja a napot, akkor erről le 
kell mondania. Ha száraz a 
bőre. próbálja a kővetkező 
metódust alkalmazni: három 
négy nappai elutazása előtt 
kenje be esti fürdés után 
szappannal jól lemosott tes-
tét vastagom olajjal. A bőr 
igy könnyebben szivja fel az 
olajat. A bör ezáltal zsíro-
sabb lesz és meggátolja a 
hámlást. Természetesen ez a 
kényes, felsebesedő bőrön ha 
segít is valamit, n«m biztos, 
hogy megszünteti a fájdalma-
kat, legfeljebb a hámlást kü-
szöböli ki. Ha csak egy tri-
kója van, ne vegyen feltűnő, 
virágos emprimét. Könny«» 
ráún és unalmas is ilyen fel-
tűnő darab nap-nap után. Ha 
ragaszkodik az élérük szinbei, 
vegyen világoskéket, ez rop-
pant hizeígö és nem is erő-
sít. Igaz, Iwxry kényes szin, 
könnyen szívja a nap. l>e a 
nagyon finom, jó gyapjúnalt 
nem árt. Napozáshoz vigyen 
magával kétrészes karton 
strandnibát, ez lehet virágos 
anyag,. Fillérekért előállíthat-
ja és megkíméli voie drága 
fürdőtrikéját. A pesti ntíl 
uszodákban frtrandknfcátra vagy 
nadrágra nine« szüksége. Ka-
lap nélkül járni nem divat, 
de tekintettel a melegre, so-
kan neim viselnek kalapot. 
Este. amikor a meleg már 
elviselhető. kalapTa is szükség 
van. A tehér panamakalap 
ideie már csak rövid ideig 
tart. Azt semmiesetre se ve-
gyem. Grosgrain-. bársony 
vagy JeTsey-sapkát vagy tur-
bánt vegyen magának nyár-
végre. — Manyi. Azaal moet 
még jó lesz vigyázni. — TJti-
ruha. Ha nem akar ú j ruhát 
csináltatni, utazhat n szflvet-
koszümjében. de előfordulhat, 
hogy nagy a meleg és bizony 
ez kellecrkeleniné teszi a hosszú 
utazást. Vászonkosztllmre úgy-
is szüksége lesz a nyaralásnál 
és ha a Bzezon vége felé jár 
is. ennek jövőre is b a r n á t 
veheti. Bordó vagy zsemlye-
szinO vászomkosztümőt aján-
lok, rever és gallér nélkül, 
szivalaikú kivágással elké-
szítve és ezt viselheti színes 
sálakkal. Tekintve, hogy az 
esték már hűvösödnek, legyen 
kéznél hosszú szövetkabát, 

amit felvehet a vászon'kosztüm 
föléi Az egyszerű, angolos 
könnyű nyári ruhákból 
vigyen magávaJ, ahány van. 
Hiszen nemi foglalnak el sok 
helyet és színessé, változatossá 
teszik az öltözködést. — Má-
ria. A polgári esküvőn a vőle-
gény sötétsainü zakót visel-
het, természetesen megfelelő 
kalappal és kesztyűvel, a 
menyasszony pedig valami 
csinos nyári ruhát és széles 
kalapot hozzá. A pettyes se-
lyemkosztümje nagyon jé, ha 
még nem viselte sokat, mert 
azért egy ú j ruhát illik az es-
küvőre csináltatni. Ha ú j a 
pettyes kosztüm, azt vegye 
fej, az csinos ós fiatalos. — 
Julia. Viseljen világosait. 

Szürka tweed kosztüm, három-
negyedes kabát, sima szoknya 



A S Z E R K E S Z T Ő K Ü Z E N E T E I 
facUas lutte- pastáia 

Építész neje . Ne csodálkoz-
zék, ha annyi gond között & 
fé r je nem a .régi f igyelmes, 

; gyöngéd f é r j többé. Az én 
véleményem szerint ez két ok-

' ban keresendő: először amit 
az előbb említet tem (az olyan 
ember, aki jobb időiket látott 
iés később küzdenie kell , min-
dig türelmetlen) másodszoT 

pedig az ftn — elismerem, indokolt — bár 
kissé túlzott érzékenységében. Ped ig most 
kell éppen segítségére lennie ezeknek az 
átmenoti nehézségeknek az elviselésében. 
Most nem szabad megnehezíteni az amúgy 
is nehéz élet sorját , hanem szeretettel , 
jó szóival mindenképipen melléje állani. Meg 
fog j a látni : id&vel ez az. okosság, ez « hig-
gadt nyugalom célliozvezetö eljárásának fog bi-
zonyulni. — Strandszabályok. Már nem ismét-
lem, annyi t Írtam. Csak egyet tudok maomdianl. A 
főszabályt . »Omnia in mensural« Mindent mér -
tékkel . Az úszást Is. A napoaáist i s . — Dr. H. 
M. Majdnem olyan ez a féloldalra, leir t opeirett-
téma, mint a 'kedves emlékezetű Frá te r Ló-
rándé, a'ki egyszer azt mondta Se Ob at y én Gé-
zának , a Városi Színiház direktorának : »Van 
egy nagjyszerű darníbtémáim. Egy fiú meg egy 
lápy szeretik egymást és külömféle viszontag-
ságok után egymáséi lesznek.« Igaz — ez a jó 
témal Attól f ü g g : hogyan csinál ják meg? 
— W. Adél. Azt hiszem, az a mesék birodal-
mába tartozik, hogy valaki bemen jen egy »szé-
pészeti intézet«-!)« és egészen más formában 
jöjjön ki , m i n t - a h o g y a n bement . Én 1» lát tam 
már többször amer ika i folyóiratokban ilyen 
vo.nátkozjisú képeket , de hogy valaki az ere-
deti természetétől eltérően más formát ölt-
sön, ez — enyhén szólva — kozmetikai túlzás. 

• Azt viszont nyugodtan konsta tá lhat juk, hogy s. 
kozmetika mai előrehaladásában nagyot lendít-
het a nö szépségén. A háború előtt elitélte min-
denki a pirosító használa tá t , ma, ha nem u 
szívesen ,de kénytelen mindenki tudomásul 
venni. »E® igy van, ez a d i v a t ! . . . « É s las-
san megszokjuk, és lassan — tetszeni kezdi A 
sport, il, higiéné, a kUonyű, diWatios, egészséges 
öltözködés inind tetszetősebbé teszi a nőt. Meg-
szabadultak sok fölösleges tehertől a nehéz ci-
pőtől, a fűzőtől, a nehezen fésülhető, kcti tyba 
szedhető hosszú hajtól'. Ma a nö ruházatban, 
divatban egy szabadabb kornak a gye rmeke es 
— legyünk őszinték — vidáman és ízlésesen él 
is c szabadságával! Ennek a nagy szabadság-
nak viszont az áll a hát terében, az a végső 
eredménye, toogy mi, szegény fé r f iak , még in-
kább rabja ik vagyunk , mint va laha! — Tele-
fon. Fogalmam sincs, hogyan kel l viselkedni 
az ilyen minősítihetlon támadás ellen. Az is 
leihet, hogy íöltveszi a kagylóit és az első gy*. 
nús KZ A tagnál , nem is szórnál, hamem »szótag«, 
ná l leteszi. Végül ez annyi húsa f i l lér jébe fog 
az illetőnek kerülni , bogy m e g u n j a * dolgot. Do 
ligyt vélem hogy Jól tesai, h a bejelenti e mo-
lesztálási a te lefcnigazgatóságoak. ü k bizo-
nyára tudni fogják a módját , hogyan lehet ár-

ta lmat lanná tenni az ilyen te lefonbetyárokat . — 
Három kérdés. 1. Nyugodtan, irhát. 2. A meg-
szólítás lehet szíves, f igyelmes, de azért ne 
áruljon el semmi melegséget . 3. Nem látom 
ugyan a cél ját , de ha bárminő aggá lya van, 
hangsúlyozhat ja nyugodtan, hogy ez a levél 
voltaképpen — válasz egy levélre. — B. Babi. 
ö n azt í r j a : »Kedves F a r k a s Imre , az késztei 
e rímre, — ír ja meg n e k e m azt — hogy ke l l 
tetszeni a . férfiaknak?« E g y képe t is mellékei 
a levélhez, egy képet , amelyre mikor rápil-
lantottam, mind já r t lát tam, hogy nem lesz ne-
héz válaszolni erre a levélre. Teihát csak any-
nyit mondhatok önnek, kedves Babika , ma-
radjon m e g ilyen jókedvű, ilyen fr iss , ilyen 
élénkszemű,, mint ahogyan e képről rám nevet 
rózsás imprimé ruhá j ában . É s még egy ta-
nács, sohase í r j a »aztat« — mert ea nem tetszik 
a féitfiaknak!« — Sióifok. Oy. Z. Csupa tudott 
doilog. E é g tudom, hogy a Balaton kék , hogy 
«z ég is k é k s hogy a hölgytnek a szeme is k é k . 
I». L. dr. Az a nagyszerű sporttel jesí tmény kü-
lönib köl teményt érdemelt volna. A ldlkesaég-
ben mines hiba. A r ímekben, a sz ínekben! — 
Tr . Baba. Pes ten egész osomé nyár i sziinház 
játszik, mégpedig «múl t láitom, k i t űnő szer-
zők ír ták a dairábokat, k i tűnő erűk játsszák. 
Hogy a Kriszt ina Színkör hangula tá t semmi 
sem pótolhat ja? I s t e n e m . . . . könnye» fe le j t 
mindent a mai ermiber! — Leányálom — ébre-
dés. Higyje el, édes Margi tka , egész szívem-
mel átérzem a maga könnyes, jóságos román-
cát. IJohát nemcsuk a lAnyálomnaik, minden 
álomnak ébredés & vége! Tilám együgyüségnek 
hangzik , hogy én ezt most leszögezem, de 
m a g a ki fogja beflölle érezni: mit akarok mon-
dani, k i fog ja belőle érrani a vigasztaló szót. 
Mert hiszen, ugyebár , ön rs érzi, hogy ezt az 
álmot sok színnel, sok fölösleges színnel éke-
sítette föl. Igen, sok fölösleges színnel! A leg-
kompe ten's ebb tanura hivatkozom: sa j á t ma-
g á r a ; amikor azt írtaim: »Tudtam, ez oljian 
stsép, bogy csak csaiód&s lehet a vége! Igen , 
»olyan szép« volt, mer t a m a g a fantáziája 
akar ta , hogy olyan szép legyen. De most m á r 
— itt a báuat ! Báinat? Ha az, nézzünk hogyan 
segí thetünk rajta. Hittel és e rős akara t t a l . 
A k a r j a — érti , kedves , ezen van a hangsú ly : 
a k a r j a — leküzdeni! Ahogyan az álmait sze-
rette, úgyi szeresse most a valóságot, a real!-

mozGô 
FOGAIT 
f ï lEGERÔSITI R 

fiyperdent 
SZAJVIZ ESSEncm 
KWOHRTÔ JOBB SZAKÜZLETBEN 
• n ÚVCúET . TO Fli-lCRtM-r vissiflvatriuK 

i l I • • ' T " 1 1 biztoshatásu kellemes szagú. 
m O l y i r t O „ I i n e a Gyár: Práger Sándor Honvéd-u. 5 
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bust, amely feéfcs-étí-kíviil sok szépet tartómat a& 
ijn számira. Mert a jók én nemesek, az én ta-
pasztalataim szeri,nt — esaik akikor nem győz-
nek véigili: ha nincs elegendő k i ta r tásuk . Sze-
retem hinni, hogy önnek van ebből a iegsztik-
ségwebib cikkből, eilegendő. — Szeme® — Sze-
der-utca. Nagyon «szívesen tennék segítségére. 
De — sajnos — nem tudok és nem aka rom 
olyan ígérettel kecsegte tni , amit nem tudunk 
száz százalékosan beváltaná. Ê n a színiházaktól 
— piloné a prózaszinházaktól — távoQ estem, 
ismeretségem, összeköttetésem, megmondom 
őszintén, inkáfbb csak snily nélkül viailó, barát i 
összeköttetések. Dekát a jó bornak nem ke l l 
eégéir, az igaz, művészi érték kiverekszi ma-
gáuak a megfele lő pozíciót. Az elindulásnak 
pedig megvannak a m a g a meglliatározott kör-
vonalai, szabályai. 

S Z Í N H Á Z . Fogadás . 
Életkor . Művésznők élet-
korá t nem szoktuk kö-
zölni. — Zongora. Ko.tta-
mellékletUnkben csak di-
vatos s lágereket köz-
lünk. — Aggódó apa. 
Kér jük , közölje pontos 
cimét, bogy levélben 
vá 1 a s z o Ihassun k. — Ica. 
Szoleczky Zita a Nemzeti 
Színház tagja . 

FILM. Baróthi Éva. 
Aa »Iluska-pályáziau sar-
sá t már múlt számunk-
ban közöltük. Ha egyéb 
ügyben k íván felvilágo-
sítást, előzetes telefoube-
jelentés után a rovatve-
zető bármely délelőtt 
rendelkezésére áll. — 
»Előfizető.« 1. Eddy Nel-
son c/o. Metro-Goldwyn-
Mayer Studios, Holly-
wood, Calif. U. S. A. 
Magyarul nem tud, an-
golul vagy f ranciául ír-
hat neki . 2. Marton f fy 
Emil cime: Baross-utca 
11., 82 éives, nőtlen. — 
Figyelmessy Gizella. Na-
gyon ügyesen megszer-
kesztő« írásmű Sajnos, 
nincs belyümk à leközlé-
sére. — S. I lonka. Le-
vélét továbbítottuk Shir-
ley Temple cimóre, bár 
nem hisszük, hogy a kis 
sztár teljesítheti ' k ívánságá t . — »K. 93«., Sze-
ged.« Csak egy filmrendező mellett tanulhat ja 
Ki ezt a nehéz tudományt. E z egész eiríbert 
kíván, viszont anyag i lag eleinte .nincs a r ány -
ban az elfoglal tsággal . Forduljon valamelyik 
ismertnevü rendezőhöz és k é r j e n tőle taná-
csot, útbaigazítást . 

K É Z I R A T O K . Armandola. Nem remény-
telen eset. egyelőre ez minden, amit bekül-
dött verseire mondhatunk. Formai lag már ver-
sek é s kétségkívül van bennük lélek i», de 
még nem tudnak megszabadulni a próza ho-
mokzsákjai tól , ami különösen a »Válságos 
idők« címíi versfoe foglalt vezércikken érez-
hető. Olvasson sokat , főként jó költőket. 
Kosztolányit, Babitsot, SamlyA Zoltánt és 
időnként jelentkezzék ú j r a . — Földeák. Mind 
a két beküldött vera szép. E g y kultúrál t lélek 
és mély kedély tiszta kibővülései . Sajnos, 
olyan időben jelentkezett velük, amikor az 
anyagtorlódás miat t nem tudjuk őket közölni. 
Mindenesetre számon ta r t juk , mj.nt feltétlen 
értéket . — I f j . Kerekes László. Meglepően jo 
verseiből időnként kiütközik egy-egy bántóan 
nehézkes sor. Mintha nem lett volna kedve 
csiezolni ra j ta . Pedig az i r fcmüvészet ott kez-
dődik. amikor öamiagunkat ko r r igá l juk ; egy-

Rt'f/éczy Yvonne 
spanyol és m a g y a r táncokat adott elő a" 

Balaton Tá r sa ság miivészestélyén 
(Foto Tauber) 

egy szóval .néha napokig el játszunk, vagy el-
kinlódunk. Anatole France , aki legnagyobb 
mestere volt az Í rásnak, még a nyomdába 
kerül t kéziratéinak kefelevonatai t is ötször-
hatszor Átsimította, míg úgy érezte, hogy 
ennél teljesebben már nem tudja m a g á t ki-
fejezni. Az ihlet forró hevületében kirobbant 
vers lehet művészi a lkotás , de jó egy kissé 
félretenni és napok vagy hetek múlva kr i t ikus 
szemmel átnézni. Amit a latin ars poetica 
némi túlzással így fejezett k i : »Nonum iprema-
tur in annum.« — Vida Andor. Vinn humora és 
éíetszemléto e , egy kis Er ich Kastmér-hatás is 
érzik versein, amit nem hibául rovunk föl. De 
jobban össze kell fognia a témát. Kilejic-tíz 
«tréfás, nyugodt hömpölygésű verseknek úgy 
megy neki az olvasó, min t ha déli napon egy 
áruvéktalani. füveSle®, szikkadt tásatáson kel-

lene á tvágnia és nem 
csábít ja az sem, hogy itt-
ott mégis pár élénkszínű 
és széprajzú virágot lát 
ma jd . 

KOZMETIKA. Sze-
rencse fei. 1. Közölje, szá-
raz vagy zsíros-e az arc-
bőre? Hányszor mosak-
szik naponta? Meleg vagy 
hideg vízben? 2. Pontos 
óimét közölje, válaszbé-
lyeget mellékeljen é® is-
mételje meg kérdéseit . — 
Fiatalasszony. Bánatos 
anya . Látat lanban nein 
lehet véleményt mondani . 
— Tudat lan. Már elké-
sett attól, hogy tanács-
csal lehessen ellátni a 
szeplők megjelenése ei-
len, hiszen azok m á r 
úgyis tel jesen előjöttek. 

Véglegesen speciális 
szakorvosi e l járással le-
het kiir tani, melyek tel-
jesen nyom nélkül végez-
hetők. Neon. f á jda lmas . 
Nem hosszadalmas. — 
Gondolkodó. 1. A masz-
százs, ha azt kellő szak-
értelemmel végzik, a bőr-
ben vérbőséget idéz elő, 
serkenti a vérker ingés t 
é s ezáltal a bőr rendes 
működését, rugalmassá-
gá t és s imaságát fokozza. 
Rendkívül fontos a bő rbe 

masszírozandó gyógyszer helyes megválasztása , 
mer t en-élkül többet i r t ha t , mint -amennyit se-
gí t a masszázs. 2. Ha a bokavastagodást nem 
a csont deformálódása okozza, helyi fogyasz-
tással nagyon s®ép eredményt lehet elérni. — 
Levél. Nagyon sokat pancsolt arcbőrével és 
ezáltal á r t a lmára volt. Szakorvosi kezeléssel 
eredményesen lehet ra j ta segíteni. Napozzon 
sokat . Ne egyék erősen fűszerezett ételeket. 
Gondoskodjon a napi rendes emésztésről. Többi 
kérdése i re csak Ievél'ben válaszolhatunk, ha 
megismétli kérdéseit és válaszbélyeggeű ellá-
tottan cimét közli. — Meghíztam. Nem szabad 
édességeket és tésztákat ennie és sok folya-
dékot iininia. Sportoljon snlkat, ezenfelül végez-
zen napi rendes sétát és ami a legfontosabb, 
vizsgáltassa meg magá t , mert legtöbbször a 
belső kiválasztásos mirigyeik működése idézi 
elő panaszait . — Nyugtalan. Az izzadás a ve-
re j tékmir ígyek terméke és ha több a váladék, 
mint amennyi elpárolog, úgy a fölösleg apró 
cseppekben jelentkezik. Addig, amíg az elő-
idéző okok fennál lónak, — például nagy me-
leg, exös testimozgás, k i f á radás — az izzadás 
mindig normálisnak mondható, ha azonban ez 
ok nélkül jelentkezik, úgy az már beteges tü-
net, amely feltétlenül kezelésre szorul-

Pollák Sarolta kozmetíkai intezeíe î â â î 
szépségápolása a legmodernebb. 

Végleges villanyos szőrtelen (tés- „Miracle" szépségápoló-szerek. (Prospektus) Külföldi tanítva nykikópzés-
02 



IGAZI FÉRFI 
Irta: Miguel de Unamuno 

Fordította : Bálint Lajos 
A daralb elö-adAsi joga kizárólag Bartsch János klíwli>vál]ala.t kft-tül (Bpest, Kossuth Lajos-tér 18.) 
szereaheitö meg. A» engedtólynélktili előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t.-c. Copyright 

1938, by Hans Bartsch Verlag G. m. b. H. Budapest. 

Hevesi Sándor konîeransza 
Spanyol darab; már ezért is érdekes. A spanyoloknak két Nobel-

díjas drámaírójuk van: Echegeray és Benavente. Ez a darab Echege-
ray-ra üt vissza, akinek a házassági konfliktus volt az állandó témája. 
Unamuno persze új színeket rak föl a régi témára, amely egészen meg-
változik a keze alatt. Echegeray darabjaiban még csalták a férfiakat az 
asszonyok. Az igazi férfit azonban — ez a darab gondolata — nem, 
lehet megcsalni. 

A darab főszerepe csakúgy az az igazi férfi, aki erőszakos és jósá-
gos, könyörtelen és gyöngéd, kemény és olvadó — aki nem akarja ki-
szolgáltatni magát az asszonynak —- s ezért nem mondja ki soha az 
érzelmeit. Ez nagyon spanyolos, de egyúttal nagyon romantikus dolog. 
Sok nőnek spanyol területen kívül is ilyen férfi az ideálja. Színpadra 
vinni és elhitetni, főkép pedig rokonszenvessé tenni, súlyos feladat. A 
szereposztásnak ez a döntő pontja. 

A nő a férfi körül forog. Hiába védekezik ellene, a hatása alá 
kerül és végül beleszeret. Ez a nő érzékeny, finom, lobbanékony, szen-
vedélyes, — úgy, hogy ez a második nagy kérdés, amelyet a kiosztás-
nak meg kell fejtenie. Nem szabad elfelejteni, hogy az első felvonás-
ban még fiatal leány, aki később válik asszonnyá és anyávó, amit a 
színésznőnek erős lelkiséggel kell ábrázolnia. 

Furcsa, de sorrendben a harmadik főszerep, — a sikertelen imádó, 
nehézség tekintetében az első, mert — igazi hálátlan szerep. 0 tudniil-
lik a nem igazi férfi. Olyan szerep ez, amely nem megfelelő kézben, 
vesztét okozhatja színpadon a darabnak. A színész itt állandóan borot-
vaélen jár, minden pillanatban kinevethetik, ha modorában, föllépésé-
ben, viselkedésében bizonyos előkelőséget, sőt tekintélyt nem tud köl-
csönözni az alaknak. 

Ezen a három szerepen fordul meg a darab színpadi sikere. A többi 
szerep, ha nem jelentéktelen is, nem probléma. Minthogy a darab túl-
tömör dialógusokba van foglalva, szűkszavú, minden kitérő nélkül, 
csakis olyan színészekre szabad számítani, akiknek gazdag és változatos 
az arcjátéka, akik a szót a maguk átéléséből tudják kifejleszteni, mert 
különben megtörténhetik, hogy a szófukar dialóg száraz beszélgetéssé 
válik a színpadon. 

Az ne zavarjon meg senkit, hogy a darab »napszakokra« van osztva. 
A spanyol drámának ősrégi hagyománya, hogy a felvonást »jornada«-
nak nevezi, mert a spanyol klasszikusok egy felvonásba mindig egy 
napot kereteltek be, néha két, sőt három színváltozással. Echegeray és 
utána mások is, francia mintára »felvonások«-ban írták darabjaikat, de 
úgy látszik, a legújabb divat a legrégibb divathoz tér vissza, — ami más 
téren is megesik. 

Mondanom sem kell, hogy a darab úgynevezett »intim« színházat 
kíván, semmiesetre sem válnék javára a »nagy« nézőtér. A szereposztás-
nál ezt a szempontot sem szabad elhanyagolni. 
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Alessandro Gomez ? 
Julia Yanez ? 
Dr. Alberto Robles ? 
Bordavilla gróf ? 

S Z E R E P L Ö K : 
Margot ? 
Marchesa ? 
Donna Anna ? 
Pedro ? 

Történik : Spanyolországban 

ELSŐ NAPSZAK 

Egy úr ? 
Dr. Suarez ? 
Egy szolga . ? 
Egy szobalány ? 

(Szerényen berendezett nappali szoba, egy sala-
mancai ház földszintjén. A háttérben vasrácsos 
erkélyablak, kúszónüvényes és virágos vázákkal. 
Innen az utcára látni. Jobbra egy, balra két 
ajtó. Szemben a nyitott ablakkal egy kis szek-
rényke áll. A szoba közepén függőlámpa. A 

többi bútordarab tetszés szerint. Esteledik. 
1. jelenet 

(Julia és Donna Anna) 
Julia (Salamanca legszebb lányai közül való, 

az asztalnál ül és olvasni szeretne, de eredmény-
telenül, mert nagyon ideges. Donna Anna, 
aki a jobboldali ajtónál áll, búcsúzik valakitől, 
akik már elmentek). 

Anna : Jól van, helyes, nem kísérlek kl. 
Jó éjszakát. (Júliához fordul.) Ugyan lányom. 
Nem unalmas az a sok olvasás? (Szünet, 
amely alatt Julia nem felel.) Hallod-e, kezdem 
azt hinni, hogy apádnak igaza van. Mindig 
azt hajtogatja, hogy ezek a regények megza-
varják a fejedet. 

Julia : Anya kérlek, légy szíves hagyj békén 
a papával. 

Anna : Uram Jézus ! Néhány nap óta 
lehetetlenül viselkedsz. Ma meg... már szólni 
se lehet hozzád. Jól tudod, nem szoktam 
apádnak igazat adni, de most az egyszer mégis 
azt kell mondanom, hogy hallgass rá. Főleg 
abban, amit ezekről a képtelen vőlegénycsdi-
mennyasszonyosdi ügyekről mondott. Csak 
az idődet, meg az egészségedet pocsékolod 
velük. Elég volt ezekből a diák vőlegények-
ből és ezekből a legyeskedésekből az ablak 
alatt. Ha így folytatod, még a jó híreddel 
fizetsz rá. 

Julia : Ha így folytatom? Hogyan? 
Anna : így. Hogy elfogadod az első jött-

ment udvarlását. Majd azt mondják rólad, 
hogy kacér vagy és... 

Julia : Hidd el mama, hogy jól van ez így. 
Nagyon jól van így. Csak versengjenek értem. 
Amíg szép vagyok 1 Amíg megvan a szép-
ségem, amit az Isten adott. Talán így mégis 
kiválaszthatom és megtalálhatom az ideálo-
mat. Az igazi férfit, aki megvéd és megvált 
minden nyomorúságból, ami körülvesz. 

Anna : No látod, milyen vagy? Látod? 
Julia : Te pedig nem látsz semmit I Nem 

látsz semmit I 
Anna : Dehát mit lássak? (Szünet.) 
Julia: Miért jártak Itt ezek? 
Anna : Azok, a kik... 
Julia: Igen, igen, azokl... 
Anna : Nem tudom, kislányom... Ezek 

az apád ügyei I Tudod, hogy nem ad számot 
semmiről. Az ő dolga 1 Ml különös van abban, 
ha egy üzletember, mint az apád, összeköttetés-
ben áll ügyvédekkel, meg közjegyzőkkel? 
Nem látom... 

Julia : Üzlet — igen — jó üzletek 1 Ugyan 
anyám, húszon... nem tudom hány éve, hogy 

vele élsz... végigszenvedted mindazt, amit 
végigszenvedtél és meg mindig nem ismered? 
Meg mindig nem tudod, hogy mire képes? 

Anna : Ejnye — kislányom, hát mi köze 
egyik dolognak — a másikhoz... Amiért azt 
tanácsolom, hogy ne kacérkodj ezzel vagy azzal, 
még nem ok rá — hogy felhúzd az orrodat 1 

Julia : Hát mit csináljak? Éljek úgy, mint 
egy rabszolgalány, amíg csak meg nem jön 
a szultán, akinek majd elad az apám ! Hát 
nem így van? 

Anna: Ne beszélj fgy, kislányom... 
Julia : Miért ne lehetne nekem is vőlegé-

nyem, mint másnak? 
Anna: Igen, de komoly vőlegényed... 
Julia : Miből tűnik ki, hogy komoly-e vagy 

sem? Fontos, hogy egyszer el kell kezdeni... 
Előbb meg kell ismernem, hogy — beleszeret-
hessek... 

Anna: Szerethess!... szerethess... 
Julia : Jól van ! Hagyjuk 1 Tudom, meg 

kell várnom, míg vásárló akad. 
Anna : Veled, meg az apáddal nem lehet 

vitatkozni. A Yanezek mind ilyenek. Hogy 
is tudtam ilyen emberhez feleségül menni!... 

Julia : Látod, azt szeretném, ha nekem ilyet 
sose kellene majd mondanom ! Ezt nagyon 
keményen elhatároztam, tudod ! Azt hiszem, 
jó, ha idejekorán figyelmeztetlek. Nem óhajtom, 
hogy meglepjen benneteket, bárkit választok is. 
Most hát tudjátok ! 

Anna : Nem lennél szíves végre megmon-
dani, kedves leányom, hogy mi történt veled? 
Mert végre is meg fogtok bolondítani. 

Julia : Az történt, hogy ezek az emberek 
most azért voltak az apámnál, hogy tárgyalja-
nak vele ! Annak . . . annak a kalandornak a 
nevében ! 

Anna : Alessandro Gomez nevében? 
Julia : Alessandro Gomezében ! 
Anna : Nem képzelődöl? Azt hiszem, az egé-

szet csak kitaláltad I 
Julia (két levelet vesz ki a könyvéből) : Tessék 

— a bizonyíték ! 
Anna : Irt neked? . . . És te feleltél neki? 
Julia : Csak az első levélre. Hiszen mind-

össze afféle szokásos vallomás volt. De bizto-
sítlak, hogy a válaszomban csak kicsúfoltam. 
Még hozzá alaposan 1 Ugylátszik, annyira a 
szívére vette, hogy azonnal felelt. Nczd ezeket 
a nagy szögletes betűket — ez az ő írása. Hall-
gasd csak (olvassa): »Kisasszony, ön az enyém 
lesz. Alessandro Gomez elér mindent, amit 
maga elé kitűz.« Hát igen ! ő az egyetlen ember, 
aki apámat megmentheti a katasztrófától, 
melybe vállalkozásai, a lehetetlen spekulációi 
juttatták . . . Én vagyok az utolsó ütőkártyája 
— hát kijátssza. Én vagyok anyagi megváltá-
sának utolsó reménye... Az én szépségem!... 

Anna : De mi köze mindennek ahhoz az 
emberhez? 

Julia : Az az ember, anyáin, ravasz és szemér-

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 



nietlen. Valószínűleg hallott rólam és azt gon-
dolta magában : »Meg kell nézni azt a szép 
leányt !« Meglátott és aztán igy kiáltott íel : 
»Meg kell szerezni 1« 

Anna : Micsoda család? Uram Isten, micsoda 
család 1 (Kimegy a második baloldali ajtón.) 

2. jelenet 
(Júlia és Pietro, a diák) 

Pietro (megjelenik az ablakrács mögött). 
Julia : Pietro ! 
Pietro : Csodálkozol, úgy-e? 
Julia: Igenis... nem is... 
Pietro: Eléggé kimutattam... Nem kerül-

hette el a figyelmedet. El kellett készülnöd rá, 
hogy ma vagy holnap... (Szünet.) Jól tettem, 
hogy eljöttem? 

Julia : Nagyon jól. 
Pietro: Vártam az alkalmat... kicsit haboz-

tam is... de most azután meghallottam egyet-
mást... 

Julia : Ó, Pietro, ha tudnád 1 
Pietro : ...és elhatároztam, hogy véget vetek 

a bizonytalanságnak és szembenézek mindennel. 
Julia (élénken félbeszakítja) : Szembenézel 

mindennel? Biztos vagy az érzéseidben, Pietro? 
Pietro : Ha próbára tennél, meggyőződhetnél 

róla. (Szünet.) 
Julia s Hátha próbára tudnálak tenni? 
I'letro : Akarsz-e nagyobb bizonyítékot, mint-

hogy eljöttem és beszélni akarok az apáddal. 
Julia : Azzal nem érsz el semmit. 
Pietro : Ki tudja? 
Julia : Én biztosan tudom. S azt hiszem, te 

is sejted. 
Pietro : De hisz most talán megváltozott sok 

minden... 
Julia : Éppen azért. 
Pietro : Akkor hát mi a szándékod? 
Julia : Nem fogod megbánni, amit mondtál? 
Pietro : Beszélj hát 1 
Julia : Nem száll inadba a bátorságod? 
Pietro : Mi történt hát? Talán mégis csak 

szabad megtudnom... 
Julia (rövid lelki tusa után) : Mindent meg-

tennél értem? f 
Pietro : Mindent. 
Julia : Akkor vigyél el innen I Rabold el 

az apám kincsét, hogy ne tudja eladni. Nem 
akarom, hogy vásárra vigyenek I Érted? 
Inkább szöktess meg ! 

Pietro: Ugyan, nyugodj meg, csacsikám... 
Elég lesz, ha egy kicsit ellenszegülsz... 

Julia : Mit tudod te, hogy hogy állanak a 
dolgok? Ha szeretsz, nincs veszteni való 
időnk egy perc se... 

Pietro : Nézd, Julia, én nem ellenezném, 
hogy megszökjünk. Képzelheted, hogy boldog 
volnék I De mondd meg — ha már elszök-
tünk, hová megyünk? Mit csinálunk? 

Julia : Majd meglátjuk I 
Pietro : Nem I Azt most kell látnunk és 

tudnunk... Én, ma még — és még jó ideig 
nem tudlak eltartani ; beszéljünk világosan ; 
minálunk otthon, tudom, hogy nem fogad-
nának be bennünket... A te apádra nem szá-
míthatunk 1... Hát ha így van, mondd meg, 
mit csináljunk, ha már megszöktünk? 

Julia : Milyen kishitű vagy 1 
Pietro : Hát mondd meg, mi a szándékod? 

Mi lesz azután? 
Julia : Megöljük magunkat I 
Pietro: Jul ia! Megőrültél? 
Julia : Igen, megőrültem ! Őrült vagyok a 

kétségbeeséstől, az undortól, az útálattól, 
az iszonyattól, attól amit velem tenni akarnak. 
Ha pedig te is egy kicsit őrült lennél az irán-

tam való szerelemtől — egy percig sem haboz 
nál... 

Pietro : Ejnye ! Nézd csak, Julia — te 
mindenáron azt akarod, hogy én beleőrüljek 
az irántad való szerelembe és veled együtt 
megöljem magam. De azt egy szóval se mon-
dod, hogy te a szerelmed miatt, az irántam 
való szerelmed miatt ölnéd meg magad. Ó 
nem ! Hanem azért, mert undorodol az apád-
tól és az otthonodtól. Hát a kettő között 
nagy különbség van, kedvesem ! 

Julia (csalódottan) : Oh, milyen józanul 
beszélsz... Menj el, Pietro, menj el ! 

Pietro: Elküldesz?... Ezért?! 
Julia : Ezért. 
Pietro : Mert józanul beszélek? 
Julia : Mert a szerelem nem okoskodik. 
Pietro: De Julia, gondold meg, hogy... 
Julia (mosolyogva, gúnyosan) : Gondold meg, 

hogy... az apám rajtakaphat és még holmi 
kellemetlenséged támad... 

Pietro: Julia, csak nem képzeled... csak 
nem hiszed, hogv félek...? 

Julia : Te ! Felni ! Ugyan ! Hogy is kép-
zelhetnék ilyet ! 

Pietro : Ugy mondod ezt... hogy megbán-
tasz vele... 

Julia t Hát félhet egy férfi, ha arról van 
szó, hogy megmentse azt a nőt, akit szeret?... 
Hát képesnek tarthattalak erre? 

Pietro: Megértettem... (Gúnnyal.) Leckét 
adtál és meg akarom mutatni, hogy jó tanuló 
vagyok. Igazad van, olyan szép nővel szem-
ben, mint te vagy, megszűnik minden okos-
kodás. Szóval hajlandó vagy arra, amit mond-
tál? 

Julia (kételkedve): De... 
Pietro : Vagy csak tréfáltál — hogy kine-

vethess... 
Julia : Nem sok kedvem van nekem most 

tréfára és nevetésre. 
Pietro : Vagyis hajlandó volnál megtenni 

azt, amit mondtál? 
Julia : Csak egy szavam van. 
Pietro (megfogja a kezét es mosolyog) : Rend-

ben van ! Néhány perc múlva itt leszek autó-
val. A kocsit magam vezetem... Amikor 
meghallod a dudáját... 

Julia (ragyogva) : Pietro ! 
Pietro : Lejösz? 
Julia: Lemegyek!... Siess, valaki jön. 

(Pietro eltűnik. Besötétedik.) 
3. jelenet 

(Júlia és Donna Anna) 
Anna (belép a második baloldali ajtón) : 

Beszélgettél valakivel, Julia? Azt ne mondd, 
hogy nem. Kivel beszéltél? 

Julia : Pietroval. 
Anna : Uram Isten, ha az apád megtudja 1 

Egypár napja mindenfelől, mindenkitől : —• 
csupa ilyen meglepetés ! Az ember már azt se 
tudja.. . 

Julia: Gondolod? 
Anna: Jó, ne kezdjük élőiről. Nézd... az 

apád azt üzeni, hogy beszélni akar veled. 
Julia (gúnyosan nevetve) : Ó, de nagy újság ! 

az a jak rúzsok k i r á l y a 
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Anna : Ugyan, lányom, már egy hete, hogy 
nem beszéltetek 1 

Julia : És éppen ma, az előbbi megtisztelő 
látogatás után akar velem beszélni? 

Anna : Mikor térsz már eszedre? 
Julia : Mondd meg neki, hogy most nem 

tudok; hogy várjon... (Nevet.) 
Anna: De Julia, kislányom... 
Julia : Várjon, amig majd nekem tetszik 1 

(Kimegy.) 
4. jelenet 

(Donna Anna és dr. Alberto) 
Alberto (háttérből) : No lássuk csak... mi 

újság van ebben a házban... 
Anna : Ó, Alberto doktor ! 
Alberto : Remélem, Donna Anna, hogy teg-

nap óta nem történt semmi... Semmi komoly 
baj? 

Anna: Nem, doktori... Csak azért hívtuk, 
mert a férjem egy kicsit gyengélkedik ; de nem 
komoly dolog. Le se feküdt — éppúgy dolgozik, 
mint máskor... csak ma nem ment M az irodá-
jából... 

Alberto : Nahát. Sok a dolga, semmi egyéb, 
mi? Semmi egyéb, higyje el. Semmi egyéb, 
Donna Anna. 

Anna : Hát hisz ez az ! Éppen mert nem jól 
érezte magát, nem kellett volna foglalkoznia 
semmivel. Ehelyett egész délutánra bezárkózott 
Ortoga úrral az irodába. 

Alberto : Az ügyvéd itt volt? 
Anna : Itt, egész délután. 
Alberto (szándékosan) : Kinek a megbízásá-

ból jött? 
Anna : Annak a megbízásából, akire gondol... 

legalább is azt hiszem. (Szünet.) És mondja csak, 
Alberto doktor... maga ismeri... ki ez a Gomez? 

Alberto : Alessandro Gomez? Mindenki tud 
róla sok mindent I Vagyis hogy — én csak azt 
tudom, hogy nyakas, furcsa és zárkózott ember, 
hogy kiskorában Kubába, aztán meg Mexikóba 
vitték, ahol óriási vagyont szerzett, nem tudom, 
hogyan. 

Anna : Azt is mondják, hogy özvegy és nin-
csen gyereke. 

Alberto : Ugy van. 
Anna : Egyébként pedig, amit hall róla az 

ember, az nem nagyon megnyugtató. 
Alberto : De valójában a származásáról 

senki se tud semmi biztosat. A múltjáról ! Tőle 
magától pedig senki se hallott még egy szót se, 
a szüleiről, a rokonairól, a szülőföldjéről, vagy 
a gyerekkoráról. 

Anna : Milyen különös ember? No nem? 
Alberto : Nagyon különös. Nem olyan em-

ber, akit első látásra ki lehet ismerni. A vagyo-
náról se tudna senki, ha ő maga ki nem kürtölné 
a szélrózsa minden irányába. Mert ha valami 
nehéz ügyről van szó, mindig azt hajtogatja, 
hogy pénzzel mindent el lehet intézni. 

Anna : No talán mégse ! 
Alberto : Persze, hogy nem... Igen ám, de ő 

erre azt feleli, hogy azok, akik a vagyont örö-
költék, nem érnek el semmit ; de azok, akik 
minden garast a saját kezükkel, az öklükkel 
szereztek meg, azok elérnek mindent, amit 
akarnak... Ez minden, amit Alessandro Gomez-
ról mondhatok. (Szünet.) Hát Julia kisasszony? 
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Anna : Ne is beszéljünk róla. Ma olyan ideges. 
Alberto: Persze... az ilyen eladó lányok 

átesnek effajta kríziseken... Meg aztán bizony 
a kicsikének nincs sok szerencséje az udvarlói-
val. Mást érdemelne... 

Anna : Bocsásson meg, Alberto doktor, 
hogy ilyen nyiltan megkérdeztem — de hisz 
maga a házhoz tartozik... Meg aztán itt... 
nincs senki, akivel csak egy szót is válhatnék. 
Senkim a világon... 

Alberto : Hát ha úgy tetszik — most benéz-
hetnénk a férjéhez. 

Anna : Igen, igen. Megbocsájt, ú^y-e? 
Gyerünk... erre kérem... (Kimennek mind-
ketten a második baloldali ajtón.) 

5. jelenet 
(Julia egyedül, majd Alessandro. Már 

éjszaka van) 
Julia (visszajön ugyanazon az ajtón, melyen 

az előbb kiment. Köpenyegben van, a fején kalap. 
Idegesen és kapkodva kivesz a szekrényből egy 
kis tárcát, kutatva belenéz és keblébe rejti). 
(A szín csak annyira van megvilágítva, ameny-
nyi fény az utcáról beszűrődik a vasrácsos abla-
kon át ; távolból autóduda hallatszik, Julia 
megrázkódik ; a rácsos ablak felé megy, lcinéz 
és a baloldali ajtó felé siet. Ebben a pillanatban 
egy autó hatalmas reflektorainal; fénye az abla-
kon ál arra az ajtóra vetődik, amelyen kimenni 
készül. De mielőtt a küszöbhöz érne, megáll, 
földhöz szegezve, amint meglátja az ajtó mélyé-
ben Alessandro Gomez férfias alakját, amint 
az autó fényszórói élesen megvilágítják. Ales-
sandro a küszöbön megáll és mindketten egy 
pillanatig hidegen és csendben figyelik egymást.) 

Alessandro : Amint látom, kisasszony, nem 
engem tetszett várni... 

Julia : Nem tudom, miért vártam volna. 
Azt hiszem, hogy apámat méltóztatik keresni. 
(Meggyújtja a középső lámpát.) 

Alessandro : Persze I 
Julia : Akkor mindjárt át is fáradhat. De 

ha úgy kivánja, hogy előbb bejelentsék — 
mindjárt szólok az édesanyámnak. (A jobb-
oldali ajtó felé akar fordulni, hogy elmenjen.) 
Nekem kérem bocsásson meg... sürgősen el 
kell mennem. 

Alessandro (nem mozdul az ajtóból) : Egy 
pillanatra csak. Hogy megnyugtassam... mert 
hogy olyan sürgősen el akar menni ! Biz-
tosíthatom, hogy odalenn az utcán nincsen 
más autó, mint az, amely most állt meg a ház 
előtt és amely énrám vár. 

Julia : Mit akar ezzel mondani? 
Alessandro: Azt akarom mondani... hogy 

azt a nagyszájút, akivel nemrég itt az ablak-
ban beszélgetett, éppen akkor hagytam ott 
a klubban, mikor az egész társaságnak azt 
mesélte, hogy maga el akarta csavarni a fejét 
és rá akarta bírni, hogy szöktesse meg. 

Julia : Jézusom I Hazudik ! Hazudik I Ezt 
az ocsmány rágalmat maga találta ki. Ezt 
Pietro nem mondta. 

Alessandro (nagyon lassan előrelépve) : Ké-
rem 1... Hát ha nem ő mondta — akkor hon-
nan tudom? 

Julia (sirva) : Igaz ! Igaz ! Micsoda gyalá-
zat, Istenem I A hitvány ! Egyik olyan, mint 
a másik... Hitvány gazember... Férfi... Al-
jas, mint minden férfi ! 

Alessandro : Lassan csak I Tudnia kéne, 
hogy a világon igen kevés férfi van, ebben a 
városban pedig nincs — csak egyetlen egy... 
ezzel pedig maga még nem ösmerkedett meg 
közelebbről. 
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Julio : Fejezzllk be ! Azt mondta, hogy 
azért jött. , . 

Alcssandro: ...mert meg akarom mondani 
az apjának, hogy minden rendben van. (Alá-
húzza ezt a három szót, Julia ki akar menni.) 
Egy kis tőreimet 1 De hogy ezt megmond-
hassam neki és hogy se többet, se kevesebbet 
ne mondjak, mint ami igaz — előbb át kell 
ezt adnom magának... (Kivesz egy nagy borí-
tékol írásokkal és kiüríti, mikor látja, hogy Julia 
nem veszi át az írásokat, lerakja az asztalkára.) 

Julia: Nekem ne adjon át semmit... semmi 
szükség rá I... 

Alessandro : De kell ! Át kell adnom a tu-
lajdonosának azt, ami az övé. 

Julia ! Talán lesz szíves és világosabban 
megmondja, mit akar? (Levette a kalapját.) 

Alcssandro: Szóval — elkészült rá... 
Julia : Mindenre el vagyok készülve. 
Alcssandro : Ebben a borítékban vannak 

mindazok az írások, melyek az atyját eljuttat-
hatták volna... 

Julia : Hagyja abba. 
Alcssandro: ...a börtönbe. 
Julia : S szabad megtudnom, hogy most 

mit kíván tenni és mi a szándéka? 
Alessandro : Átadom ezeket a dolgokat 

törvényes tulajdonosának. 
Julia : Tehát az apámnak. 
Alcssandro : Azt mondtam, hogy a jogos 

tulajdonosának, tehát magának, kisasszony, 
mert ámbár az én pénzemen kerültek vissza 
ezek az iratok — de maga az, aki visszavásá-
rolta őket. Az én pénzem nem volt egyéb, 
mint a maga szépségének küldönce. Meg-
értett? 

Julia : Ugy? Hát ez volt, amiről a meg-
bízottal az apámmal tárgyaltak? 

Alessandro : Nem mondták meg magának, 
hogy Alessandro Gomez mindent el tud érni, 
amit akar? No jöjjön I Szóljon hát hozzám 
egy jó szót ! (Julia megzavarodik, reszketés 
fogja el.) De hát mi baja, kisasszony? Csak 
nem érzi rosszul magát? 

Julia : Nem, nem ; sőt nagyon jól vagyak. 
Alcssandro : Akkor miért reszket úgy? 
Julia s Fázom egy kicsit I 
Alcssandro : Fázik? Vagy talán fél? 
Julia : Félni? Kitől? 
Alessandro : Tőlem ! 
Julia : Miért kellene félnem magától? 
Alcssandro : Ezt mondom én is. (Julia sí-

rásba tör.) Hát olyan szörnyeteg vagyok én? 

MÁSODIK 
(Fényűzéssel berendezett szalon, nagy ajtó a hát-
térben, nehéz széthúzható függönnyel. Ajtó balról 
és jobbról. Jobbra elől kis asztal sakktáblával, 

baloldalon teaasztal. Jobbról kis íróasztal.) 
(A történés alkonyatkor kezdődik. — Három év 

mull el az előző események óta.) 
1. jelenet 

(Julia, Alessandro és egy inas) 
(Julia és Alessandro Ilinek a teásasztal mellett, 
Julia éppen tölti a kávét, Alessandro újságot olvas. 
Az inas állva vár, majd később elviszi a csészéket, 

stb.) 
Julia : Jobb a kávém, mint amit másutt 

iszol? 
Alessandro : Persze 1 Milyen más ez I Mi-

lyen különbség! De azért itthon se tudjátok 
a kávét úgy készíteni, mint Kubában. Ott min-
den házban otthon pörkölik a kávét : mindig 
csak annyit, amennyi egyszerre elég. Megállj, 
majd egyszer én készítem el a kávét, amerikai 

Julia : Eladtak engem ! Igen, eladtak I 
Alcssandro : Ki mondja ezt? 
Julia : Én mondom 1 De nem leszek a 

magáé, — tisztelt úr — hacsak nem holtan... 
Alcssandro (lassan közeledve Julia felé) : 

Enyém leszel, Julia, enyém leszel. És szeretni 
fogsz ! Miért is ne szeretnél? Engem? Még 
csak az kellene ! Egyéb se ! (Julia menekül 
Alessandro elől, amint az közeledik feléje. Csodál-
kozik és meg van ijedve.) De hát lássuk csak : 
Mit követtem el, hogy így viselkedsz velem? 
(Valahányszor Julia hallja, hogy Alessandro 
legezi, visszafojtott haraggal tiltakozik.) Rosszat 
cselekedtem, hogy megmentettem ezt a házat 
az összeomlástól, megmentettem az apádat a 
börtöntől, megmentettelek téged a szégyentől? 

Julia : Látom, igen, látom, hogy pontosan 
kiszámított mindent ! (Leül, zokogva.) Nem 
bírom tovább ! Minden ellenem esküdött I 
A szégyen, cselszövés, üldözés és gyávaság 1 
Hogy összefogtak mind az erősek... egy sze-
gény lány gyengesége ellen... Nem bírom to-
vább ! Nem bírom tovább ! Tegyenek velem, 
amit akarnak. 

Alcssandro : Hát ezt meg hogy érti? 
Julia : Nem tudom ! Már azt sem tudom, 

hogy mit beszélek... 
Alessandro: De hát mi az... hogy... tegye-

nek velem, amit akarnak...? 
Julia: Igen... hisz maga megteheti... joga 

van hozzá... 
Alessandro (egész közel megy Júliához és félbe-

szakítja nemes és büszke izgalommal) : De hát 
mit akarok én? Értsd meg jól, azt akarom, 
hogy... hogy a feleségem légy... (Júliából kiáltás 
tör fel, tele meglepetéssel, hitetlenséggel és vissza-
fojtott vidámsággal, miközben egyre nézi a férfit 
mozdulatlanul és szinte megbabonázva.) Hát mit 
gondolt? Mi egyebet gondolt? 

Julia: Azt hittem... ó... azt képzeltem... 
hogy maga (A zokogás nem hagyja befejezni.) 

Alessandro : Igen, igen. Á feleségem, az 
enyém, az enyém... (A keze felé nyúl és Julia 
feléje nyújtja a kezét.) Törvényes feleségem. 
A törvény szentesíteni fogja akaratomat I Vagy 
az én akaratom a törvényt ! (Szünet.) Enyém 
lesz a világ legszebb felesége ! Igaz-e, Julia? 
(Júlia ránéz meglepetéssel és kétkedve.) No, be-
mehetek valahára az apádhoz, hogy megmond-
jam neki, hogy minden rendben van? (Kimegy 
a második baloldali ajtón.) 

(VEGE AZ ECÜSÖ NAPNAK.) 

NAPSZAK 
módra, akkor majd megkóstolod... Aha ! 
A sakktábla készen áll 1 Most már csak a gróf 
úr hiányzik. Ugy-e? 

Julia : Ó, én nagyon szeretem ! Igazán ! 
Már tudniillik — úgy értem — hogy a sakkot ! 

Alcssandro (mosolyogva) : Hát persze a sak-
kot, nem is ezt a tökfilkót. 

Julia : Miért bánsz vele ilyen rosszul? Iga-
zán, sajnálhatnád, hisz olyan szerencsétlen I 

Alessandro : Maga az oka. Hát lehet sajnálni 
valakit, akit a felesége... (Ujjaival szarvakat 
mutat.) Azt szeretném látni, hogy velem tegye 
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egy asszony azt, amit a felesége ővele. Ez a 
hülye meg eltűri... 

Julia : Valósággal pokol az otthona. Ő is azt 
remélte, ha családot alapit, megtalálja az igazi 
boldogságot. Ehelyett pedig szegényke... 

Alessandro : Micsoda cigány népség ! A tisz-
telt úr megnősült a hozományért, a hölgy pedig 
a hangzatos címért. No tessék, most pedig az 
egyik egyébbel sem törődik, minthogy elverje 
a hozományt, a másik pedig azon iparkodik, 
hogy minél jobban beszennyezze azt a nevet, 
amelyet megszerzett. Minden egyéb, mese-
beszéd, amiket a gróf elhitet veled, hogy érde-
kesebbé tegye magát. Finom kis család ! 

Julia : Igen, a család ! (Elgondolkodik. Szü-
net.) Mondd csak, miért nem beszélsz te soha a 
családodról? 

Alessandro : Ó I Eleget beszélnek róla má-
sok I Jár a szájuk I De aki szeret engem, — 
mert te úgy-e szeretsz? — nem hiszi el ezeket 
az ostoba pletykákat. 

Ju l ia : Igen! Én szeretlek! Ez biztos... 
(Szeretné ennek a vallomásnak a viszonzását ki-
provokálni.) Dé te? Szeretsz-e te engem? No 
mondd 1 Szeretsz-e? Te még sose mondtad. 
Erről még sose beszéltél. Különös ! 

Alessandro : Vannak dolgok, amikről csak 
ostobák fecsegnek : »kincsem«, »szerelmem«, 
»szépségem«, »drágám«. Hogy én ilyeneket 
mondjak? Én?.. . Regényfrázisokat ! O tudom, 
hogy nagyon szerettél Ilyenfajta regényeket 
olvasni ! 

Julin : Még most is szeretek... 
Alessandro : Hát akkor csak olvass, fiacs-

kám, amennyit tetszik. Ha akarod itt, a szom-
szédban könyvtárat építtetek neked, s bele-
hordatunk minden regényt, amit Ádám és Éva 
óta megírtak... 

Ju l i a : Miket beszélsz... 
Alessandro : De hogy visszatérjünk a ma-gunk dolgára... Persze, "hogy elfecsegték neked: 

ogy kölyök koromban már házas voltam egy-
szer. Megnősültem, kint Mexikóban. Elvettem 
egy asszonyt, aki mérhetetlenül gazdag volt, 
és jóval idősebb, mint én. Egy vén milliomosnőt. 
Mi? Ugy-e, hogy mondták? ! Meg azt is, hogy 
kikényszerltettem, hogy engem tegyen meg 
egyedüli örökösének, aztán pedig megöltem... 
Mondták, úgy-e? Mondták? Nem igaz? Talán 
már az esküvőnk előtt is hallottad? 

Julia: Igen... mondták... 
Alessandro : És te elhitted? 
Julia : Sose hittem el... nem tudtam elhinni, 

hogy olyan ember, mint te, — megölte volna 
a feleségét. 

Alessandro s No látod, — több eszed van 
— mint gondoltam... Hát hogy is ölhettem 
volna meg a feleségemet? »Valamit« — ami 
az »enyém«. A »tulajdonom« (Alessandro nagy 
nyomatékkal mondja ezt : »tulajdonom«. Julia 
megreszket bele.) Micsoda butaság lett volna. 
Miért? Csakhogy megszabaduljak tőle? Hisz 
a nagy vagyont már úgyis élveztem... Hogy 
megöljem a saját feleségemet? ! Ugyan ! • Hát 
lehet ok, amiért az ember megölje a saját 
feleségét? 

Julia: Pedig megesett már, nem egyszer, 
hogy a férj megölte a feleségét. 
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Alessandro : Igen ! De miért? 
Julia : Féltékenységből ! Mert a nő meg-

csalta I 
Alessandro : Pah ! A féltékenység csak fa-

jankóknak való ! Csak az ostobák lehetnek 
féltékenyek — mert van okuk rá. Az ilyet 
meg is csalja a felesége ! No de én? Én? Engem 
nem csaphat be a feleségem ! Még ha akarna 
Is 1? Nem sikerült annak a másiknak — s 
nem sikerülhet neked se ! 

Julia: Szörnyű, hogy miket beszélsz! Majd-
nem úgy hangzik, mintha már Igazán meg 
akartalak volna csalni. 

Alessandro : Tudom ! Tudom 1 Ne is mondd! 
Te sosem csalnál meg ! Ez biztos ! 

Julia : Biztos ! 
Alessandro : Mert nem is tudnál megcsalni : 

Az én feleségem? — Ami pedig az elődödet 
illeti — betegségben halt meg — és nem én 
öltem meg. 

Inas (balról) : Asszonyom... 
Julia: Mi az? 
Inas : A kicsike kikocsizott a kisasszonnyal... 
Julia : Köszönöm... Elmehet... (Inas el.) 
Alessandro : Látod, az imént a családom 

iránt érdeklődtél... Hát rendben v an ! íme 
itt a családom, az én családom — a fiam. 
A fiú, aki örökölni fog utánam, hogy folytassa 
a munkámat. 

Julia : De hátha nem jött volna? 
Alessandro : Lehetetlen. Meg kellett jön-

nie... Kellett, hogy fiam szülessen. 
Julia : Ó, hányan vágyódnak rá és még 

sincs... ' 
Alessandro : Mások? Igen ! De én ! 0 nem ! 

Kellett, hogy fiam szülessen ! 
Julia: Miért? 
Alessandro s Mert lehetetlen lett volna, 

hogy tőled ne legyen fiam ! 

2. Jelenet 
(Julia, Alessandro — az inas — Alberto 

doktor) 
Inas (tálcán névjegyet hoz). 
Alessandro (átveszi a névjegyet, elolvassa és 

átadja Júliának) : Bocsássa be azonnal ! (Az 
inas kimegy és nyomban bekíséri Alberto Robiest, 
aztán távozik.) 

Julia : Ez aztán meglepetés ! 
Alberto: Tisztelt házaspár!.. . 
Julia : Há t ez Igazán csúnya dolog ! Már 

három napja Madridban van és csak most 
szánta rá magát, hogy elnézzen hozzánk. 

Alessandro : Látod, ha valaki nagyon akar 
valamit, hát el Is éri... 

Alberto: Igaz! Sok vesződségbe került... 
de most elértem... a gyerekeim közelében 
élhetek... A lányom is, a fiam is... a-San Carlo-
kollégiumban vannak. Mit csináltam volna én, 
egyedül... ott, vidéken... Dehát nem akartam 
terhére esni senkinek, míg magam, mint orvos, 
el nem helyezkedem... Addig nem! De most 
aztán összeszedtem a cókmókoinat. 

Alessandro: Persze! Jól tette. . . 
Alberto : Ide meg azért jöttem ilyenkor, 

mert azt gondoltam,. hogy ez az idő a leg-
alkalmasabb... hogy ilyenkor itthon vannak 
mind a ketten. De kérem, ne zavartassák magu-
kat. Tudom, Alessandro, hogy maga ilyenkor 

l l r i l ú á n u n t t h n n Elsőrendű ellátás modern ké-
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vacsora után, a klubba szokott járni — kérem, 
miattam ne mulassza el... 

Alessandro : Szó sincs róla ! De ma este 
maga velem jön. Legyen a vendégem. Ala-
posan kibeszélgetjük magunkat... 

Alberto: Bizony, kevés az időm... ezekben 
az első napokban nagyon sok a dolgom... 

Alessandro : Hát majd otthagy, ha fáradt 
lesz, vagy el akar menni... 

Alberto : Akkor megegyeztünk ! 
Alessandro : Csak néhány iratot keresek 

ki... aztán rendelkezésére állok... Addig el-
beszélgethet Júliával — Salamancáról. (El 
jobbra.) 

3. jelenet 
(Julia és Alberto) 

Alberto : Nem tudok magamhoz térni a 
meglepetéstől, szenyora... Ez aztán gyönyörű 
élet. Nagyszerű... Azt hiszem, hogy most 
már nem panaszkodsz a sorsodra. 

Julio : Ne higyje... 
Alberto : Még mindig? Telhetetlen vagy ! 

Dehát mit kívánsz még, kislányom? 
Julia : Valamit, ami —• azt hiszem — olyan 

egyszerű és világos. Az, amit joga van tudni 
minden férjes asszonynak. Hogy a férje sze-
reti-e őt, vagy sem. Ez az, ami hiányzik a 
boldogságomhoz és amire igényt tartok, Alberto 
doktor. 

Alberto : Még mindig a régi kislány vagy. 
Biztos, hogy ezeket a gondokat — ok nélkül 
— magad csinálod... Komoly ok nélküli 
Dehát hogy Is van ez? Három éve vagytok 
házasok és te még mindig nem tudod... 

Julia : Biztosítom, hogy nem 1 
Alberto : Alessandro nem jól bánik veled? 
Julia: Sőt. Nagyon is jól. Csupa figyelem. 
Alberto : Hát akkor? Mégis... 
Julia: Mégis... mindennek ellenére, még 

mindig nem tudom, hogy szeret-e igazán. 
Már pedig, amíg ez a kétely meg nem szűnik 
bennem, azt kell hinnem, hogy csak megvá-
sárolt. Megvett : kényelemből és hiúságból 1 
Ó, ez volna számomra a legszégyenletesebb 
vásár a földön... 

Alberto s Hallod gyermekem — én végig-
néztem — amikor — valósággal csoda szaba-
dított ki az apai ház poklából. De most hogy 
itt talállak egy másik pokolban... a saját 
házadban? I 

Julia : Ugy látszik, ez az én sorsom. 
4. jelenet 

(Julia, Alberto és Alessandro) 
Alessandro (jobbról, indulásra készen) : Me-

hetünk, ha úgy tetszik ! 
Julia : így mégy a klubba, Alessandro? 
Alessandro : Hát hogy menjek? 
Julia : Ebben az ócska ruhában? 
Alessandro : Ilyen ruhában érzem jól ma-

gam. Az idegeimre megy az új ruha, frissen 
kikészítve, élesre vasalt nadrággal. Mintha 
az lenne a fő, hogy az ember alkalmazkodjék 
a ruha formájához, ahelyett, hogy a ruha 
venné át az ember alakját. 

Alberto : De hisz ez természetes 1 
Alessandro : A divat butaságai a nők szá-

mára valók. No, induljunk 1 
Julia (Albertora mosolyog) : Remélem, hogy 

most mindennapos lesz nálunk? Ugye? 
Alberto : Ha nem is mindennapos... de 

gyakori... 
Alessandro (Júliához) : Ne dobjátok el az 

újságokat. Még nem olvastam őket. 

5. jelenet 
(Julia, Alessandro, Alberto, az Inas és 

Bordovilla gróf) 
Inas (bejelenti) : Bordovilla gróf úr 1 (Ki-

megy.) 
Alessandro (Júliához) : No, legalább te se 

fogsz unatkozni. (Albertohoz.) Egy fajankó, 
aki egyébre se jó, minthogy az asszonyokat 
szórakoztassa. 

Gróf (bejön egyik oldalajtón, kezet nyújt 
a házaspárnak és meghajol Alberto előtt) : Ked-
ves Julia, kedves Alessandro. 

Alessandro : Doktor Alberto Robles, régi 
salamancai barátunk. — Bordovilla gróf... 

Gróf: El akarnak menni?... 
Alberto : Nem, nem, ha valami dolguk 

van, Alessandro, maradjon csak, miattam 
ne zavartassa magát. 

Alessandro : Ugyan 1 Szó sincs róla 1 
Gróf : Nincs nekünk semmi dolgunk, leg-

alább is ami engem illet... 
Alessandro : A gróf bizalmas barátunk. 

(Halkan Albertohoz.) Megnyugtatom... na-
gyon bizalmas és megbízható... 

Julia : Egy parti sakkra jött át hozzám... 
Gróf: Julia nagyon szeret sakkozni... Ugye? 
Alessandro : Ó, de mennyire szeret 1 Hát 

jó mulatságot ! (Búcsúznak, Alessandro és 
Alberto elmennek.) 

6. jelenet 
(Julia és a gróf) 

Julia : Ugy maradt a sakktábla, ahogyan 
abbahagytuk. 

Gróf : Már alig várom a revanche-pártie-t. 
(Leülnek az asztal elé egymással szemben és 
játszani kezdenek.) 

Julia : Szóval revanche-ot akar? 
Gróf : A tegnapi vereségem szörnyű volt. 

De csal-: azért kaptam ki, mert nem óhaj-
tottam olyan vehemensen támadni magát, 
ahogy kellett volna. 

Julia: Taktikai hiba... 
Grói : No de most ! Ezt a húzást nézze 

meg ! Sekk a királynőnek. 
Julia : De itt van a ló. Egyszerűen kiütöm... 
Gróf : Igaz, a nő és a ló mindig gyenge 

oldalam volt. 
Julia : Sajnálom magát. 
Gróf: Rám fér, Julia. 
Julia: Vigyázzon a futárjára... 
Gróf: Ma sok kellemetlenségem volt... 

Sakk a királynak és a királynénak. 
Julia : Amint látom, most rajtam akarja 

megbosszulni. 
Gróf : Magán, Julia, magán. Nincs nekem 

magán kívül senkim, akinek a szívem keserű-
séget kiöntsem. Hogy azt ne higyje, hát jól 
van, visszaveszem ezt a húzást. 

Julia : Udvarias és előzékeny, mint mindigl 
Grói : Nem előzékenység, hanem a szí-

vem parancsolja. 
Júlia: Ó, ez szabályos vallomás, gróf úr. 

ASSZONYOM! Ha Pestre jön, 
egy próba meggyőzi Önt, hogy 
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Elfelejti, hogy férjes asszony vagyok és azon-
felül szerelmes vagyok a férjembe. 

Gróf: Hát ami azt illeti... 
Julia: Maga kételkedni mer benne? Hát 

Igenis, vegye tudomásul, szerelmes vagyok... 
igen, még pedig őszintén és mélyen és nagyon... 

Grót: Viszont — ő? 
Julia: Tessék? (Mint akit váratlan csapás 

ért.) Kitől tudja olyan biztosan, hogy ő nem 
szeret engem? 

Gróf : Hiszen éppen ön mondta nekem. 
Julia : Én? Ez úgy hangzik, mintha azt 

akarná velem elhitetni, hogy én provokáltam 
1d az udvarlását. Gróf úr i Utoljára történt, 
Irogy betette a lábát a házambal (összeszedi 
a sakkfigurákat is feláll.) 

Gróf : Istenem, Julia miket beszél ! 
Jul ia: Megmondtam... utoljára történt... 
Gróf: Legalább azt engedje meg, hogy 

eljöjjek, hogy láthassam, hogy csendben néz-
IiGsscrti. • * 

Julia : Milyen gáláns ! 
Gróf: De hát miféle szörnyű bűnt követ-

tem el, mivel bántottam meg ennyire? 
Julia : Igenis, megbántott I Megsértett 1 
Gról : Higyje el, kérem, nincs abban semmi 

rossz. Abban amit mondtam és amiért any-
nylra megsértődött. Ha ismertük volna egy-
mást, mielőtt én megnősültem és mielőtt maga 
férjhezment, épp olyan szenvedéllyel szeret-
tem volna, mint most. 

Julia : Gróf úr 1 
Gróf : Nem tartozom azok közé, Julia, akik 

képtelenek igazán szeretni, de azt követelik, 
hogy szeressék őket és azt hiszik, hogy joguk 
van annak a szegény asszony szerelmére és fel-
tétlen hűségére, akit meghódítottak. Igen... 
akadnak, akik úgy vesznek maguknak szép 
feleséget, aki mellettük éljen, mint ahogy valaki 
megszelidített nőstényaroszlánt tart. Aztán 
büszkén mondják : »Az én oroszlánom.» Néz-
zétek, milyen engedelmes. 

Julia : Gróf úr, kérem, gróf úr, olyan terü-
leten jár, amelyet nem volna szabad érintenie... 

Gróf (Julia fülébe) : Igen 1 Érinteni merem 
— szólni merek... a lelkiismeretéhez... (Julia 
visszahúzódik, de a gróf közelebb megy.) Igen, 
Julia, a lelkiismeretéhez. 

Julia : Köszönöm... hagyjon, gróf úr... 
hagyjon... Az Isten szerelméért, ha ő most 
belépne ide... 

Gróf: Legyen nyugodt, nem fog belépni... 
Olyan kevéssé fontos Alessandronak, hogy mi 
van magával... Hát értse meg, csak azért hagy 
Így egyedül bennünket, mert nem szereti magát, 
nem, nem szereti, Julia I 

Julia : Mert riágyon bízik bennem. 
Gróf : Nem magában hízik, Julia, hanem 

saját magában. Nem hisz senkiben, csak saját 
magában, Alessandro Gomezban, aki akkora 
vagyont szerzett. Igaz, senki sem tudja, hogyan. 
Ki tudná őt megcsalni? mondogatja magában. 
Engem... Jól tudom, — engem megvet. 

Julia : Igen, megveti magát. 
Gróf : Tudom, de nem jobban, mint én őt 1 
Julia : Az Istenért, hallgasson már 1 Meg 

akar ölni. 
Gróf : Ha valaki meg fogja ölni magát, az 

a férje lesz. Nem maga lesz az első. 
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2.70 pengő. Kapható mindenütt. Főraktár : Hunnia 
gyógyszertár, Budapest, VII., Erzsélbet-körüt 6«. 

110 

Julia : Szégyen, gyalázat, gróf úr 1 Az én 
férjem nem ölt meg semmiféle asszonyt 1 Men-
jen, menjen és ne lássam többé. 

Gróf : Elmegyek. De vissza fogok jönni. Mert 
maga lesz az, aki visszahív. (El jobbra.) 

7. jelenet 
(Jalia, Alessandro balról, azután az inas) 
Alessandro (egy pillanatig mozdulatlanul áll 

Julia elölt) : Ml az? Ugylátszik, nagyon meg-
leptelek, hogy hazajöttem? (A nyakkendője 
nyitva van és a gallérja kigombolva.) 

Julia (kezdetben bizonytalanul, de összeszedi 
magát, kifogást keres, amivel igazolja zavarát) : 
Ugyan, szó sincs róla... De hát nézd meg ma-
gad. Milyen állapotban vagy... és milyen ha-
mar... jöttél haza... 

Alessandro : Milyen állapotban... hogyan? 
Julia : Hát nézd meg a nyakkendődet... 
Alessandro : Ó, semmi, semmi, csak a szokott 

hanyagság. 
Julia l Meg azután sohase jöttél még arról... 
Alessandro : Hogy a hátsó lépcsőn jöttem 

fel? Hát ez volt az oka a nagy meglepődésnek? 
Julia: Ez... meg minden egyéb... Ilyen ha-

marjöttél vissza... es ilyen rendetlenül. (Szünet.) 
Unatkoztál a klubban Alberto doktorral? 

Alessandro : Nem I Ott ma épp elég mulat-
ságunk volt. Hát te mi újságot tudsz? Csak 
nem ment el már Bordovilla? 

Jul ia: Épp most ment el... 
Alessandro : Mulatságos volt a játék? 
Julia : Jobb volt, mintha egyedül maradtam 

volna. 
Alessandro: Na, ha neked öröm... szegény 

hülye másra úgyse jó. Olyan mint valami kelle-
mes társalkodónő. 

Inas (hátulról vagy oldalról) : Egy úr óhajt 
sürgősen beszélni Szenyorral. (Átadja a név-
jegyet.) 

Alessandro : Vezesd a dolgozószobába. 
Julia : Nem, nem, fogadd csak itt, én úgyis 

kimegyek. 
Alessandro: Mondd neki, hogy jöjjön be. 

(Az inas kimegy.) Jól van. (Júliához.) Majd 
hívlak, ha elment. (Julia kimegy jobbra.) 

8. jelenet 
(Alessandro és egy úr) 

Alessandro : Foglaljon helyet, kérem. (Leül-
nek.) Szabad tudnom... 

Egy úr : Bocsásson meg, hogy zavarom... de 
el kellett jönnöm... 

Alessandro : Kérem, kérem... térjünk a 
tárgyra, legyen szíves és mondja meg... 

Egy ú r : Arról óhajtottam beszélni, ami az 
Imént történt a klubban. 

Alessandro : Tudom, hogy mit akar mon-
dani 1 Hagyja, jó uram 1 Velem — ilyet 1 Ó, 
nagyon jól tudom — értesültem azokról a kép-
telen fecsegésekről, amelyeket azok a gazembe-
rek terjesztenek a feleségem apró regényes sze-
szélyeiről. Szegényke ! Hát vegyék tudomásul, 
hogy kurtán-furcsán fogok véget vetni ezeknek 
a pletykáknak. 

Egy úr : De nem így, Szenyor Alessandro. 
Alessandro : Hát hogyan? Megtiltsam a 

grófnak, hogy hozzánk járjon? 
Egy ú r : Nem... nem azt akarom mondani... 
Alessandro : Hisz ezzel csak igazat adnék 

a rágalmazóknak. A feleségemet szórakoztatja 
ennek az óstoba és ártalmatlan fickónak a fe-
csegése. A gróf mulattatja éppúgy, mintha pél-
dául holmi fabábu mulattathatná. Hát csak 
nem fosztom meg ettől a szórakozásától, csupán 
azért, hogy egypár hülyének a kedvében járjak. 
Hát még mit nem? Az urak nem ismernek 
engem ! 



Egy úr : Nem erről van szó. De Szenyor 
Gomez, a látszat... 

Alessandro : Én nem látszatból élek, hanem 
valóságból. 

Egy ú r : Igen, Igen, ezt is értem. Kérem... 
én azért bátorkodtam eljönni ide, mert igazán 
jó szándék vezetett. Ismerem önt a klubból, 
barátok vagyunk... 

Alessandro : Annak a szamárnak pedig, aki 
szemtelenül túllépte az illendőség határát... 

Egy úr : Annak, akinek ön egy széket tört el 
a fején... Nem is tudjuk, milyen következ-
ményei lesznek. Éppen azért azt hiszem, leg-
jobb lenne mindent békességgel és gyorsan el-
intézni. Különben a sértett meg fogja nevezni 
segédeit és... 

Alessandro : Rendben van. Kérem, ne foly-
tassa. Mondja meg annak az embernek, hogy 
küldje el a kezelőorvos, vagy a sebész számláját. 
Majd kifizetem... és ha ő helyesnek tartja, 
bánom is én... kártérítést is fizetek... 

Efiy úr : Nem erről van szó, Szenyor Ales-
sandro. 

Alessandro : Hát akkor mit akarnak? 
Egy úr : Lovagias reparációt követel — jóvá-

tételt. Ha pedig ön vonakodik... Megértheti? 
Alessandro : Nem, uram, nem értem... nem 

is akarom megérteni. 
Egy úr : Ha ön nem hajlandó így elégtételt 

adni, elkerülhetetlen lesz a párbaj. 
Alessandro: Nagyon helyes. Amikor akarja. 

De ehhez aztán nincs szükség segédekre, hogy 
bárkit terheljünk vele. Mondja meg neki, hogy 
mire rendben lesz a feje... már úgy értem, 
hogy a seb a fején... — hát értesítsen. Aztán 
elmehetünk, ahová ő akarja, bezárkózunk egy 
szobába és nekimegyünk egymásnak kézzel-
lábbal... Más feltételeket nem fogadok el. Majd 
meglátja akkor, hogy ki az az Alessandro Gomez! 

Egy úr : Uram, — én azért kerestem fel, hogy 
szolgálatára legyek, — ön pedig kifiguráz 
engem. 

Alessandro : Isten ments I Önök más világ-
hoz tartoznak, én is másikhoz. Önök jeles 
apáktól és nevezetes családokból származnak... 
Nekem, azt mondhatnám : nem is voltak 
szüleim. Nincs más családom, mint az, melyet 
én teremtettem magamnak. Én a semmiből 
jövök és tudni se akarok a Becsületügyi Codex 
es alafintas ágairól. 

Egy úr : Akkor, signor Gomez, engedje meg, 
hogy megmondjam... 

Alessandro : Kérem, tessék, beszéljen, de 
jól fontolja meg, amit mond... 

Egy úr (felállva) : Kérem. Meg kell mondanom, 
hogy mindenki azt fogja hinni, hogy ön nem... 
(szünet) 

Alessandro : Csak mondja, mondja. 
Egy úr : Azt fogják mondani, hogy ön nem 

f entleman, szóval hogy ön nem lovagias em-
er... 
Alessandro : Mit nem mond ! Hát persze, 

hogy nem vagyok lovagias ember I Miért is 
lennék? Gyermekkoromban szamárhajcsár vol-
tam. De még csak nem is szamárháton hord-
tam a früstököt annak az embernek, aki állí-
tólag az apám volt, hanem gyalog, igenis, — 
azonfelül mezítláb. Hát persze, hogy nem vagyok 
lovagias. Nekem ugyan beszélhetnek lovagias-
ságról I Énnekem?... Ugyan menjen 1 Micsoda 
ostobaság 1 

Egy ú r : Ahogy tetszik. Nagyon sajnálom, 
hogy közbenjártam ebben az ügyben... ön, 
Szenyor Gomez, viszont viselni fogja ennek a 
kvalifikálhatatlan eljárásának következményeit. 

Alessandro : Megértettük egymást és ehhez 
tartom magam (becsöngeti a szolgát). Ami pedig 

azt a... azt a nagyszájú urat illeti, akinek be 
törtem a fejét, üzenem neki, — mint már 
mondottam — hogy küldje el nekem az orvos 
számláját és a jövőben vigyázzon a nyelvére. 
Ha pedig önnek — mert hisz minden meg-
eshetik — ha önnek egyszer szüksége lesz 
ilyen magamfajta közönséges emberre, ilyen 
vademberre, aki milliomos ugyan, de nincs 
lovagias becsülete, — hát csak forduljon hoz-
zám bátran, szívesen állok szolgálatára, ahogy 
rendelkezésére vagyok és voltam más urak-
nak is. (A szolga megjelenik hátul.) 

Egy úr : Szenyor Gomez I 
Alessandro (a szolgának) : Kísérje ki a nagy-

ságos urat. (Az úr kimegy hátul). 
9. jelenet 

(Alessandro és Jülia) 
Alessandro (kopogtat a jobboldali ajtón) : 

Julia... bejöhetsz már ! 
Julia : Ugy-e, nêm mondtál igazat? 
Alessandro : Hát szoktam hazudni neked? 
Julia : Akkor mondd meg őszintén, mi tör-

tént veled a klubban? 
Alessandro : Semmi. Valami hülye fickó 

rossz tréfát merészelt velem, erre széket vág-
tam a fejéhez. 

Julia : Igazán?... De hát mi volt a tréfa? 
Mire vonatkozott? 

Alessandro: Hogy mire?... A gróffal való 
barátságodra. 

Julia : A gróffal való barátságomra? 
Alessandro : Igen 1 No de csak nem tiltom 

meg, hogy ne szórakozz vele, mint valami kis-
kutyussal?... Ha teszem fel, vennél egy kis-
kutyát, vagy Angora-cicát, vagy egy majmot 
és simogatnád és becéznéd, azért csak nem 
dobnám ki az ablakon a kutyát, a cicát, vagy 
a majmot? 

Julia : Pedig, Alessandro, nem tudom, nincs-e 
igazuk abban, amit mondanak... Meg kellene 
tiltanod a grófnak, hogy idejárjon. 

Alessandro : Tiltsd meg te, ha helyesnek tar-
tod. Mivel pedig nem tiltod meg, ez nem jelent-
het egyebet, mint hogy nem ütött rést a szí-
veden. 

Julia : Milyen hidegen és nyugodtan mondod 
ezt. 

Alessandro : Olyan hidegen és nyugodtan, 
ahogy az ügy megérdemli. 

Julin : Ugy?... Hallod-e, Alessandro, mit 
szólnál, ha azt mondanám, hogy az az ember 
kezd érkedelni?... 

Alessandro : Vártam ezt ! Hogyne ! Most 
féltékennyé szeretnél • tenni I Féltékennyé 1 
Engem? 

Julia : És ha mégis érdekelne? 
Alessandro (nevet): Hahahaha... 
Julia (tűzbe jön) : Ne nevess így. Alessandro ! 

Ne nevess, mert megbántasz vele... Hát azt 
hiszed, hogy nevetni való dolog? 

Alessandro : Látod, a nagyvárosi élet és a 
regények megzavarták a fejedet. Rádfér egy 
kis vidéki friss levegő, hogy kigyógyulj a neurasz-
téniából, mielőtt gyógyíthatatlanná lesz. 

Julia : Szóval idegbajos vagyok? 
Alessandro : Pefrsze !• Semmi bajod, csak egy 

kis idegesség. A sok könyv az oka I 
Julia : Szóval nem szabad többé olvasnom? 
Alessandro : Nem. Ilyen nagyot nem kívá-
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nok... Sőt nem kívánok tőled semmit. — Hát 
zsarnok vagyok én? 

Julia : Nein. Még azt se kívánod, hogy szeres-
selek ! 

Alessandro : Természetesen, nem. Ilyen ér-
zést nem lehet követelni... Semmi... semmi az 
egész : egy kis levegőváltozás jót fog tenni. 
A vidék megnyugtatja az idegeidet. De ha azt 
gondolod, hogy unatkozni fogsz ját'ékbábú nél-

ül, meghívhatjuk a grófot, hogy töltsön velünk 
pár napot. Mert hidd el... én nem vagyok félté-
keny. (Leül és hozzákészül az olvasáshoz.) Hol 
van az újság? (Julia az újságot zordul odavágja 
neki, Alessandro jelszedi a földről.) Igen — 
vidékre — jó vidéki levegőre I 

HARMADIK 
(Ugyanaz a díszlet, mint az előző napon.) 

1. Jelenet 
(Julia, a Marchesa, Margot és a Oróf meg-

jelennek a háttérből. Kívülről jönnek.) 
Julia : Megyek és szólok Alessandronak, 

hogy visszajöttünk és hogy nem kaptam 
jegyet. 

Marchesa : A mi páholyunk természetesen 
rendelkezésükre áll. 

Julia : Nem tudom, Alessandro megengedi-e, 
hogy elfogadjam. 

Oróf : Legalább magára biztosan számítunk. 
Eljövünk s magunkkal visszük. 

Margot: Majd mi megmondjuk neki... 
Julia : Bocsánat. Mindjárt visszajövök. (El 

jobbra.) 
Marchesa : Milyen kevéssé diplomatikus maga. 

Szinte hihetetlen ! 
Gróf : Hálásan köszönöm a figyelmeztetését. 

Elhiszem, hogy jó szándékkal tette. De nem 
értem... 

Margot : O 1 0 1 Hát ehhez mit szólsz, Anita? 
Marchesa : Ugyan, gróf úr, azt hiszi, mind-

nyájan vakok vagyunk? 
Gróf (mosolyogva) : ön, marchesa? Gon-

dolni se mernék ilyet 1 De higyjék el, csak 
maguk gyanúsítanak... és hiába... 

Margot : Ugyan, menjen már, ne tetesse 
magát I 

Marchesa: Elég, ahogy ma viselkedtek... 
Margot : Épp elég volt — minden gyanúra. 
Gróf (még mindig mosolyogva) : Biztosítha-

tom magukat, hogy köztem és Julia között 
igazán csak tiszta érdeknélküli és főleg tisz-
teletteljes barátság van. 

Margot : Hát ha így van, akkor jól leplezik. 
Gróf: Hű l De rossznyelvűek a hölgyek... 
Marchesa : Azt hiszi, csak mi? Hiszen már 

a vak is észrevette 1 Mindenki tudja a nagy 
titkot I 

Gróf : Miféle titkot, Marchesa? Ugyan mit 
vettek észre, kedves Margot? 

Margot : O, semmit I Semmit 1 Legföljebb, 
hogy már nem is zavartatják magukat és 
a férj előtt sem tudnak tisztességesen egy-
másra nézni. 

Gróf : No de hölgyeim, ez több tréfánál ! 
Csúfság és gonoszság, hogy mókát csinálnak 
ebből. Rettenetes, hogy ilyen híreket terjesz-
tenek. 

Margot (mosolyogva) : Gonoszság az, amit 
maga cselekszik szegény Alessandroval. 

Gróf : Szörnyű nő maga, kedves Margot I 

Julia : Mondd csak, biztos vagy benne, hogy 
a gróf nem érdekelhet egy nőt sem?... 

Alessandro : Tessék ] Csak folytasd I De majd 
meggyőződsz róla, Julia, hogy én nem vagyok 
olyan, mint a többi i... Egy nőt sem ! Az a 
hülye nem tetszhet egy nőnek sem, éppen azért, 
mert hülye, mert afféle kiskutya, kiscica, afféle 
majmocska... 

Julia : Hát te, te ki vagy?... mi vagy? 
Alessandro : Én? Hogy én ki vagyok?... 

Még mindig nem tudod? Hányszor mondtam 
már... Még mindig nem vetted észre? (erősen 
szembenéz vele) Férfi vagyak... Igazi férfi ! 
(Elkezd újságot olvasni.) 

(VÉGE A MÁSODIK NAPNAK.) 

NAPSZAK 
(Észreveszi, hogy jönnek.) Hallgassanak, az 
Istenért 1 

Margot : Hallgatok, mint a sír. 
2. Jelenet. ' 

(Az előbbiek, Julia és Alessandro) 
Alessandro : Marchesa... Margot... kedvps 

gróf ! 
Margot s Julia biztosan megmondta magá-

nak... 
Alessandro : Hagy nincs jegy a színházba. 
Marchesa : De mi szívesen látjuk magukat 

a páholyunkban. 
Alessandro : Szó sincs róla I Még csak az 

kellene, hogy zavarjuk magukat I 
Margot: Dehogy zavarnak... Eljönnek a 

páholyunkba, és ne is beszéljünk róla többet. 
Ugyan, kedves Alessandro, megfosztaná a 
feleségét a szezon legérdekesebb előadásától? 

Gróf: Szenzációs előadás lesz... 
Alessandro : De nem . az én számomra... 

tudják jól, nem értem Wagnert... 
Margot: Hát azt hiszi, mi értjük? De hisz 

az opera maga olyan mellékes. Jó ürügy, 
hogy találkozzunk, hogy mutogassuk magun-
kat, meg hogy egy kicsit pletykázzunk. 

Alcssandro : Igen, igen, értem, értem. 
Gróf : Az egész előkelő világ ott lesz ma 

este. 
Alessandro : Az a maguk világa — nem 

az enyém... 
Marchesa : De csak nem fosztja meg Júliát? 
Alessandro (félbeszakítva) : Ó, nem, szó 

sincs róla. ő magukkal mehet, ha mulatság 
és öröm neki... 

Marchesa : Hát akkor rendben van minden. 
Számítunk magukra vagy legalább is magára, 
Julia. 

Julia : Ha megengedi, megüzenem, hogy 
elmehetek-e. 

Gróf : Csúnya, illetlen dolog volna, ha cser-
benhagyna I 

Julia : Ejnye ! Miért lenne illetlenség? Igazán 
nem az... 
(Marchesa, Margot és a Gróf búcsúznak és 

elmennek.) 
3. Jelenet 

(Júlia és Alessandro) 
Julia : így hát visszavonhatatlanul fejedbe 

vetted, hogy nem jössz el ma este? 
Alessandro : Tudod, hogy az ilyen előadások 

csak untatnak. 
Julia : De ha mindenki elmegy ! 
Alessandro : Mindenki — rajtam kívül. 
Julia : Ez az utolsó szavad? 
Alessandro : Az utolsó szavam? Nem értem, 

mit akarsz ezzel? Itthon maradok. 
Julia: Itthoni Itthon akarsz maradni? 

mtUt'Uáví (fi&atou*! 
112 



Alessandro : Igenis, Julia, itthon, itthon. 
Ez ellen csak nincs kifogásod? 

Julia: Nem... semmi. Nagyon itthonülő 
lettel, amióta vidékről visszajöttünk. 

Alessandro : Hát persze — ott megszoktam 
esténként az otthonmaradást... 

Julia: No meg talán más valamit is... 
Alessandro : Meglehet... 
Julia: Aztán ml sürgős dolgod van itthon? 
Alessandro : Mindig akad valami annak, 

âki âksrjâ.• • 
Julia : Olyan fajta ügyecske, mint ott vidé-

ken. Azt hiszed, nem vettem észre? 
Alessandro : Ó, igen. Képzeltem. Tudni-

illik nem is nagyon igyekeztem titkolni. 
Julia (eettól a pillanattól kezdve a jelenet 

végéig nagyon ingerült) : Mit akarsz ezzel mon-
dani? 

Alessandro : Hogy te túlságosan szép vagy 
— mindennapra 1 

Julia (haragosan) : Hízelgés ez, vagy sértés? 
Mondd meg, mondd meg nyiltan. Termé-
szetesen nektek férfiaknak mindent szabad ! 
Csalni is szabad... 

Alessandro: KI csalt meg téged? 
Julia : Te, igen, igenis, te 1 
Alessandro : Hát te ezt csalásnak nevezed? 

Oh, azok a könyvek, azok a könyvek ! — 
Hát azt hiszed, ennyit is törődöm Máriával? 

Julia : Szóval a tè számodra nyilván ő az 
a bizonyos kiskutya, vagy kiscica, vagy talán 
az a kedves majmocska 1 

Alessandro : Pontosan, ahogy mondod : maj-
mocska I semmi egyéb. Csak egy kis majom ! 
Most, hogy mondod... Isten bizony, hasonlít 
is rá ! Hasonlít ! Kitűnően mondtad 1 De 
hát azért csak továbbra is a férjed maradtam. 

Julia : Azaz, te szerinted, azért én továbbra 
is a feleséged maradtam. 

Alessandro : Látom, Julia, hogy kezd fej-
lődni a tehetséged. 

Julia : Hogyne, az is ragályos. 
Alessandro : Kétségkívül a tehetség is. 

Főleg ami nem a kutyuskáktól ragadt rád 1... 
Julia : Természetesen, csakis tőled ! 
Alessandro : Különben pedig nem hiszem, 

hogy az a kis falusi idill féltékennyé tehetne. 
Te — és féltékeny? Az én feleségem? Egy 
ilyen kis majomra? Ami meg őt illeti? Majd 
megkapja a hozományát és akár grófnő is 
lehetne belőle. 

Julia : Persze. Pénzzel mjndent el lehet 
intézni I Azt hiszed? 

Alessandro : No azzal a hozománnyal úgy 
mehet férjhez, hogy röptében elkapkodják. 
Ha aztán a hozományon kívül egy fiút is szül 
férjének; hát az a fiú talpig férfi lesz, már 
tudniillik, ha az apjára üt... 

Julia (Strva) : Hallgass, az Istenért, hall-
gass. (Dühösen.) Te nem vagy férfi, Alessandro, 
nein 1 Tudd meg, hogy nem vágy férfi ! 

Alessandro : Azt hittem, hogy a falusi élet 
kigyógyít az idegeskedésből. De most úgy 
látom, jó lesz, ha vigyázol, mert még rosszabbra 
fordul. Azt mondod, hogy nem vagyok férfi 1 

Julia : Azt ! Nem vagy az ! 
Alessandro : Ezt aztán — magyarázd meg I 
Julia : Nem szeretsz, jól látom, semmit 

se jelentek neked. Számodra még a gyerme-
ked anyja sem vagyok. Csak hiúságból, csak 
becsvágyból vettél feleségül. 

Alessandro : Ostoba fecsegés ! De hát miért 
nem vagyok én férfj? 

Julia: Ha szeretnél 1 
Alessandro : Hát tessék. Már százszor 

megmondtam neked, hogy ez a szeretés, meg 
nem szeretés, — eh, ostobaság ! 

Julia : Mondom, hogy nein szeretsz... 
Alessandro : És mit mondasz még? Mért 

nem vagyok férfi? Halljuk ! Mért nem vagyok? 
Julin : Azért — — amit mondtam. 
Alessandro : És mind azért, amit elhall-

gattál, igaz-e? 
Julia : Eltaláltad ! Azt hiszed talán, hogy 

igazi férfi, aki férfinek tartja magát, meg-
engedné, hogy ez a gróf, vagy ahogy te hí-
vod, a kutyuskám... csak úgy beállíthasson 
hozzánk, amikor kedve tartja. . . 

Alessandro : Te vagy az, aki megengeded 
neki... 

Julia: Nagyon érthető, hogy nekem nincs 
kifogásom ellene... Természetes, hogy meg-
engedem I Vagy azt hiszed, hogy csak te 
bánthatsz meg engem? Hogy csak te csalhatsz 
meg engem? Tévedsz ! Szemet szemért, fogat 
fogért I Világos... hogy én megengedem. 

Alessandro : Na igen... belátom í 
Julia : Persze, hogy megengedem I (Szü-

net.) Ha pedig te meg se kérdezed, hogy miért, 
akkor úgy látszik, el tudod képzelni, felteszed... 
tutíod... 

Alessandro : Igen : tudom, hogy te akarod 
így--

Julia (elkeseredetten, mert látja, hogy nem 
sikerült a jérjét felingerelnie) : Mert a szeretőm ! 
Érted? A szeretőm. A kutyus a szeretőm. 
A szeretőm. Most hát tudod. (Néhány má-
sodpercig szembenéznek egymással, az asszony 
kihívóan, a férji hidegen és nyugodtan.) Mi az? 
Hát nem ölsz meg, mint a másikat? 

Alessandro : Nem igaz, hogy megöltem a 
másikat és nem igaz, hogy az a kutyus a sze-
retőd. Hazudsz, hogy dühbeguruljak... Azt 
akarod, hogy Othelloí játszak... Az én házam 
nem színház. Ha pedig így folytatod, meg 
fogsz bolondulni és be foglak csukatni. 

Julia: Bolond? Bolond én? 
Alessandro : Közveszélyes bolond ! Higy-

jem el, hogy szeretőd van. Mert el akarod 
hitetni velem I Mintha az én feleségem meg-
csalhatna engem 1 Megcsalni engem i... Ales-
sandro Gomez nem olyan ostoba. Nem fogod 
elérni azt, amit akarsz, de azt se, hogy én 
regényekből szavaljak neked. Az én házam 
nem színház, mondtam már. Én pedig nem 
vagyok hülye. 

Julia: Nem, pipogya vagy 1 Igenis... pi-
pogya fráter... Hahaha, azt hiszed, hogy férfi 
vagyl... Hahaha, pipogya fráter... igenis... 

Alessandro : Nahát elég 1 Itt rendet kell 
teremteni. (A háttér felé megy.) 

4. jelenet 
(Julia, Alessandro, egy szóiga és Alberto) 

Szólna (bejelenti) : Robles doktor úr. (Al-
berto belép.) 

Alessandro : Épp jókor. (A szolgának.) 
Szólj a sofőrnek, hogy álljon elő. (A szolga 
kimegy.) Amint hallja, elmegyek, de mindjárt 
visszajövök. Nagyon hálás lennék, ha addig 
itt maradna Júliánál, aki nem érzi jól magát... 

I l M ^ I i G Y Ü M Ö L C S Í Z 
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Alberto : Remélem, semmi komoly... 
Alessandro : Majd meglátjuk. Kérem, vár-

jon meg. Igazán megköszönöm a szívességét. 
Mindjárt visszajövök. (Hátul el, Alberto meg-
ütközve nézi.) 

Alberto : Ejnye, de furcsa volt ez az Ales-
sandro ! 

Julia : Annak találja? Mert nem él vele 
együtt, mint én. Ez a furcsaság a természete. 

Alberto : Ó, értem már. Egy kis házastársi 
civódás I... Az egészségedre vonatkozó meg-

ik csúfoladás volt. jegyzése tehát csal 
Ju Julia (nem felel). 
Alberto : Nagyon izgatott vagy, Júliám 1 

Mit gondolsz, hová ment Alessan í ró? 
Julia : Lehet, hogy válni akar... s azért 

ment el... 
Alberto : Válni? Szent Isten 1 Ne tréfálj 1 

Talán megmondanád, hogy mi történt? 
Julia : Talán — nagyon komoly dolgok tör-

téntek. 
Alberto : No, nem lesz az olyan komoly 

dolog, mint te hiszed I 
Julia : Magának könnyű, mert nincs az én 

bőrömben. Én is ilyen könnyen venném a dol-
got. 

Alberto : Hallod-e, Julia, azt hiszem, hogy 
most igazán nincs igazad. Legfeljebb azon pa-
naszkodhatnál, hogy a férjed nagyon is türelmes 
és ha panaszkodnál, nem lennél igazságos. 

Julia : Ó, halljuk, halljuk csak 1 Kezd érde-
kelni ! Miért mondja ezt? 

Alberto : No, azért ne i jedj meg ! Nem aka-
rok vádaskodni ellened ! De arra a szeretetre, 
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arra az őszinte szeretetre mondom neked, 
amellyel irántad vagyok, hogy Bordavilla gróf 
úr viselkedése ebben a házban Alessandron kívül 
minden más férfinek szemet szúrt volna. 

Julia : No látja t Nem is tudja, mennyire 
örülök, hogy maga is ezen a véleményen van. 
Hisz ez az, amit akartam... Mit nem mond 1 
Minden más férfi Alessandron kívül... Persze, 
minden más férfi, akinek fontos a felesége. 
Szóval, maga is igazat ad nekem, maga is?... 
(Alessandro belép és félbeszakítja.) 

4. Jelenet 
(Júlia, Alberto, Alessandro, Suarez dr. és 

a Gróf) 
Alessandro: No nem mondhatja, hogy soká 

maradtam. (Alberto és Suarez dr. szívesen üdvöz-
lik egymást.) Ó, hát ismerik egymást? Persze, 
hisz kollégák... No, akkor megspórolom a be-
mutatást. (Ebben a percben a következőképpen 
helyezkednek el : Julia jobbra ül, nem törődik a 
belépőkkel, Alberto mellette áll ; Suarez doktor 
a háttér felé; mögötte, majdnem elrejtve, a gróf, 
lehajtott fejjel, megfélemlítetten, Alessandro bal-
felé megy.) 

Alessandro s Nézd, Julia, ez az úr Suarez 
doktor, akinek Madrid környékén kitűnő szana-
tóriuma van. Az én kérésemre jött el, hogy 
alaposan megvizsgáljon és kezelésbe vegyen. 
(Alberto a csodálkozás jelét adja.) Te nem vagy 
jól, ezt világos perceidben biztosan magad is 
belátod. 

Alberto: De Alessandro... (Alessandro egy 
szörnyű pillantással elhallgattatja.) 

Alessandro : Az a rögeszméje, — azt állítja 
— hogy ez az úr a szeretője. 

Julia : Igenis, a szeretőm. (Alberto vissza-
tartja, mert nagyon izgatott.) 

Alberto : Hogy mondhatsz ilyet, Julia? 
Alessandro: Nos, látják uraim... hallják? 
Julia : Igenis, a szeretőm 1 Ha nem igaz, 

hát mondja megő (A grófnak. — Ennek a pár-
beszédnek robbanónak, nagyon gyorsnak kell 
lennie). 

Alessandro : Látja, gróf úr, hogy kitart a 
rögeszméje mellett. Mivel pedig önnek nem 
volt, nem lehetett a feleségemmel ilyenfajta 
összeköttetése... 

Gróf (majdnem reszketve) : Persze, hogy nem... 
Alessandro: No hát látják most már.. . 
Julia (egyre izgatottabban) : Hogyan? (A gróf-

hoz fordulva.) Le meri tagadni? 
Gróf : Nyugodjék meg, Szenyara, térjen 

magához^.. 
Julia : Gyáva 1 Gyáva 1 A férjem rádijesz-

tett és te félelemből, igen, csakis t 
nem mered megmondani az igazat? 

Alberto : Julia 1 Istenem ! (Nagy erőfeszítés-
sel félrevonja.) 

Julia : Igenis 1 Igenis 1 Gyáva ! (El.) 
Alessandro : Látták ezt uraim? Bolond, 

szegény... bolond... (Albérlőhöz.) Megkérem, 
hogy legyen szíves és kísérje el a doktorral 
együtt a rendelőjébe és ott nyugodtan és alapo-
san vizsgálják meg : Suarez doktor az én meg-
hízásomból, ön pedig Julia részéről, hogy elfo-
gulatlanul és részrehajlás nélkül történjék az, 
aminek történnie kell. Nincs egyéb mondani-
valóm. (A grófhoz.) ö n t pedig már figyelmez-
tettem, gróf úr: — vagy bebizonyosodik, hogy a 
feleségem bolond, vagy agyonlövöm önt. 

Gróf (Alessandroval a háttér felé megy) : Ak-
kor hát , nem tehetek egyebet, mint ki fogom 
fizetni önnek, amivel tartozom, hogy ne legyen 
több dolgunk egymással. 

Alessandro : Nem ! Az ön kötelessége az, 



hogy befogja a száját és vigyáz a nyelvére. Szó-
val megegyeztünk abban, hogy a feleségem 
bolond és ön pedig idióta. Különben pedig jó 
lesz vigyázni, mert velem van dolga ! (Egyik 
kezét a zsebébe süllyeszti és egy pisztolycsövet villant 
meg, míg a grófot kikíséri. Vele együtt el.) 

6. jelenet 
(Alberto, Suarez doktor, majd Alessandro 

jQn a háttérből) 
Alberto : Felteszem, hogy megértette, miről 

van szó? 
Suarez : Tökéletesen. Mit csináljunk tehát? 
Alberto : Nem tehetünk egyebet, mint amit 

ő kíván. Mert egyébként — ballottai Olyan 
ember, aki megteszi, amit mondott — semmi 
kétség ! 

Suarez : De az orvosi lelkiismeretünk . . . ? 
Alberto : Ebben az esetben a lelkiismeret azt 

parancsolja, hogy iparkodjunk megakadályozni 
egy még nagyobb bűnt. Azonkívül őnagysága 
pillanatnyilag valóban beteg az izgalomtól és 
szüksége van pihenésre . n y u g a l o m r a és főleg 
arra, hogy... egyelőre elkerüljön innen... 

Suarez ! Azt hiszem, jogosabb lenne — ha a 
férfit nyilváníthatnék bolondnak... (Alessandro 
szakltja félbe őket, aki a háttérből jön.) 

Alessandro (Albertohoz megy) : Maga igazi 
jó barát, Alberto doktor I Tudom I Most el-
megyek Suarez doktorral, mert látni akarom 
azt ä helyet s el akarok Intézni mindent, ami 
szükséges. Nagyon megköszönném, ha itt 
maradna vacsorára s gondját viselné szegény 
feleségemnek, amíg visszajövök... Már Intéz-
kedtem, hogy addig nem fogadunk senkit... 
Ugy-e, megteszi a kedvemért? 

Alberto : Rendelkezésére állok — ha kí-
vánja... 

Alessandro : Sosem felejtem el, hogy milyen 
kedves volt ma. Igazi jó barát I Köszönöm ! 
(Suarezhez.) Ha úgy tetszik, doktor... 

Suarez : Mehetünk ! (Albertoval kezet fog.) 
Viszontlátásra 1 

Alberto s Viszontlátásra ! 
Suarez (Alessandnohoz) : Parancsoljon ve-

lem ! (A háltér felé mennek s mikor az ajtóhoz 
érnek, Alessandro visszafordul, két kézzel meg-
rázza Alberto doktor kezét, nagy bensőséggel.) 
Igazi jó barát Alberto doktor I Köszönöm. 
(Mindketten el.) 

7. Jelenet 
(Alberto — Julia) 

Julia (jobbról jön, idegesen és feldúltan). 
Alberto : Julia 1 Julia ! 
Julia s Ó, a kisfiam ] A kisfiamat ! Látni 

akarom a fiamat. (Az egyik /alicsengőn csönget, 
aztán a másik csengőhöz fut és ott is kétszer 
csenget. A szobalány és a szolga megjelennek az 
oldalajtóban. A szobalányhoz.) Hozzák ide a 
kicsit ! (Szobalány el.) Azonnal hozzák ide a 
fiamat. (Szolga el.) 

Alberto : Nyugalom, Julia, nyugalom ! Kü-
lönben igazán beleőrülsz... 

Julia s Hát még nem vagyok őrült? Ó, a 
gyáva I így elhagyott ! Eltűrte, hogy a férjem 
erre vetemedjék ! — és a férjem — a férjem 
pedig... miért nem ölt meg bennünket? 

Alberto : Ó, ez a bosszú talán még szörnyűbb. 
Itt láttam a grófot — amint a férjed előtt — 
reszketett a félelemtől... 

Julin : Hogy az én férjem — Igazi férfi?!... 
Hát ha igazi férfi, -— azt kérdezem — miért 
nem ölt meg bennünket I Miért? Nem értem ! 
Othello megölt volna ! 
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Alberto: Othello a szenvedély embere volt... 
de nem volt nagyon okos... Alessandro pedig... 

Julin: Alessandro nagyon okos... az okos-
ságát pedig a plebejusok pokoli gőgje irányítja... 
Ó, az ilyen embernek nem kellett megölnie 
az első feleséget. Csak elintézte — hogy meg-
haljon ! Biztosan a félelemtől halt meg... 
De a gyermek ! Az én fiam 1 0 , ha kiszívhat-
nám belőle mindazt a vért, amit az apjától 
örökölt... Mert ő az apja 1 S a kicsi szereti 
őt... Aluerto doktori Szereti Alessandrot ! 

Alberto : És te is szereted, Julia — te is 
szereted. 

Julin: Igen!... Én is! Az örülésig szere-
tem... Meg se értheti — el se tudja képzelni, 
Alberto... Mert nem igaz, hogy megvásárolt!... 
Legyőzött és meghódított. Most látom tisztán: 
meghódított. De hát ő... Uram Isten — sze-
ret-e? Szeret-e? Vagy nem szeret? 

Alberto : Mindig ugyanaz a kétség? 
FÜGGÖNY 

NEGYEDIK NAPSZAK 
(Az elözó napszak díszlete.) 

1. jelenet 
(Alessandro, Alberto és Suarez doktor) 
Alessandro (a hátsó ajtónál egy levelet ad a 

szolgának, míg Alberto és Suarez doktor ülve vár-
nak rá) : Amint megkapja ezt a levelet, azonnal 
jöjjön. (A szolga kimegy.) A feleségem megjött 
már? Ugy-e? 

Alberto : Igen, itt van már. Ó, milyen szo-
rongva, milyen türelmetlenül várta ezt a pilla-
natot 1 Megértettem, hogy ön miért kívánta, 
hogy egyedül fogadjam. Nagyon is izgatott 
volt, hogy megérkezésekor ennyi minden érzést 
egyszeri fogadjon be... 

Alessandro : Nagyon jól van így. De, úgy-e, 
meggyógyult? Egészen meggyógyult? 

Suarez: Meg kell mondanom... 
Alessandro : Mit? 
Alberto : Ne ijedjen meg. Azokból a halu-

cinációkból és rögeszmékből, amelyekre gondol, 
teljesen kigyógyult. (Suarez doktornak, aki bólint 
a fejével) Ugy-e? 

Suarez : Ugy van 1 Egészen ! Persze, az ilyen 
gyönge, sokat szenvedett szervezet, amelyet 
mind a sok baj alaposan megviselt, amely végig-
szenvedi e azt, amit a Szenyora szenvedett, 
bizony, mindezt nem felejti el egyszerre. Né-
mely ideges tünet még észlelhető I Olyan tü-
netek, amelyek nőknél különösen gyakoriak, 
de amelyek remélhetőleg idővel el fognak 
múlni. Majd a lelkinyugalom és a testi pihe-
nés... 

Alberto : Erről majd én gondoskodom. Egyéb-
ként minden rendben ment : most Julia itt van 
— együtt van a fiacskájával és türelmetlenül 
várja önt, Alessandro. 

Suarez : Ami természetes ! (Alessandrohoz.) 
Akkor hát nincs többé szüksége rám ! A fel-
adatomat eredményesen elvégeztem. Kérem, 
fogadja jókívánságaimat és szíves engedelmé-
vel megyek is... 

Alberto : Én is megyek. Julia már nagyon 
türelmetlen és ez a találkozás — igazán csak 
a kettőjük dolga... 

Alessandro : Nem, kérem, maradjanak. Jobb 
szeretem, ha első beszélgetésünknél itt van 
valaki. (Csönget és bejön a szolga.) Mondd meg 
a Szenyorának, hogy várjuk 1 Jöjjön be, ha 
kedve vun. (A szolga kimegy) Önök jól tudják, 
hogy milyenek az asszonyok, én meg önöknél 
is jobban tudom, hogy az enyém milyen. 

2. jelenet 
(Előbbiek, Julia, majd a gróf és a szolga) 
Julia (beront balról és hirtelen megáll, amikor 

meglátja Albertot és Suarez doktort) 
SZÖiRELTAVOLITAS egyszerű é i veszélytelen 

Roll-papi-ral, gyorsan ledörzsölhető! Kér je P 1.50 
á rban bá.-melyik szaküzletben. 

Alessandro: (jobbról) : Julia! Ml bajod? 
Julia : Semmi. Azt hittem, hogy egyedül vagy. 
Alessandro : Hogy vagy? 
Julia : Jól. 
Alessandro (feléje megy és behatóan nézi) : 

Igazán jól? Egészen? 
Julia (megérti, hogy mire gondol a férje) : Tel-

jesen jói. (Megcsókolják egymást.) 
Alessandro (kibontakozik) : Nyugodj meg ! 

Ne kezdjük élőiről. Fontos, hogy meggvógyul-
tál ; így hát minden jóra fordult. 

Julin : Neked köszönhetem Alessandro. Neked 
köszönöm ! 

Alessandro : Nekem? Talán inkább a doktor-
nak ! — Nem gondolod? — A doktornak. 

Alberto : Julia magának akarja megköszönni, 
hogy idejekorán észrevette a betegséget... és 
természetesen megköszöni Suarez doktornak, 
hogy ilyen teljes sikerrel gyógyította... 

Julia : Ugy van I Alessandro, ó ha tudnád, 
mennyire vágyódtam ide vissza ! 

Alessandro : Amint látod, a kívánságod tel-
jesült. 

Julia : Micsoda napokat töltöttem ! Micsoda 
éjszakákat 1 Ó ! Főleg az éjszakák ! Azok a 
hosszú éjszakák ! 

Alberto : Ugyan ! Felejtse el ! Nem kell rá 
emlékezni ! 

Alessandro : Gondold, hogy rossz álom volt. 
Szolga : Bordavilla gróf úr. 

(Bejelenti és vár, Alberto, Suarez doktor és főleg 
Julia meglepett mozdulattal néznek.) 

Julia: Bordavilla gróf? 
Alessandro : Igen kedvesem, Bordavilla gróf. 

Nem emlékszel rá? Bordavilla gróf ! Jó bará-
tunk, Borda villa gróf, aki eljött, mert meg-
hívtam. Illendőnek tartottam, hogy írjak neki. 
Értesítettem, hogy gyógyultan hazatérsz. Te 

Íól tudod, hogy egy beszámíthatatlan pillanat-
on — szándéktalanul ugyan —, de nagyon 

súlyosan megsértetted. Olyan gaztettel vádol-
tad meg, amelyre ő képte'len — hisz kifogás-
talan úriember. Megírtam hát neki, hogy álta-
lam kéreted, jöjjön el — mert meg akarod adni 
neki azt az elégtételt, amellyel az ilyen kifogás-
talan úriembernek tartozunk. Néhány szót a 
magam nevében is hozzáfűztem, — figyelmez, 
tettem, mennyire illő — hogy elfogadja ezt a 
meghívást... (A szolgához.) Igen, Igen I Kéret-
jük ! Gyorsan ! 

Alberto : Szüksége van még most is ránk? 
Alessandro (mosolyogva) : Nem, köszönöm. 
Alberto (búcsúzkodva) : Akkor hát... 
Alessandro : Bocsássanak meg, hogy nem 

kísérem ki önöket... 
Suarez : Kérem, ne zavartassa magát. 
Alberto: Ugyan! Szó sincs róla... Viszont-

látásra holnap, Julia. (Jelentőségteljesen néz rá.) 
Julia (halkan) : Legyen nyugodt. Az ilyen 

leckét nem lehet elfelejteni ! (Mtg Alberto és 
l l - t - l À ii/inrvt Ahksvia Ismert szolid Panzió. Központi fekvés. Mlndan szobában folyóvíz noicl AUgUSZl AOOaZla Fílvtlágosltást nyújt Aueuszt culcriszda I. körülit, Krisztina-tér 3. szám 
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Suarcz doktor kimennek, hátul belép a gróf. Szer-
tartásosan üdvözlik egymást.) 

3. jelenet 
(Júlia, Alessandro és a gráf, aki komoly és 

izgatott) 
Alessandro : Gróf úr ! 
Julia : Gróf úr 1 
Alessandro: Örálök, hogy most, amikor a 

feleségem egészsége helyreállt — ezzel együtt 
helyreáll jóviszonyunk barátainkkal is ... 
De kérem, foglaljon helyet gróf úr 1 ... 
(A gróf egyik távolabbi székre akar leülni, 
de Alessandro a kis teázóasztal közelébe vezeti.) 
Ne oda ! Julia kérlek, adj egy széket a gróf 
úrnak, ez itt nagyon kényelmetlen ! 

Julia : Ó bocsánat I 
Alessandro : Remélem megtisztel azzal, hogy 

velünk teázik. (Csönget, szolga balról bejön.) 
Gróf (megfélemlítetten) : Teázni? 
Alessandro : Igen, gróf úr ! (A szolgához.) 

Hozza be a teát I (A szolga kimegy és visszajön 
teával, süteménnyel, stb., melyeket az asztalkára 
rak.) Barátságos teázás nagyon jó alkalom úri-
emberek között, ilyenfajta elégtételadásra... 
(A szolgához.) Ide egy csészét nekem... Ide egyet 
a Szenyorának és ide a gróf úrnak... így jól 
van. Elmehet. (Szolga balra el.) No, jöjjön köze-
lebb gróf úr... Ugyan kérem, üljön már kényel-
mesebben... Hisz jóbarátok közt van... Kínálj, 
Julia. (A gróf még mindig nagyon izgatott.) Ne 
higyje, hogy magamfajta ember nem becsüli 
meg a jó teát I Igaz, gyerekkoromban mifelénk 
csak akkor ittunk, ha valakinek a hasa fájt I 
Bizony 1 No, nc utasítsa vissza 1 Igazán a leg-
jobb tea, amit hozzánk importálnak ! 

Gról : Bizonyos 1 
Alessandro : Kérem ízlelje meg t Emelje le 

a tetejét... egészen nyugodtan 1... (Julia kiönti 
a teát a gróf csészéjébe, Alessandro elveszi és a 
saját üres csészéjét teszi a helyébe. Julia újból tölt, 
mire Alessandro a csészét Julia elé leszi, úgyhogy 
Bordavilla gróf utolsónak marad. Ugyanígy tör-
ténik a cukorral is.) 

Alessandro (szünet után) : Ugy látom, gróf 
úr, nagyon csöndes 1 Mintha ma láttuk volna 
egymást először, mintha nem is lennénk régi 
ösmerősök. 

Gról: A dolog úgy áll... én azért jöttem... 
bizonyára tudja, hogy... 

Alessandro : Tudóin, tudom, gróf úr. Igen, 
hát amint megírtam a levelemben, most lát-
hatja tulajdon szemével, — a feleségem tel-
jesen gyógyultan tért haza. így hát természe-
tesen, magyarázatát szeretné adni... 

Julia : Igen. Megkértem a férjemet, hogy 
hívja meg önt, mert elégtétellel tartozom, hisz, 
súlyosan megsértettem... 

Gról : Engem, Julia? 
Julia : Ó, hogy bántam önnel I S ha arra 

gondolok, hogy gróf úr milyen határtalanul 
korrekt... 

Gróf: Bocsásson meg, nem tudatosan... biz-
tosíthatom... 

Aessandro : Rendben van. Ezzel a bocsánat-
kéréssel... minden elintéződött... 

Julin : Igen, súlyosan megsértettem. Amikor 
elfogott az az őrület, annyira szerettem a fér-
jemet, hogy beleőrültem, — és mindenáron 
meg akartam tudni, hogy szeret-e, vagy sem, — 
önt használtam fel arra, hogy féltékennyé te-
gyem. Őrültségemben elragadtattam magam 
és azzal vádoltam meg, hogy elcsábított... 
Hazugság volt és nagy gonoszság is lett volna, 
ha nein lettem volna őrült. De mivel az voltam, 
— mert úgy-e, az voltam, gróf úr? 

Gróf : Igen, igen... sajnos, Szenyora I 
Alessandro : Szenyora 1 Nagyon helyes. 

Folytasd, Julia. 

Julia : Amivel én akkor megvádoltam, az 
csúnya gazság, amely nem lett volna méltó 
olyan úriemberhez, amilyen gróf úr ! 

Alessandro : Csúnya gazság, úriemberhez nein 
méltó. Nagyon helyes 1 

Grót : Igén, igaz... igaz. 
Alessandro : Ugyan, gróf úr, nyugodjon már 

meg. Ugy látom, nagyon izgatott. Parancsoljon 
még egy csésze teát. Julia, tölts még egy csé-
szével... 

Gróf: Köszönöm... nem kérek... 
Alessandro : Vagy talán inkább hársfateát?... 

Nem? Hát jó, Akkor maradjunk annyiban, 
hogy megbocsát a feleségemnek azért, mert 
önt akaratlanul, de súlyosan megsértette, úgy-e? 

Gróf: Igen... bocsánat — mindenért — igen... 
És ha nem kíván egyebet... (Fel akar állni.) 

Alessandro (visszatartja) : Nyugalom, gróf 
úr. Olyan türelmetlen, olyan izgatott... Az 
ember azt hinné, alig várja a pillanatot, hogy 
elmehessen... 

Gróf : Ó, nem, de megvallom sürgős dolgom 
van és sajnos, kénytelen vagyok... (Megnézi 
az óráját.) 

Alessandro : Rendben van I A feleségem 
elmondta mindazt, amit el kellett mondania 
és a gróf úr megbocsátotta az esztelenséget... 
így hát nekem már csak annyi a dolgom... 
hogy megkérjem... tiszteljen meg továbbra is 
látogatásával. Beláthatja, hogy annyi minden 
után — ami történt, — nagyon rosszul festene, 
ha megszakadna köztünk a kapcsolat. Most 
hogy a feleségem — teljesen meggyógyult — 
nem fenyegeti gróf urat semmiféle veszély I 
Na, hogy lássa, mennyire megbízom az asszony-
kám tökéletes gyógyulásában — itthagyom 
magukat egy kicsit s behozok egy pár jó Ha-
vannát, hogy megkínáljam... 

Gróf : Ne kérem — ne fáradjon I Miattam 
ne... 

Alessandro : Ejnye ! Hisz ez csak jó kifogás, 
— hogy egyedül hagyjam magával — hátha 
Júliának van valami mondanivalója, amit nem 
mer előttem megmondani, vagy amit nekem 
tapintatból nem illik meghallanom. (Becsukja 
az ajtókat.) Mindjárt visszajövök. (El a hát-
térben.) 

4. ' jelenet. 
(Julia 4s a gróf) 

Gróf : Micsoda ember I 
Julia : Bizony ! (Hallgatnak. A gróf gyana-

kodva néz körül.) Ne, ne nézzen körül olyan 
óvatosan. Nem ismeri a férjemet, Alessandro 
nem hallgatózik ajtók mögött. 

Gróf : Ki tudja? Még arra is képes, hogy 
tanukat hlv... 

Julia : Miért mondja ezt? 
Gról : Azt hiszi, elfelejtettem már azt a ször-

nyű jelenetet? Amikor idehívta az orvosokat... 
amikor megalázott engem, amennyire férfit 
csak meg lehet alázni és elkövette azt az alá-
valóságot, hogy magát őrültnek nyilváníttatta? 

Julia : De mikor igaz volt ! Mert ha nem 
lettem volna őrült, nem mondtam volna azt, 
amit mondtam... 

Gróf: De... 

Hölgyek jelszava: 
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Julia : őrült voltam, Igen, kötöznivaló bolondl 
firól : Hallja, Szenyora, úgy látszik, — a 

férje meg maga engem akarnak megőrjíteni ! 
Julia : önt? No nem hiszem, hogy az könnyű 

dolog lenne. 
5. jelenet 

(Előbbiek, Alessandro) 
Alessandro (egy doboz Havanna-szivarral) .-

Gróf úr... 
Gróf (visszautasltja a szivart, amelyet Ales-

sandro kínál) : Köszönöm 1... Ne vegye rossz 
néven... 

Alessandro : Figyelmeztetem, hogy egészen 
különleges minőség... valódi Havanna... 

Gról : Látom... De fáj egy kicsit a torkom... 
Alessandro : Ó, az más ! Akkor nem eről-

tetem. De miért áll fel? Kérem, gróf úr, fog-
laljon helyet... 

Gróf : Csak önre vártam, hogy elbúcsúzzam... 
Alessandro : Ilyen hamar? 
Gróf: Ha nem" parancsol már velem... Em-

lítettem, hogy... 
Alessandro : Ó kérem, ne mentegetődzék. 

Ne zavartassa magát 1 Csak, ahogy önnek 
kellemes... 

Gróf (elköszönve) : Akkor szíves engedelmé-
vel... Szenyora... (Meghajol, de Julia a kezét 
nyújtja.) 

Julia : Gróf úr, ön tudja, hogy ebben a ház-
ban milyen szívesen látott vendég... 

Alessandro (kezet nyújt neki) : Helyes, helyes, 
ön tudja, hogy milyen örömmel... (A gróf ki-
megy Alessandroval, aki röglön újból bejön.) 

Utolsó jelenet 
(Julia és Alessandro) 

(Az asszony elgondolkodva ül az asztal mellett ; 
a férfi lassan bejön. Mindakettôn meglátszik, hogy 
zavarban vannak és nem tudják, hogyan kezdjenek 
beszélgetésbe : az asszony ülve marad, a férfi pedig 
rágyújt a Havanna-szivarra.) 

Alessandro: Nagyon jól csináltad. Tetszettél 
nekem. Nagyon okosan beszéltél. 

Julia: Alessandro! (Nyugtalanul, idegesen 
feláll, feléje megy, aztán bátortalanul megáll.) 

Alessandro (behatóan nézi) : No mi az? 
Julia : Alessandro 1 
Alessandro : De hát mi van? Zavartnak lát-

szol... Itthon vagy, a férjeddel vagy. Mondd 
meg hát, mi bajod? 

Julia (végre rászánja magát, odamegy hozzá és 
a lábaihoz borul) : Bocsáss meg, Alessandro, 
bocsáss meg I 

Alessandro (gyorsan felemeli és akarata ellenére 
is meg van hatva) ; Ugyan, Julia, mit csinálsz? 
Kelj föl! 

Julia : Bocsáss meg nekem, az Isten szerel-
méért, a fiúnkért, mindazért, amit a legjobban 
szeretsz, bocsáss meg ! 

Alessandro : De mit bocsássak meg? 
Julia : Ha másért nem, bocsáss meg azért, 

Alessandroi— mert annyit szenvedtem... 
Alessandro : De hát mit bocsássak meg? Azt 

mondták nekem, hogy egészen meggyógyultál... 
hogy már nem halucinálsz... (Megfogja az arcát 
és kényszeríti, hogy szembenézzen vele.) Igaz vagy 
sem? 

IIS 

Julia : Igaz ! — Alessandro ! igazad van. 
(Karjaival átfonja a férfi nyakát és az nem uta-
sltja vissza.) Mindazokat a szörnyűségeket csak 
azért találtam ki egy szerencsétlen pillanat-
ban... Minden hazugság volt. Hogy én meg-
csaltalak? Hát tudtam volna?... Megcsalni 
téged?... Csak azt kérem : mondd meg nekem, 
szükségem van rá, hogy megmond — komo-
lyan, őszintén... mondd... Alessandro : hiszel 
nekem most? (Szünet.) 

Alessandro : Julia, egyszer azt kérdezted 
tőlem, igaz-e, hogy öltem?... 

Julia (a szájára tapasztja a kezét) : Hallgass ! 
Ne emlékeztess rá ! 

Alessandro (szelíden eltolja a kezét) : Azt kér-
dezted tőlem, igaz-e, vagy sem, hogy megöltem 
az első feleségemet, én pedig válaszképpen azt 
kérdeztem : el tudod-e hinni, hogy megöltem? 
Emlékszel, mit feleltél rá? 

Julia : Hogy nem hiszem el, hogy nem tudom 
elhinni. 

Alessandro : No hát, most én mondom neked, 
hogv sosem hittem el, hogy odaadtad magad 
ennek a hülyének... Hogy nem hittem, — még-
csak eszembe se jutott — hogy képes lettél 
volna rá... Hogy volt csak egy perc is — amikor 
nem voltál az enyém... Elég ez neked? 

Julia: Igen... még egy perc sem ! (Megszédül 
és Alessandro fölfogja a karjában.) Még egy perc 
sem, Alessandro I 

Alessandro: Mi az Julia?... Julia!. . . Mi 
bajod? 

Julia (magához térve) : Semmi, semmi az 
egész... Csak elszédültem... de már jobb... Már 
elmúlt... 

Alessandro : Már jól érzed magad? Nem kí-
vánsz valakit? 

Julia : Nem, köszönöm. 
Alessandro (meg van hatva, bár szeretné lep-

lezni. Leül közel az asztalkához és szivart vesz ki 
a dobozból és készül rágyújtani. Julia halkan 
közeledik hozzá és miközben beszél, lassan letérdel 
melléje.) 

Julia : Hallgass meg, Alessandro : ha nagyon 
beteg lennék, ha haldokolnék és a gyógyulásom 
a te kezedben volna... 

Alessandro : Miket beszélsz ! Hogy jut az 
eszedbe? 

Julia : De igen ! Ha haldokolnék és te meg 
tudnál menteni, megmentenél? 

Alessandro : Igen. 
Julia : Hát akkor képzeld el, hogy most így 

van, hogy haldoklom és te megmenthetsz... 
Egyetlen szavaddal... 

Alessandro : De hát miért kerülgeted? Mondd 
meg már végre, — miről van szó. 

Julia : Nem, nem mondom meg, ha előbb 
nem ígéred meg, hogy felelni fogsz arra, amit 
kérdezni akarok ! Amit meg kell, hogy tudjak. 
Megígéred? 

Alessandro : Igen. 
JuHa (átöleli és a fülébe súgja) : Mondd, 

Alessandro : szeretsz engem? (A férfi igyekszik 
leküzdeni erős meghatottságát, mely azonban úrrá 
lesz rajta.) Mondd, szeretsz? (A férfi hideg, szúró 
szemében két könnycsepp csillan meg, melyet el 
szeretne rejteni. Egy percig küzdenek. A férfi, 
hogy elrejtse könnyeit, az asszony, hogy felfedezze 
őket. Végül is Julia győz és csókkal borítja a két 
szemét.) Szeretsz? 

Alessandro (erős iólndulattal) : Hát hogyne 
szeretnélek, Júliám, hát hogyne szeretnélek? 
Egész lelkemmel, egész , szívemmel ! Jobban, 
mint saját magamat ! A bolondulásig... 

Julia : Alessandro ! 
Alessandro (hirtelen hangot változtat) : Na, 

elég! Csend!... Regénybe, meg színdarabba 
való az ilyen ! (Felemelkedve.) Tégy úgy, mintha 
nem is hallottad volna ! 

VÉGE. 

»CAFFANOVA « fízSkészűlék 
meghódította a kávé igaz barátalt I 

»CAFFANOVA«: " J J 5 £ 
álló Öves. Teljesen zárt üvegedény. Automa-
tikus működés. Eredményei a leg-
zamatosabb kávé. Minden vas-, 
üveg és héztart ásidkk-kereskedésben kapható 
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pályázatunkra beérkezett újabb müveket itt közöljük. Várjuk a továbbiakat! 

TETEMREHÍVÁS 
(Dr. Bartba Józsefné Bpect) 

A radványl sötét ardőben, 
Alva találták Bárczy Benőt. 
Hosszú fiaskó az ifjú zsebében, 
íme, bizonyság: Isten előtt: 
Lumpolt őkelme tegnapelőtt. 

FALU VÉGÉN KURTA KOCSMA. 
Petőfi után szabadom átkőltőtte: 

(Vély József, Vésztő) 

Falu végén kurta kocsma: 
Előadás készül ott ma. 
Színészek várják remegve, 
Hogy az éj mér közelegne. 

Ai éjszaka közeledik, 
A világ lecsendesedik, 
A pénztárost kiültették, , 
A színpadon még sötétség. 

Igaz, hogy a kocsma hangos: 
Munkálkodik a cimbalmos; 
Csak épp a »színházterembe«, 
Nem lépne egy lélek sem be. 

Kocsmárosné (aranyvirág), 
Méricskéli tüzes borit . 
A nalva (mint nagyanyám), 
Kacsingat egy legény után. 

Cigány húzza, húzza Jobban . . . 
»Táncolni való kedvem van!« 
Szól a nalva s a legénnyel, 
Táncra perdül szenvedéllyel. 

S e kopogtat az asztalon, 
A diriné: »Ne oly nagyon! 
Azt üzeni Urem Neked: 
Bent táncolj, ha nagy a kedved!« 

»ördög bújjék az aradba, 
Te pedig menj a pokolba! 
Húzd csak cigány!« kedve robban 
És csak ropja egyre jobban. 

Közbelép a hősszerelmes: 
»Öltözni mér jó lesz, kedven! 
Az ügyelő mindjárt csenget, 
Tapssal vár a szomszéd herceg!« 

Feleletet nem ad, siet, 
Szeretne mutatni s i k k e t . . . 
De nincs herceg, nincs egy lélek 
Hazamentek a legények. 

BÜNV ÁLLOMÁS 
(Milkóné, Szolnok) 

A »Színházi Élet« fejtornaként, verspályázatot 
[hirdet itt. 

Mi dilettánsok átfordítjuk, nagy költők Ismert 
[verselt. 

E költök túlvilági álmát, nem zavarja e müvelet, 
örökbecsű munkáikból miként faragunk rímeket. 

De vannak élő költőink is, itt van például Haltai, 
Vele Igazán nem szeretnék, a sötétben találkozni. 
»A Néma Levente« nagy költőjét kérem,, hogy ne 
Mert belerontott egy szép versébe: [vegye zokon, 
E g y asszony túl a hatvanon, egy asszony túl 

[a hatvanon. 

SZEPTEMBER VÉGÉN 
(Czltter Zsuzsa, Törökszentmiklós) 

Még égnek a lámpák ott benn a teremben, 
Szikráznak « lángok a mozi falán, 
Még gyűl a közönség az utcahomályból, 
Üres hely alig marad ma talán. 
Még harsog a ritmus a jazz-zenekarból, 
Még árad a pletyka a páholy ölén, 
De íme a lángok lassan kialudnak, 
S fehér patyolatra vetődik a lány. 

CSALADI KÖR 
(Szamos IIa, Bpest) 

Este van, este van, kl-kl nyugalomba, 
Feketén bóllngat, a színházak orma. 
Zúg már a nézőtér, bámul és tapsolgat, 
Gong-ütésre aztán, csendesen elhallgat. 
Mintha száz láb kellne valamennyi ({őrinek, 
Lomha, szines tények, színpadra görögnek. 
Csapong a párbeszéd, eseményt sodorván, 
Sikoltoz az ének, a színészek torkán. 
Nézők közt fehérlik, kövér néni kéípe, 
Szidja a szomszédját: »adta csúnya népe!« 
Hangosan szitkozik, igen mérges faj ta , 
Pedig derék férje, nagyon csittitgatja. 
Izgulnak többen is, közbeszólni restek, 
Lendülnek előre, könnyű s nehéz testek, 
Végre csittül minden, előadást nézik, 
Primadonnát most már kövérebbnek vélik. 
Susognak, beszélnek, dobognak a szivek, 
S előadás végén tapsolnak a kezek. 
Es te van este van, kl-kl nyugalomba, 
Feketén bólintgat, a színházak orma, 
Csendes a nézőtér, könnyebbülten sóhajt, 
Asítoz a színház, mert aludni óhajt. 
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ÍRNI, ÍRNI, ÍRNI 
(D. A., Szeged) 

Várni, ha nyolcat üt az óra, 
Egy közelgő bemutatóra. 
Nem kérdeni,, hogy mit játszanak, 
Csak drukkolni az új darabnak. 
Ezüst lamék, fekete sálak, 
Páholyokban vakító vállak. 
Állni frakkban, kemány ingmellben, 
Fuldokolni a szivarfüstben. 
Kritikusokkal barcra kelni, 
Fojtott dumákat énekelni. 
Hallgatni nézőtér bugását, 
Intrikusoknak mély zúgását. 
Lépni a vasfüggönyön által, 
Rendezővel, primadonnákkal. 
RemegvB, bújva, lesbe, lopva, 
Nézni egy idegen kritikusra. 
Meghajolni a nagy premiéren, 
Tapsorkánban, lihegve mélyen. 
Tagadni multat, mellet verve 
Féltéglával, ajkbiggyesztve. 
Megbánni mindent, Törve, gyónva 
Borulni rá a plágiumra. 
Egy új darabot, szörnyűt Írni 
És írni, irni, írni, írni. 

,TOLDI. 
(Mészáros Vica, Balatonszárszó) 

Mintha futballpálya egyszer feléledne, 
Futball szellemébe élet ébredezne, 
Toldt Géza képe úgy tűnik fel nékem, 
Vagy kllenc-tiz újság képmellékletében. 
Rémlik mintha látnám termetes növését, 
Magyar-olasz meccsen kapura lövését, 
Élvezném szép ívét szálló labdájának 
Mit sok kapus képzel Isten csapásának. 
Ez aztán a legény, hogyha kell a pályán, 
Nem is terem párja más csapatok táján; 
Hárman sem bírnák tán gáncsolni a lábát, 
Sem elfogni gólnak induló labdáját. 

EGY CIGÁNYZENÉSZ PANASZAI: 
(Ady: »Gőg és Magóg« után szabadon 

(Mészáros Vica, Balatonszárszó) 

Füstös dádék lia vagyok én, 
Hiába vernek cintányért, dobot, 
Én mégis megkérdem tőletek: 
Hát a jazz itt már engem kidobott? 

Kávéház fényes öblén éltem én 
S fülembe itt most buta jazz rivall, 
— Szabad-e hát még közétek ülnöm, 
Ös időknek ős dalaival? 

Fülem vattával tömjétek tele, 
Két szemem ezres bankó zárja el, 
Ne halljam az élet új slágereit 
S akkor kiáltom: »Hahó, táncra feil« 

Kicsi csárdától pesti stúdióig, 
Mégis csak száll a dal, borús és vidám, 
S ha pukkad százszor is a jazzdobos, 
Mégis győztes, új, magyar és — cigány. 

BESZEGŐDTEM TARNOCARA . . . 
(Bartos Kató, Tüskevár) 

Beszegődtem Hollywoodra filmsztárnak, 
Jó sora van ott a művészgárdának. 
Fizetésem heti ezer s tíz dollár, 
Megél abból egy jó sztár. 

SZOMORÚ VASÁRNAP . . . 
(Molnár János, Djdiósgyőr) 

Szomorú vasárnap nem tudom mit tegyek, 
Utolsó pénzemen egy »Színházit« veszek. 
Álmokat kergető, vidám kis könyvecske, 
Am de jő a Nőm és kezemből kivette. 
(Hsak ezért szomorú nékem a vasárnap, 
Feleségem olvas s engem öl a bánat. 
Szomorú vasárnap. 

Az e heti 10 pengős könyvjutalmat kapta 
Mészáros Vica, Balatonszárszó-

Ji /VWA 
Betű rejtvények 

(Dr. Szőke Sándor, Bpest) 
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ÁTVÁLTOZTATÁS 
KÍNÁL 
MENTE 
ÁROK 
HIBA 
EROS 
TENG 
AGA 
PÁROS 

Minden szóból, egy betű megváltoztatásá-
val új szót nyerünk. (Pl.: Botor — Bútor.) 
A behelyettesített betűk sorrendben egy 
divatos gyógymód nevét adják. 

SZÜLETETT.. . ? 
HAMLET, 
VIII . HENRIK, I I 
REMBRANDT, 
A ZANZIBÁRI KÉTFEJŰ BORJO, 
DE VALERA, 
EL GRECO. 
Ha e hírességek szülőhazájának kezdő-

betűit fenti sorrendben olvassúk, egy sza-
bad város nevét kapjuk. 

NEVEZETESS EGEK 
VEZÚV, 
HÉTTORONY, 
PROPYLEÁK 
ESZKIMÓK, 
NÉGEREK, 
VATIKÁN, 
NAGY SÁNDOR KÖNYVTÁRA. 
Fenti nevezetességek földrajzi helyeinek 

kezdőbetűi Amerika egyik nevezetsségét 
adják. 

MIT TARTALMAZ? 
TENGERVÍZ 
SZALONNA 
ABLAK 
VERS 
VEGYÜLET 
FAL 

E szavak mindegyikéhez í r juk oda egyik 
fő alkotórészüket. Ezeknek kezdőbetűi sor-
rendben egy szép őszi művelet nevét adják. 

SZÔBEIKTA TAS 
K ö HÜVELY 

LELKI LEVES 
DISZNÓ TÚRA 

GALAMB IDŐ 
ANYA VÁR 
SZÉP SZAKÉRTŐ 

Fenti szavak közé olyan szavakat kell 
iktatni, melyek úgy a balról, mint a jobb-
ról álló szavakkal összeolvasva, értelmes 
szavakat adnak. A beiktatott szavak kezdő-
betűi felülről Jetfelé olvasva nagy magyar 
költő vezetéknevét adják. 

LANCREJTVENY 
KEEÖYNLFCOE'SR. 

Ki ©z ® híres magyar költő? 
(Bizonyos matematikai szabályt tar tva 

szem előtt, könnyen elolvasható a név.) 

ELLENTÈTREJTVENY 
ROSSZ 
RÉGI 
EGYISTENHlVÖ 
OTT ' 
NYÁR 
GYENGE 
JÓZAN 

A szavak ellentéteinek kezdőbetűi fenti 
sorrendben a rómaiak egy istenének nevét 
adják. 

SZÔALGEBRA 
( A - B ) + (C -D) + (E—F) = X 

Fenti egyenletben minden betűnek van 
egy jelentése. Ha ezeket a betűk helyére 
í r juk s a kijelölt »összeadást« és »kivonást« 
elvégezzük, megkapjuk X-et, egy magyar 
író nevét. 

A betűk jelentése: 
A = A kalap széle. 
B = Fohász. 
C = Rossz diáknak küldik. 
D = Névmlás. 
E = A házasság nemtője. 
F = »Férfiak« angolul. 

HOL AZ OLLÓ? 

A képen melyik tárgy nevében található az ORL s melyikben az EKT szórész? 
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I D Z S 
Vitézség 

Mulat tatnak a szellemes ikombináoiók, 
elismerésünket v ív ják ki a pontos meg-
jáfcs®ásuk, de ami iga 7-án mayával r agad 
és lenyűgöz, az az erő. Tegyük "félre egy 
X>eroro a liidögfejű kr i t ikát ós próbál junk 
leHsesülni. 

Északon Sándor vezérigazgató ült, ki tűnő 
megjátszó ós bátor licitáló, aiki életében 
még eigy szlemim-inivitet sem utasított 
viissza. 

Délen dr. Widder Lajos játszott, a Ibaj-
nok- és a válogatott-csapat legerősebb osz-
lopa. Ö hiszi, hogy van még ú j a nap alatt , 
állandóan a szélső lehetőségeket keresi, a 
licitálásnál mindig bemondja legalább is a 
lap teljes erejét. Sokszor á l l í t ja magát ne-
héz megjátszási feladatok elé, de ezeket a 
feladatokat — ha egyáltalán lehetséges — 
mindig megoldja. 

• K 4 
< ? A K 6 2 
0 B 9 7 
• A K 5 3 

4 10 5 
< ? 1 0 8 5 
0 K 1 0 8 6 5 
* B 9 6 

• A D 8 7 2 
< ? 9 3 
0 A D 3 2 
• 10 2 

Altalános bell, Észak Délnek 90 részírása. 

Kelet 
A licit: 

Észak 
1 kör 
2 treff 
3 káró 
4 pikk 
5 szán 

Dél 
1 pikk 
2 káró 
3 pikk 
4 szán 
6 káró 

Nyugat 

kontra 

8—10-ével szemben úr az asztal 9 Bubija . 
Megjegyezzük, hogy bármilyen védeke-

zéssel szemben is teljesít Dél jó felvevő-
játékkal. Elhihet jük, hogy Widder doktor 
a többi változatot is éppen olyan biztonsá-
gos erővel játszotta volna meg, mint ezt, 
amely valóban lezajlott. 

Új fiú 
Egy bonyolult játszma megoldásához el-

méleti alapismeretek szükségesek. Az aláb-
biakban egy kétoldali Vienna-Cup segítsé-
gével megjátszott nagy szlemmet mutatunk 
be. Ez a technikai fogás még a szakembe-
rek előtt sem egészen pontosan és részlete-
sen ismeretes, mennyivel nagyobb teljesít-
mény volt ennek a játszmának a megc^iná-
lása Róna Páltól, aki csak most bukkant 
fel a bridzs egén. 

• K 9 6 2 
<5>752 
0 A K 8 
* A D 4 

• D B 8 7 4 
< ? D 8 3 
0 9 5 
4 8 7 2 

• 10 5 3 
< ? B 9 6 
0 D B 10743 
4 6 

4 K B 1 0 9 5 3 
Licit : 

Dél 
1 treff 
3 kör 
4 szán 

Nyugat 
1 pikk 

Észak 
2 szán 
4 treff 
5 szán 

Kelet 
3 káró 

7 treff 

A részírás ellenére is törés nélküli lendü-
lettel l icitálták be a szlemmet. 

Nyugat a pikk 10-sel indít, üti a király. 
Widder lehívja az ászt, sőt a dámát is. 
Nyugat nem aka r j a pazarolni adujá t , kőrt 
dob. Troff ász-királyt és lopást játszik. 
Dél. És lehívja a kőr ász-királyt. Nyolc 
ütés zajlott le eddig. Nyugatnak megvan 
még mind az öt adu ja ; Északnak három 
adu, egy treff és egy kőr; Délnél három 
adu ós két pikk. Felvevő most kőrt hív az 
asztalról és az adu ásszal üti! Nyugat há-
tulról egy adut ej t . Pikkhívás. Nyugat 
helyzete reménytelen. Ha kis adut ad, 
Észak felülüti. Dél t reffet lop a káró dá-
mával. Nyugat felülüti a királlyal, de káró 

Róna Pál Dél helyén ül t és ennek a li-
citnek a során bátor f iúnak mutatkozott. 

Nyugat a káró kilencessel indult, a káró 
ászba Kelet a tizest adta. A felvevőnek 
egyenes ütése 12 van (6 treff , 2 pikk, 0 kőr 
és 2 káró). A győztes ütés kényszerdobás-
sal szerezhető meg, azzal a mintaszerű já-
tékvezetéssel, ahogyan ezt Eóna megját-
szotta. 

A káró ász u tán lehívta a .treff ászt. 
majd a treff k i rá ly t és a pikkászt. Treff 
dámával az asztalra ment és egy pikket 
ellopott. Most még kétszer aduzott, az asz-
talról két kőrt dobott el. Majd káró király-
lyal az asztalra ment, lehívta a pikk királyt 
és ebbe kézből egy kört dobott. 

Ebben a pil lanatban mindenkinek három 
lap van a kezében. Az asztalon egy pikk, 
egy kőr ós egy káró, a kézben három kör. 
Kelet kényszerdobásban van a kőr—káró 
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között, Nyugat pedig a pikk—kőr között. 
Mindketten kénytelenek dublírozni kőrjüket 
és így a kéz három kőrje lesz magas. 

Fontos mozzanata volt a játéknak a pikk 
szín egyszeri hazalopása. Ennek célja az 
volt, hogy lehetetlenné tegye Kelet pikk 
fogását. H a felvevő elmulasztja ezt, akkor 
a végjátékban 'Kelet t a r tha t j a a pikk és 
káró szint., Nyugatnak pedig csak a kőr 
színre kell vigyáznia, így azután nem is 
lehetne az ellenfeleket ütésük eldobására 
kényszeríteni. 

Jlanaő/zaő, CeuéC 
Szerkesztő uram! Először is köszönöm 

múltkori szíves felvilágosítását f s most 
újból, egy hasonló helyzetben, tanácsát ké-
rem. 

Ugyanaz a baráti parti ült együtt. Es 
Vadász úr most Keleten ült. én Délen. 

• 9 7 

< ? A D B 9 2 
0 9 3 2 
• A 8 4 

• I) B 5 3 

Ç7864 
0 7 5 
* B 7 6 3 

• 6 4 2 
< ? K 7 5 
0 K D B 8 6 
• 10 5 

• A K 10 8 
103 

0 A 10 4 
• K D 9 2 

Mi mansban voltunk, Kelet—Nyugat bell-
ben. Én, osztottam és a licit így folyt: 
Dél Nyugat Észak Kelet 
(Én) (Vadász) 

1 pikk — 2 kör — 
2 szán — 3 szán — 

Néhány másodpercnyi szünet után Vaclász 
a treff ötöst hívta ki. 

— Nem önnek kell indulnia, — szóltam 
— hanem Nyugatnak. 

— Pardon, bocsánat — mentegetődzött 
Vadász, Nyugat pedig kérdően rámnézett. 

— Tessék indulni — mondottam. 
Nyugat törte a fejét, láthatólag kínlódott, 

végül is a káró hetessel indul. Kétszer ki-
engedtem, harmadszor ütöttem, láttam, 
hogy Nyugat nem ad. Lehívtam a kőr 
ászt, nehogy Kelet esetleg a blank király-
lyal ütésbe kerüljön, de el kelett buknom, 
mert a kőr király Keletnél volt és még két 
magas káró. 

Ráadásul még ki is nevettek. Éreztem, 
hogy valami bűzlik, de nem akartam hely-
színen elemezgetni a dolgot; kérem Önt, 
magyarázza meg nekem. 

Tisztelettel 
Jámbor Benő 

Megint arról vi lágosí that juk ö n t fel, — 
tisztelt Jámbor úr! — hogy becsapták. 
Vadásznak a káró indulás kcmveniált. 
Tudta, hogy vissza kell vennie treff.íét és 

ma jd a par tner inxIuU Minthogy a kört és 
pikket Óraik licitálták, Vadász, t reffet hí-
vott, kézcoifefcvő volt, hogy Nyugat káró-
val indítson. Nyugat ugyanis nem akar t 
visszaélni azza], hogy Vadász már mutat ta 
a t reffet . 

A szabály ilyen esetekben úgy intézkedik, 
hogy Önnek joga van előírni, mily színnel 
indítson Nyugat, még akkor is, ha » hibá-
san kijátszott színt a támadó vonal lici-
tál ta is. 

EZZEL A KIS DALLAL ÜZENEM... 
Egy nyári vendéglőben kitűnő cigány-

banda muzsikál, de . •. de bridzsszalon is 
van. Ez még önmagában véve nem is oly 
nagy baj, de... de itt játsszik Zabos úr. 
Zabos úrnak hivatalában m ind e n k i 
parancsot, otthonában csak a felesége és 
gyerekei, de... de amikor a bridzsasztal 
hoz ül, sokszor hangosan kitör belőle a 
hatalmi ösztön. 

Érzelmes hallgató nótát sír a prímás he-
gedűje, amikor egyszerre felcsattan egy 
érces hang: 

— Mondja, maga szerencsétlen, miért vesz 
ki engem a három szanzadubólf Olyan jó 
kőrje volt? Olyan jól játsziki Hát vegye 
tudomásul, hogy én ezt nem tűröm ... 

Az egyik vendég magához inti a prímást, 
valamit súg neki és a füstös egy perc 
múlva már húzza is Zabos úr fülébe: 

— Csak csendesen! Ne tudja senki sem ... 

BRIDZSFELAD VÁNY 
• K 2 

A BIO 2 
0 A D 6 4 
• 4 3 2 

• A 7 6 
< ? K 9 7 6 5 
O K B 5 
• D 5 

• B 10 9 8 54 
<?8 
0 1 0 9 8 
• A 10 9 

Szanzadu. Nyugat a kör hatossal indít. 
Dél 9 ütést csinál. 

Megfejtési határidő a lap érkezésétől számított 
10 nap. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1938, 31-es számból: 

Bridzsfeladvány: 1. Kür tizes, Nyugat fedi, pikk 
ász. 2. Pikk kilences, iiti a király. 3. Pikk tizes, 
Észak kárót dob. Kelet háromszoros kényszerdo-
1 xlshan. IIa kört dob, Bél lehívja a magas kör 
«t6st és Kelet Ismét kényszerdobáslMJi káró és 
treff között. Karó dobásra, káró ász ós a magassá 
vAlt káró hetes lehívására Ketet kör és treff kö-
zött szorul be. Ha Kelet treffet dob, két treff-
titíst ad. 

Bridzsjutalmak az állandó heli jutalmak közt. 
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NAG Y KERESZTRE JT VÉN Y 
Beküldendő: vízszintes 1, 119 és függőleges 1, 16. 

VÍZSZINTES: 
1. Gluck operája. Az Operaház-

nak tavalyi »újdonsága« 
17. Egyike a legismertebb olasz 

daloknak. GigU-től hallható 
lemezen is 

18. Ellentétes kötőszó 
19. Keverten túr 

^ 20. Egy középiskola nevének a 
rövidítése 

24. Állati fekvőhely 
f 25- Jakob Wassermann klasszi-

kus tr i lógiájának egyik kö-
v tele 

2D. Abc részB 
27. A név francia neve 
23. Erdőben van 
23. Dalműben éneklik 
30. Országos Tanács rövidítése 
31. Azonos betűk 
32. V. I- A. 
33. D. I. ü . I. D. I . D. I . ü . I. 
35. Némely hal 
36. Néma mássalhangzói 
37. Ebró — eleje 
38. Otlan Don 
39. A borok királya 
40. Női név a ritkábbak közül 
41. Távol — franciául 
43. A termés ellensége 
45. Mutatószó 
46. A humanizmus egyik apostola 
47. Capone keresztneve 
48. Modern sport 
50. . . . . . . . . az utat; nem en-

ged tovább 
54. Kurzus a nyelviskolákban 
55. Éjfélig tart 
56. Idegen női név 
57. Angol területmérték 
58. Engem — latinul 
59. Egyik előírásuk: mezítelenül 

kell járni 
60. A távolba 
61. Némely körülmény Ilyen 
62. öt perlik először a hitelezők 
63. Mindennek van . . . (ékezet-

hiba 
G4. Becsap 
65. Kicsinyítöképző 

4 66. Z. G. 
68. Országnevek gyakcri végző-

dése 
69. Jolson keresztneve 
70. Bétek 

^ 71. A helyébe áll 
72. Az örök város 
73. Szomorúság 

V 74. Bizonyára félt — de lehet, 
hogy fázott 

75. Üdvözlési szócska volt hajdan 
és a mesében 

76. A föld túrása 
77. Éktelen mennybolt 
79. Az Operaház énekese. Bari-

tón 

80. Hajóból lövik kl 
81. Ev — angolul 
82. Fordított állóvíz 
83. Vallásrövidités 
85. Iktatás — rövidítése 
86. A fa élősdlje 
87. A szavazatokat gyüitik benne 
88. Indián törzs May Károly if-

iúságl regényeiben 
89. Tör 
90. A vajaskenyerot ízesíti 
92. Itt a farkas, bent a bárány 
95. Van hozzá bátorsága 
97. Elmés rész 
98. H. N. 
99. Ez a csont az alkar hüvelyk-

ujjfelöli csontja 
100. Szintén 
ini. Egyiptomi földmives 
102. Kisközség Zala megye bala-

tonfüredi járásában 
103. Nagy Sándor névbetüi 
105. Júlia szerelmese 
107. Tapsban jut kifejezésre 
108. »A« ló betegsége 
112. Makaó — vége 
113- Egyik szína »Az ember tra-

g é d i á j á - n a k 
114. Az olasz »zsi«-nek ejti 
115. Kettes osztályzat a .közép-

iskolákban 
116. Luxor nevéről fog azonnal 

eszünkbe jutni 
117. Melyiket? 
118. I.. Y. S. 
119. Calderon színjátéka. A Nem-

zeti mutatta be Pesten 

FÜGGŐLEGES. 
1. Eötvös József báró búcsúzik 

hazájától 
2. Finom ital gourmandok szá-

mára 
3. Petőfi Sándornak volt az 

édesanyja (leánykori név) 
4. Jegyez 
5. A negyedik betű helyett »t«-t 

gondolva: a »Bánk bán« 
egyik szereplője 

6. Az Inn völgye Graubünden, 
svájci kantonban. 90 kilomé-
ter hosszú 

7. Az intő egyik része 
8. Jupiter kedvese 
9. Szeretni — franciául 

10. . . neis (Vergilius) 
11. Német prepozíció 
12. Elek 
13. Diéta — része 
14. A Skaggerak és a Sund ki-

egészítője (az első betű »S« 
nem számít) 

15. Nem kell érte Űzetni az ál-
lamnak 

16. Tóth Kálmán irja »A halál« 
című bölcseimi költeményében 
a halálról 

,. Visszaád 
!. Ügy táncol, hogy az na! 

Tiporjatok reám. durván 
I. Nagy Idő múlva 
i. Arzén vegvji tc 
i. Elutazott a felesége ónigy-

sága 
I. Nagy Sándor monoiramja 
. Hasáb —része 
I. Y.. ö 

A folyó ágya 
. ü . L. 0 . 
i. Magyar író 
. Vissza: új — németül 
'. A legelső bibliafordítások 

egyikét készítették 
>• Üszik, fut, futballozik — l'art 

pour l 'art 
. Névelős állóvíz 
!. A. A. A. 
- Boccaccio ntüve 
. D. F. 
i. Korjalző rövidítés 
• Ital 
. Mindennek az eredete 
. Angol sör 
!. Hajdani nyelv 
. Ka párja 
. Isten szabad . . . alatt 
. L. T. 
. O. L. O. 
. Orvos lesz belőle 
. Visszatúr 
. Cipész szerszáma 
. Petőfi anyjának leánykori 

neve (Mária) 
. Okay — fonétikusan 
. Van sütnivalója 

Kék szín 
. Ütlen tűz 
. Hedőnyök 
• Német vísznnyszó 
I. Kincsük híres 
. Te meg én 
. Tagadás 
. E napon 
. Visszasír 
. Az angol számsor első tagja 
. Ezzel kezdődik a fosztogatás 
. Shakespoare egyik legtragi-

kusabb hőso 
• • . • Szófia 
. Francia írónő volt- memoár-

jai híresok 
Borzasztó! 

, Plan 
Nagy Idő múlva 

, A. 
. Veri 

Francia általános alany 
. K. 5 . 

Fleta híres dalában szerupol 
. Mit látok? 
. Azonos betűk 
. L. H. 
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IM a m ! * 

& uM IL. 

K I S K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Beküldendő: vízszintes 1, 25, 43 és függőleges 2, 11, 31. 

3 I 4 I 5 I € I I I I 9 |io il 

ji 

VÍZSZINTES: 
1. Nem egészséges 

12. Irodalmi műfaj 
13. Róma folyója 
14. Rangjelző 
15. Bibliai nő! név 
16. Idegen területmérték 
18. A víz egyik halmazállapota 
19. Kakaó-márka 
20. Figyel 
21. Datál mássalhangzói 
22. Iz 
24. Lábbeli 
25. Város 
26. Vallásrövidilés 
27. Nem rossz 
28. Névutó 
29. I tal 
30. Nagy edény 
31 Vinkó 
34. Rag 
35. Zenemüveken látható 
36. Patak eleje 
37. E«*ns 
3«. Mozdulatlan 
39. Trentinól városka 
4(1. Kamat része 

41. Kicslnyitö 
42. Kör része 
43. AU»ti fekhely 
44. Dagover keresztneve 
45. Izmos 
46. Fém 
47. Igekötő 
48. Női név 
49. Ag — németül 
50. Rubrika 
51. Vlsza: mutató névmás 
52. Férf inév 
53. Dal 

FÜGGŐLEGES: 
1. Viz 
2. őszes 
3. Vallásrövidítós 
4. Vissza: a felsőfokot Jelzi 
5. Német névmás 
6. Vél 
7. Nyelvtani fogalom 
8. Állati lakhely 
9. Alvással j»r 

10. ITj — szóösszetételekben 
11. Híres olasz szobrász 
14. Lét 

15. Mulató 
17. Tejből készül 
18. Német névmás 
19. Férfinév 
21. Redőny 
22. Díszöltözet 
23. Azonos magánhangzók 
24. Európai nép 
25. Ásít hozzá 
26. Címzés rövidítés 
27. Angolna — németül 
28. Családfő 
29. Omladék lands-
31. Díszes épület 
32. Okmány 
33. Hús mellé jár " 
35. Olasz pénz 
36. Francia névelő 
37. Római isten 
39. Családtag 
40. Állati lakhely 
42. Férfinév 
43. Galíciai folvó 
44. Francia névmás 
45. Lekvár 
46. S. T. 
47. Vissza: véd 
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SAKK 

Matt 3. lépésben. 

n E o r c u t s c K 
az 1938. 

KAHMAN JÓZSEF 
(122—123): 

ALEGNAGYOBBBOLDOG 
LE R 0 I REV ICZKY SS 
ELŐKERÜL R KUKTÁ 
S IM T NL KÁRAK I G 
S ÜSZ OKOS LA GZI 
A IV SHAw Z EMS AS 
NYÉ CE SZOR OA RU 
D SAH ÖTÉV RDK AN 
RÖZSE MORES DAKTA 
OT MONOR FAL HL 
ZENDA I E SE LA UM 
Í Z L E T E S REGG P I S A 
LE L Z S NYOMO TS 
IROTA KEGYES MERT 

AM ADON IS SS T AE 
NÉP 0 E HÜE EL H 
ITALMÉRÉS LN TELE 
ERÖ T SEBE KEVER 

ARAN JUEZ ITT JEV 
L SSS LEER EMELET 

VZ M G SMA ELÉ 
H ITREMÉNYSZERETET 
A D O F E L S Z O L I T Ä S SE 
MAKO IHAGYMA SZS L 
Á I L MR MZÊ 
STAR MAR I S ELÉÁLL 
SALNEMKÖZÖLHETJÜK 

APAI ÖRÖMÖK: Ikrek »k. Mert fiú vagy lány 

Éj^^ c«ak kétszer ta-
•PTott volna. EMÉ1 

RËMÉNYESSÉO ÓH!: 

O ® 

© 

3 Q_ 

/ © © 

JSk & 

31. számból: 
NAGY KERESZTREJT-

VÉNY (124—125). 
ö S SZETETTMA S SALHA 
ROBUR N IGER OR ION 
DN G ILA ÚTBAN A G 
ÖNT KE K ROKKA HZ 
G IOVANN IBOCCACC IÓ 

N E T H PO I IST 
VOLGA IHAJÓSOKDALA 
A MEZ ÁGÁL 0 L E J 
LL T I L L Y ILONK RÓ 
T O J Á S Ó OTO RÖF P 
ÓTALMAZÓKAR JABÉNA 
L K ETA AND D LOP 
ES AR TR 10 EV IL H 
SZEREP U P IR0 S ITÓ 
Z E N I T EGRE S NATAL 
ARVALANY RA w EST 
M SY E GEHA TÜRR I 
IZ ENA KA ORR B IG 
TÁVBESZÉLŐKÖZPONT 
OM RM S S S B IRKA 
L ROBBER PETUR AN 
A SO E l E 0BER0N U 
SZÉPROZMAR INGSZAL 

T P SÉRT T K T 
NAPOLEONBONAPARTE 
AR H IM FY R I A OEL 
G B TE I S F IAM C NN 
YSAYE KÉ CR DELNÖ 
EMBERNAGYOTBOTL IK 

MI A BECSÜLET?. 
ABE C SÜL KAR IKA 

GNU SÓDER PÉTER 
YD LEDÜT KAMARA 
A RAPALLO DELEL 
KLOTÜR A VÁSOTT 
RÍMEL ETHOS S Ó 
AKAR IRHON T L 
NANNAKVANAK INEK 

,S A T ITEL BONN 
E M TANAY MERC I 
STABAT T HERM IN 
TAROL ALKAL IA C 
ELADÁS A U L I S CS 
LADEN ANNÁL MÁV 
IR INY I VALAM IR 
SAKK: 1. Fd5-c4 . FfIX 

c4. 2. V«2—a4. 

ÁLLANDÓ HEH JUTALMAK 
(Postán küldjük el.) 

2 F U T U R I T intarziás POHÁR: 
MES SINGEK ISTVANNÉ, Tokod. 

H E L L E R sajt, juhtúró, v a j csomag: 
RCHWARCZ MARTOXNÉ, Bp., Hernád-u. 6. 

GALAMBOS (Ferenciek-tere 4) georgette 
divat zsebkendő: 

TESSÉNYI FRIOYEJ8NÊ, Balatonaüga. 

KALIMENT gyógycukorka (családi dobozj: 
KADOSZA JUTKA, Bp., Balázs-u. "28, III. 3. 

1 díszdoboz SZERENCSI MACSKANYELY: 
PÁL ÉVA, Dumpentele. 

3 csomag Glasner: PRINC OP WALES 
kétszersült: 

OAVilíDOVIOS MIKLÓS, Bp., Király-u. »3. 

TURNLIGHT PALABA komplett zseb-
lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66): 

KOSSELITZ IVÁNNÉ, Szolnok. 

1 pár GFB aranyvirág harisnya: 
CSERE TBI, Bp.r Röklt fizilárd-u. 17. 

Egy doboz világhírű NIVEA eréme: 
SUSI HEIDT, Gyünk. 

Egy nasy doboz VALERY ponder: 
KISS OEZSÖNÉ, Kecskemét Bethlen-körút 72. 

dr. Noseda OSMO púder: 
K0VÁT8 MARISKA, Kispest, Nagy Sándor-u. 1G5. 

GE-VI la selyemharlsnya: 
FARKAS FERJENC, Bp., Ró'isa-u. 7, fdsx. 3. 

BOON's kakaókülönlegesség;, '/i kg: 
SPREI HUGÓ, Bp., Lázár-u. 18, I. 

2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
SZiERECSANYX GYÖKGYNÉ, Tahi. 

Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
ELK AN PÉTER, Sárospatak,, Gőzmalom. 

PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKARTYA: 
MIHÁ LKOVITS M.IKLÓSNÉ, Bp., Ilona-u. 47. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
BOGÁR ISTVÁN, Románia. 
KELLNER KATÓ, Románia. 
KŐMŰVES ISTVANNÉ, Jugoszlávia. 
TE'SSÉKY FRICI, Csehszlovákia. 
KATONA ÉVA, Románia. 
DONGYER ELEK, Jugoszlávia. 

REJTVÉNYÜZENETEK 
Ai állandó heti Jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Színházi Ëletnek az illető helyre 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 
ráirandő: »FEJTORNA«. —Megfejtések a Színházi 
Élet Bolt (Erzsébet-kőrút 7.) levélszekrényébe is 
bedobhatófe. Már egy helyes megfejtéssel is lehet 
pályázni, d© több megfejtéssel nagyobb az esély. 
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K I S K E I t E S Z T I t E J T V E N Y 
Beküldendő: vízszintes 1, 25, 45 és függőleges 2, 11, 31. 

VÍZSZINTES: 
1. Bútor 

12. Ágynemű 
13. Épület 
14. Váj 
15. Ores; ember 
16. Állati lakhely 
18. A fíitballozás célja 
19. Szándékozik 
20. Uralkodó 
21. Lök 
22. Latin prepozíció 
24. Dátumnál szereplő szó 
25. Eszes 
26. Folyadék 
27. Gallium vegyjele 
28. Kalifa 
29. Török úr 
30. A tömegnél fontos 
31. Cséplési melléktarmény 
34. Igekötő 
35. Régies »es« 
36. Csont — latinul 
37. Főváros 
38. Igekötö 
39. Lakat 
40. 900 — római számmal. 
41. A. P. 
42. A vadász 
43. Női név 
44. Férfinév 
45. Férfinév 
46. Értékre 
47. Arany — franciául 
48. Ülni is lehel vele 
49. Nagy madáx 
5«. Tó 
51. Angol prepozíció 
52. Község Pest megyében 
53. Miskolc hegye 

FÜGGŐLEGES; 
1. Veje van 
2. Égési melléktermény 
3- Z. ti. 
4. Tartó 
5. Latin kötőszó 
6. Tó — olaszul 
7. Az egyik apostol nevo 
8. Római pénz 
9. Bérlő 

10. Családfő 
11. Nemzet 
14. Fém 
15. Művészet — latinul 
17. Magaslat 
18. Azonos mássalhangzók 
19. A testnek része 
21. Teher — németül 
22. Zűrzavar — idegen szóval 
23. Folyadék 
24. Szín 
25. 0 . G. 
26. Szomorú 
27. A Nemzeti Szinliáz művésze 
28. Elme 

29. Gyümölcs 
31. Nagyon nagy 
32. Tó 
33. Szivarfajta 
35. Lét 
36. Szerszám 
37. Szin a francia kártyában 
39. Megszólítás 
40. T. R. 
42. Ital 
43. Családi 
44. Görög yiszonyszó 
45. Boldogság kezdete 
46. Rangjelző 
47. Vallásrövidítés 
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Fárasztó munkaórák 
uián, l ár saságban , 
színházban, otthon a 
teljes biztonság érzé-
sét, életkedvet nyújt 
az aromás, antiszep-
tikus ODOL, mely 
használat uián is még 
nagyon sokáig hat. 

Athenaeum, Hudapes 
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ODOL-tól üde a száj 
S mosolya csupa báj. 


