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A P á r i z s i m o d e l l b e m u t a t ó k o n e l f o g a d o t t 

őszi kelme-különlegességek 
már beérkeztek és azokat készséggel mutatjuk be. 

é s t t k d c 
Í V . her., Petőit Sándor-utca Î4-Î6 
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c t 

VsuádfüM 

éressünk gyógyulást, üdülést 
M Ä PARÄDFÜRDÖBEN 
én y május 14—szeptember hó 80-ig. Ffiidény 
lius 1—nu£. 81-ig. Arién-víuans-tinisós és szén-
vas fürdők. Modern vixgyógyintézet. Ivókúrák , 
ígyl s t rand. Ölesé utóid^nyilrak a kedvel t szeptem-
irt hónapban. Diétás ellátás. Elsüreindtt konyha. 

Kér jen prospektust . 

l A T R A P E N Z I Ó S l ' Ä " 
Elsőrangú e l lá tás , h ideg-meleg to lyó 
viz. T ö l g y és f e n y ő e r d ő közö t t 
A Strandfürdő mellett. P r o s p e k t u s 

Dr. PAUNCZ PENZIÓ 
PARÁDFÜRDŐ közvetlen közeliben 
minden Igényt kielégít. Parkettás, folyóvizes, 
erkélyes szobák, gyönyörű kilátás Kékestetőre. 
Diétás konyha, subalpin klíma, állandó orvosi J 
felügyelet. Olcsó utóidényárak a kedvelt szep. 
temberí hónapban. Budapeetl érdeklődé« 
~ 1-960 Or. PeunC7, tel.118-1 ,d.u V43—^6.1* 

Bátrai nyaralása ügyében 
forduljon felvilágosításért , prospektusért a Szin-
bizl filet Utazási Irodájához, Budapest , Erzsébet-

kőrút 7. Telefon: U-18-50. 

Hlátcafüced 

C H A A R P E N Z I Ó t U : ^ i n o * 
ne. Jazz I Táne ! Telefon : 5. Teljes komfort 1 Minden szobá-
it folyóvíz I Közismert elsőrangú konyha, kívánatra diétás 
itás. Mérsékelt elő- és utószezon! árak. Egész évben nyitva. 

UNA MARIA Subalpin üdülő. Tőlgyfaerdő-
. m i n l l l O I I i a vei övezett, teljesen modern 
Iában, teljes komfort, vízvezeték minden szobában. Fürdő-
•baI Elsőrangú konyha, kívánatra d i é t á s e l l á t á s 

b e n e Vezér-út 67" 
Te 1.17. A fenyvesek kö-
zött újonnan épült villá-

i. 28 folyóvizes, erkélyes szoba, fürdőszobai Kitűnő konvha. 
itás ellátás. Napi penzió P S-től. a főszezónban P 6.50-től. 

T A N Í T Ó I T I I À 7 A 1 ' í s depandanszal nyilvános 
I, I A l U l V B aa szálloda, penzió és étterem 
tfalvav Pál vezetésével. A tölgyfaerdö közepén, modem 
izoba, minden szobában folyó víz. Elsőrendű magyar-francia 
íyha. Napozóterrasz. Napi penzió az előidényben P S-től, 

főldényben P 6.— 

o g u P e n z i ó 

K U N E T Z O S Z K Á R 
Pesti-sor 95. Telefon 12. Elsőrangú ház, 400 méter magasság-
ban, tölgyfaerdő közelében, legmodernebb villában, kénye1-
mes összkomfortos s-obákkal. Fürdőszobák, fekvőcsarnolc. 

P o g á n y P e n z i ó 
Hideg-meleg folyóvízi Háromholdas ««gx arnyas parKoan 
elsőrangú ellátást nyújt. Saját díjmentes strand. Napi penzió 

6 pengőtől. Kérjen prospektust. 

3 0 modern 
berendezésű szoba 
nagy árnyas parkban 

P a r k U d U I Ő p e n z i ó 
Erdei magaslati fekvérfl. teljesen modern épület folvóvlzes 
szobákkal. Szobarendelés B u d a p e s t e n : Pap cukrászda 

Múzeum-körút 41 Telefon : 186-389 

M A T R A f i Y O N G Y E O D O L Ö Ä Ä i 
a fenyőerdő közepén, folyóvizes szobákkal. Közismerten első-
rangu ellátást nyújt. Budapesti érdeklődés tel.-száma 118-511 
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kodó, előkelő magyar stílus hal-
ványkék és csipkefehér első kör-
vonalai a hölgyek ruháiban. Sok 
idegen volt e délután a régi vá-
rosban; s milyen szép ez a város, 
melyen legtöbbször csak átszala-
dunk, a Balaton felé loholva, nyolc-
van kilométerrel, el a nemes abla-
kok, kapuk, ajtókilincsek meUettl 
Magyarország felfedezése most 
kezdődik a nagyközönség számára 
s Eger, Veszprém, Sopron mellett 
Székesfehérvár könnyen lehetne 
egyike a divatos vidéki helyeknek. 
Nem kell hozzá más, csak.. . de 
ehhez, sajnos, oly könnyű érteni! 
Pénz és boldog, nyugodt élet kell 
hbzzá. 

Augusztusban itt jártak az Ön-
álló Hivatású Nők is. Ez a mozga-
lom minden dicséretet megérde-
mel s nincs igazuk azoknak, akik 
— fényképek után ítélve, — halkan 
mormogták, hogy a hölgyek leg-
többjének minden oka meg volt 
reá, önálló hivatást választani. Ez 
a vád igaztalan. Akadtak köztük 
csinosak is. S különben is, a nők, 
szegények, nem önként és lelkese-
désből választanak önálló hiva-
tást. Talán emberibb lenne e zak-
latott világ, ha időlegesen a nők 
kormányoznának. Hangsúlyosom, 
Üogy időlegesen. A nagy nőural-
mak ideje nagy birodalmak szá-
mára is — lásd Angliai Erzsébe-
tet, Viktóriát, Katalin cárnőt, a 
holland példát, — nem éppen a 
legboldogtalanabb korszak. Azok-
ban a napokban, amikor az önálló 
hivatású nők Pesten jártak, olyan 
meleg volt, hogy ilyen komoly 
problémákról igazán csak női hő-
siességgel lehetett beszélni. De be-
széltek, is többszáz nő megszerette 
Pestet, 8 elment és beszél a világ-
ban a magyarokról... és többszáz 
nő, még ha önálló Ihivaitásúak is, 
sokat tud beszélni! Itt járt e hetek-
ben az egyiptomi anyakirálytnő is 
leányaival, s az első napokban oly 
kegyetlenül szenvedett a hőségtől, 
hogy vissza akart menni a Szaha-
ráiba. Voltaim a Szaharában s bizo-
nyíthatom, hogy az afrikai hőség 
nem olyan kínzó, mint ezek az 
augusztusi pesti napok voltak. Este 
mindenki meghűlt, mapköaben ájul-

doztunk a harminchétfokos, párás 
melegben. Az egyiptomi anya-
királynő később megbékült éghajla-
tunkkal. Budapest tnépe nem (békült 
meg. Ez volt az idő, amire a leg-
öregebb emberek nem szoktak emlé-
kezni. És Szent István után, perc-
nyi pontossággal, húsz fokkal zu-
hant a hőmérő és esni kezdett a 
szelíd, őszi eső. 

Ezt az esőt szeretem hallgatni, 
mert előzenéje annak a másik vá-
rosiasságnak, amely végre is iga-
zibb eleme életemnek, mint a Duna 
hullámai és a Disznó'fő lankái. Az 
eső csendesen kocogott az ablakon, 
s figyelmeztetett, ihogy a nyár fele-
lőtlenségének vége s kezdődik a vá-
rosi élet felelőssége, könyvekkel, 
színdarabokkal, pezsgő politikai 
élettel, pezsgő kényszeregyezségek-
kel, mindennel, amitől a civi-
lizált élet olyan elviselhetetlen, s 
amit egyáltalán nem tudok nél-
külözni. Ezt mondta az eső: 
»Hozd haza - az uszodából a tri-
kót és a fürdőkabátot s nézd át 
gondosan a nyári rujkák zsebeit, mi-
előtt elteszik a kámforba. Gondolj 
kötelességeidre. Néhány pillanat 
még, s mindenki hazatér a naftali-
nos lakásba, szellőzteti lelkét és 
szellőzteti a szobákat, örül annak, 
hogy megint a városi ruhákba le-
het öltözni, örül, hogy lesznek kon-
certek, lesznek kényelmes törzská-
véházak, az összes bel- és külföldi 
lapokkal; e pillanatban még annak 
is örül, hogy irodalmi felolvasások 
lesznek. Minden kezdődik, ahogy 
illik, már van egy siker, a Borcsa 
Amerikában, s nemsokára nyitnak 
a színházak és mindjárt itt lesz az 
első bukás, ahogy illik. Iparkodj 
őszinte lenni: elég volfc a nyárból. 
Elég volt a sok pörkölt húsból és 
rulhátlanságból és az undok homok-
ból, amely mindenhová bemegy. 
Kezdődik a társasélet és a világpo-
litika.« Ezt mondja az eső, minden 
évben, egy perccel Szent István ün-
nepe után. Hallgattam az esőt és 
hümmögtem. Milyen lesz ez a »sze-
zon«, úgy általában, a világnak 1 . . . 
Mit »viselünk« majd?... És kibír-
juk 1 . . . Oh, ha eddig kibírtuk — 
gondoltam és nagyot sóhajtottam. 
Hát Isten neki, lássunk hozzá. 
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Itt a Lamberth-walk! 
BEMUTATJÁK MURÁTI LILI ËS RÁDAY IMRE 

Az utóbbi években Eszák- és Dél-
Amerika, továbbá a Csendes-óceán 
szigetvilága szállította az áj, divatos 
táncokat a világnak. Hosszú idő óta 
az első eset, hogy az öreg Európa is 
részt kér a dicsőségből: az új, diva-
tos táncnak, a Lamberth-walknak 
ugyanis London a szülőhazája. In-
nét a név is. Lamberthnek hívják 

London egyik külvárosát. Lamberth-
walk, körülbelül azt jelenti, hogy 
lamberthi ritmus séta. vagy, hogy 
tánc frazeológiájánál maradjunk, 
lamberthi andalgó. 

Párizst már meghódította az új 
tánc, amelyet a laimiberthi köznép 
táncstílusának kifigurázásával egy 
ismert és nagyon kedvelt londoni 



Cl. FIODBA: Bal kart egymásba kulcsolják é» HI. FIODBA: Ugyanis fordítva, a negyedik 
körbe mennek nyolc lépést balfelé fitem harmadik taktuséra a táncosok azt kiállják: 

színész, Lupino Lane 
kreált. Ez a színész 
évek óta kültelki figu-
rákat alakított a szín-
padon és ezeknek jel-
legzetes vasárnap dél-
utáni sétáját karikí-
rozta ki tánöban. Az-
után, amikor látta a si-
kert, továbbfejlesztette 
a táncot és a színpad-
ról átplántálta a tánc-
parkettre. így került át 
Londonból a Lam berth-
walk Párizs mulatóhe-
lyeire és kabaréiba, 
majd a tánc-teákra is. 
Es amit Párizs fémje-
lez, albiból világdivat 
lesz. 

Ennélfogva Budapest 
szintén izgatottan várja 
tmár az új tréfás tánc-
karikatúra bevonulá-

I. FIGURA: A pár egymásba karol, jobboldalon 
a hölgy, előre lépnek 8 lépést, szabad közüket 

előre (t bátra lengetik 



t v . FIGURA: Ebben a helyzetben a partnerek 
2 lassú és 3 gyors lépést Ismételnek többször a 

tone üteme szerint 

T. FIGURA: A nő a baloldalra kerül, a táncosok 
3 lépést tesznek egymás faló 

sát. Nem is kell várnia, 
mert már itt van. A 
magyar közönségnek 
először a Színházi Elet 
hasábjain mutatkozik 
be a Lamberth-walk, 
Murád Lili és Ráday 
Imre tolmácsolásában. 
Már magában véve is 
pikáns, hogy a divatos, 
új táncot éppen a 
prózai színpadok két 
hőse szervírozza Pest-
nek, de nincs benne 
semmi csodálatos, mert, 
mint a Terézkörúti 
Színpad új darabjában 
kiderült, Muráti és Rá-
day az operettszínpa-
don is százszázalékos 
értéket jelentenek. Itt 
van tehát az új tánc, a 
Lamberth-walk, tessék 
sürgősen megtanulni! 

VI. FIGUfiA: A partnerek egymással szemben kissé guggoló helyzetben 3 lépést tesznek, « sarkukat' 
összeverve és tenyerükkel a térdükre ütve, a második ütem harmadik taktuséira 



— - — I ' I 
A pesti színházaknál elsőt csengettek. Ez a csengetés egyelőre a színészeknek 
szól, akik bevonultak o nyári pihenőről, hogy megkezdjék a készülődést az 
új szezonra. A színpadokon és irodákban olyan iramban zajlik az élet, mintha 
egyszerre akarnák bepótolni mindazt, amit a nyár elvett a színházaktól. Nagy 
vonalakban készen áll már mindenütt a müsortervezet is, a váz, amelyet nem-
sokára hússal, vérrel, élő tartalommal tőit ki a szezon. Ezekről a tervekről 

próbálunk képet adni az itt kővetkező sorozatban. 

A második évszázad 
első szezonja 

Irta : NÉMETH ANTAL 
A százéves Nemzeti 

Színház most kezdi meg 
második évszázadának elad 
szezonját s ehhez a nagy 
starthoz maga a magyar 
közönség diktálja a tempót 
A nemzet első színházát a 
korazüksóglet, a publikum 
sürgető lelkesedése hívta 
életre. Az elmúlt évszázad 
folyamán ez adott erőt a 
küzdelemhez s az alko-
tásokhoz. A Nemzeti Szín-
ház családja egyre nőtt, 
terjeszkedett és ma már a 
továbbfejlődési legnagyobb 
f Irmámén tuma: biztos és 
állandó alap, amelyre nyu-
godtan építhetünk. Szerete-
tének, támogatásának kö-
szönhető, hogy a magyar 
színjátszás neves és név-
telen hősei megvívhatták 
a szent célért folytatott 
harcot. 

Irodalom, művészet, ma-
gyar nyelv, magyar ön-
tudat: ez a négy nagy cél 
Ieheg a Nemzeti Színház 
előtt. Ezt érezte meg, ezt 
értette át, ebben lett eggyé 
a közönség, amely most 
— post festam — a Jubi-
leumi esztendő befejeztével 
még az eddiginél is na-
gyobb érdeklődéssel fordul 
az ő szeretett színháza felé. 

Ékes bizonysága ennek 
az idei bérlethlrdetés. A 
bérlők száma mér eddig 
is 15 százalékkal múlja fe-
lül a centenndris évét. 

K »Oyurkovlci-lányok« próbá-
ján a Nomzetlben: Gabámyt, 
Nóvák Mádl, Berky Lili, Pathei, 
Somogyi Ertsl, Agrhy Erzsi, 

Petheft, Matány 
(Foto Bojár) 

A gazdal hivatal folyosó-
ját nap-nap után olyan 
embersokaság lepte el, 
hogy a bérletjegyzések 
színhelyét át kellett tenni 
a tágas előcsarnokba. 
Ez a mindennél beszéde-
sebb dokumentum a Nem-
zeti Színház elhivatottságát 
és lélekformáló erejét hir-
deti. Meg is háláljuk ezt 
a közönségnek, mert foko-
zott ambícióval, kettőzött 
munkakedvvel látunk a 
munkának. Szeptember hó 
9-én, amikor Bánk bán 
örök szavai újra megszó-
lalnak a színpadon, elin-
dítjuk a tervbevett prog-
ramot. Klasszikusok, mo-
dernek, magyar ősbemuta-
tók hosszú sora tarkítja a 
műsort. Aristophanestől 
Shakespeareig, Arany Já-
nos zengő nyelvétől új ma-
gyar műfordításokig, régi 
népszínművektől fiatal ma-
gyar drámákig szélesül ki 
a repertoár. Az egykori 
Népszínház öreg épületé-
ben megszólalnak a har-
minc év előtti emlékek épp-

úgy, mint ahogyan a száz-
éves Nemzeti Színház Ide 
áthozott, ősi hagyományai 
is. De ugyanakkor az új 
élet lendülete is élő szár-
nyakra kap. Egyik szín-
padán Herczeg Ferenc ré-
gebbi alkotásai sorakoz-
nak fel• ünnepi hódoltatás-
ra, másik színpadán egy 
most készült Herczeg-da-
rab kezdi el győzelmes 
szériáját. Es igy tovább . . . 
Jönnek a magyar s a kül-
földi újdonságok. 

A Nemzeti Színház pati-
nás, ócska falai csak kí-
vülről szürkék és komorak. 
Belül az örökritmusú, szín-
pompás élet, a magyar 
színjátszás tovább növekvő 
ereje lüktet. Mert ahol a 
színház és közönség eny-
nyire egymásra talált, ott 
nemcsak reménykedni le-
het a jövőben, de hivő lé-
lekkel önérzetesen hirdet-
hetjük is, hogy az első 
évszázad lezárt ugyan egy 
históriai időszakot, de ez 
a történelem a még na-
gyobb jövendő bevezetése. 



Három új színésznő 
Bornemisza Sva és Szabó Kl*ri • Noma»« Színházhoz, Kormos Márta a Vígszínházhoz szerzSdfitt 

(Anrolo fotók) 

Bemutatóval Difit az Opera 
Az Operaház hagyomá-

nyaihoz hiven, idén is ok-
tóber 1-én nyi t ja meg 
kapuját . . Az első előadás 
egyben bemutató Is, Liszt 
Fereno Krisztus Orató-
riuma. Ennek részleteit az 
Eucharisztikus kongresz-
szus alkalmából mutat ták 
be, most viszont teljes 
egészében kerül előadásra, 
természetesen a részleges 
bemutató szereplőivel. Az 
eddigi tervek szerint a 
Krisztus Oratóriumot az 
ú j Hunyadi László követi. 
Erkel operája nagyrészt 
ú j szereplőkkel kerül 
színre. Az első újdonság 
magyar újdonság lesz: 
Adám Jenő Veronika cí-
mű operája. A Veronikát 
Lohengrin-TBpriz köfveti. 
Az ú j Lohengrin betanító 
és vezénylő karmestere 
Ferencsik János, rendező-
je Oláh Gusztáv. Decem-
ber 6-ikára tervezik a 
klasszikus angol zeneköltő 
Purcell, »Dido és Aeneas« 
című zenedrámájának be-
mutatóját . A szezon első 
felében kerül sor az ú j 
magyar ballet-kompozíció 
(Bihari—Reiter) előadá-
sára. Az ú j táncmfinek 
még çincs végleges címe, 
jelenleg Pozsonyi diéta 
néven szerepel a műsor-
tervezetben. 

M a p szerzi elytent 
A Vigszinház és Pesti 

Színház szintén kész ter-
vezettel v á r j a a szezont, 
bár ez a terv meglehető-
sen rugalmas és szükség 
esétén helyet ad előre 
nem látott színházi ese-
ményeknek is. Jób Dániel, 
a művészeti igazgató így 
vázolja a két színház mü-
sortervezetéti 

A »Szabad l iny , próbáján a Pesti Színházban: Lengyel Gizi, 
Bástby Lajos, Somló István, Muráti U l i és A]tay Andor 

(Fotó Pálhézy) 

— Mindkét színházunk-
ban elsősorban magyar 
szerzők darabjaira fektet-
jük a súlyt. A magyar 
szerzők hozzávetőleges 
névsora ez: Bókay János, 
Csathó Kálmán, Fodor 
László, Harsányi Zsolt, 
Heltai Jenő, Hunyady 
Sándor, Molnár Ferenc, 
Zágon Is tván és Zilahy 
Lajos. A külföldi szerzők 
közül Jacques Duval, 
Frederich Lansdele, Som-
merset Maugham, André 
Puget egy-egy külföldön 
nagy sikert aratot t darab-
já t kötöttük le. Tervbe-
vettük továbbá Bemard 
Shaw híres darabjának, 
nAz orvos dilemmájáé-
nak fe lúj í tását is, továbbá 
Ibsen »Nőgyülölőjének« 
reprizét Móricz Zsigmond 
•új fordításában. Az elő-
adó személyzet nagyjában 
azonos a tavalyival. 

— A Pesti Színház meg-
nyitását szeptember 17.-
ére tervezzük. AmieUnek, 
a »Virágzó asszony« szer-

zőjének »A szabad lányt 
című ú j vígjátékát mutat-
juk be Muráti Lilivel, 
Ajtai Andorral, Somló 
Is tvánnal és Básthy La-
jossal a főszerepekben. 
Merész, szép és egészen 
mai témájú darab ez, egy 
fiatal leányról van benne 
szó, aki a szabadságot te-
kinti az élet legfőbb ér-
telmének. 

B E R N S T E I N , 
G E R A L D Y , M A U R I A C 

A Magyar- és Andrássy-
SzínnMiak műsorterveze-
téről Bródy Pál dr. igazr 
gató nyilatkozik: 

— A Magyar Színház a 
Sasfiók, a Kék madár, a 
Peer Gynt, Az Ü t kato-
nái, a Néma levente, a 
Szűz és a gödölye, a Vati-
kán, Volpone és I I I . Bi-
chard láltal megjelölt u ta t 
k ívánja folytatni. Ezért 
muta t ja be elsősorban a 



nagy amerikai költőnek, 
Elmer Rice-nek *Az utcát 
című színmüvét, továbbá 
Móricz Zsigmond »Légy 
jó mindhalálig« című da-
rabját, amelyet annakide-
jén a Nemzeti Színház ját-
szott. A magyar swrzôk 
névsorán szerepelnek: Hel-
tai Jenő, Hevesi Sán-
dor, Zilahy Lajos, Vaszary 
János és Zsolt Béla. A kül-
földiek közül csak bárom 
világnagyságot említek: 
Henry Bernstein, Paul Ge-
raldy és Francois Mauriac. 
A tervek közt szerepel még 
Fraser »Katonatiszt« című 
darabjának bemutatója 
Or,bók Attila fordításában. 

— Az Andrássy-Szin-
ház szerzőinek listáján 
ezek a nevek szerepelnek: 
Békeffy István és Stella 
Adorján, Bónyi Adorján, 
Bálint Lajos, Bálint Imre, 
Török Rezső, Barabás Pál, 
Éri-Halász Imre és Vaszary 
Gábor. 

A 25 és az 50 Évesek harca 
A Belvárosi Színház 

műsorterveiről Hermann 
Richard igazgató nem ad 
még részletes nyilatkoza-
tot, csupán a megnyitásra 
tervezett ú j Bókay-darab-
ról beszél. 

— A »Ragaszkodom a 
szerelemhez« című ú j há-
romfelvonásos Bókay-da-
rabbal kezdjük a szezont 
szeptember közepén. Pon-
tos dátum még nincs, 
minden az időjárástól 
függ. Az ú j darabról any-
nyit mondhatok, hogy re-

Elmor Rice »Az utca<r című 
darabjának olvasópróbája a 

Magyar Színházban 
(Pálházy fotók) 

kordot fog javítani. A 
»Szakíts helyettem«-ben 
átlag két percenként ne-
vetett a publikum, i t t — 
számításom szerint — 
percenkint fogja megsza-
kítani a nevetés az elő-
adás menetét. A da-
rabot egyébként a szer-
ző határozott kíván-
ságára én rendezem. Az 
ú j Bókay-nak két sze-
replője lesz, és két nem-
zedéket állit szembe sze-
relmi téren, a 25 és az 50 
éveseket. Természetes, 
hogy a szerelemben a 25 
éveseknek lesz igazuk, 
mert ez az élet rendje. 
A szerző ezúttal a meg-
szokottnál mélyebb han-
got ütött meg, de ennek 
ellenére ott a legvidá-
mabb, ahol a legkomo-
lyabb akar lenni. 

Fedák mioí szerző és tapló 
A Városi Színház programjá-

ról Föld Aurel Igazgató ad 
részlete* Ismertetést: 

— Első eredeti bemutaMnk 
október 8-án lesz Fedákkal, 
mint szerzővel és mint fősze-
replővel. Szóval a »Virágor-
szág.-ról van szó. Addig a Ro-
yal Színházból áthozott >Ide 
gyere rózaíim.-at játssza a Vá-
rosi Színház. A »Virágország« 
•zereposztána: Fedák, Fejei 
Teri, F. Szíklay Szeréna, Daily, 
Lataltár, Bársony István, Ker-
tész Gábor, Felekl. 

— A májiodlk magyar bemu-
tató Huszka és Szilágyi »Erzsé-
bet« című bemutatója lesz; a 
címszerepet Lázár Mária játsza, 
Andrássy Gyulát pedig Haj-
mássy Miklós. Harmadik ope-
rettbamutatónk: Földes Imre— 
Ábrahám Fái »Fehér és Fekete« 
cimQ darabja. Ezenkívül negy. 
ven operát is játszunk, 2* fii-
léres és 16 sztárbérlettel. 

A kezdődő szezon első komoly művészi eseménye dr. Józsel Ferenc főherceg » Aranyálarc« cimű 
darabjának díszbemutatója volt, a Városi Színházban. A költői szépségekben gazdag darabra 
rendkívüli megértéssel rezonált a közönség. A siker hatása alatt azé van róla, hogy az Aranyálarc 
a szezon folyamán egyik fővárosi színház műsorára kerül, eőt az la lehet, hogy a díszbemutató 
társulata amerikai turnéra indul a fiatal főherceg darabjavai, amelyet Baróthy József rendezett 
mesterien. Qyulay Eugénie, Êrczy Emilia, Thury Elemér, Kunos Magda, Barólhy József, dr. József 

Ferenc főherceg, Egri Anna, Forháth Zsuzsa, Szapáry Sándor 



Bethleni Margit gdf-J 
LeveL 

Falun pihenek és sok a szabad-
időm. Ezért én is, mint mások, 
eszem, alszom és beszélek. Különö-
sen sok hosszúra nyúló diskurzus-
ban veszek részt. A minap hárman 
ültünk a régi ház terraszán. A ház 
ura, a házigazda lánya és én. Te-
vékeny természet lévén, erőteljesebb 
testi mozgásra áhítoztam, mint 
amelyet nyelvemnek pergése oko-
zott. 

— Menjünk sétálni — indítványoz-
tam. 

A házigazda legyintett. 
— Arra hálálunk után is van 

időnk. 
Ránéztem és körülményesen ki-

fejtettem, hogy én, mint jólnevelt 
szellem, annakidején majd csende-
sen fekszem a koporsómban és soha 
nem fogom zavarni a ház lakóit. 
Ezért fenntartom indítványomat. 

A ház ura gúnyosan mosolygott. 
— Elhiszem. De elképzelni nem 

tudom. Ha mindenáron sétálni 
akar, tessék! De én — ismétlem — 
majd csak halálom után. 

Erre már beleelegyedett a vitába 
a háziúr lánya: 

— Ugyan, papa, te akkor is csak 
autón fogsz kísérteni! 

Időközben a ház többi lakói is ki-
sereglettek a terraszra és a házvasz-
szony, gyermeke segítségére sietve, 
megjegyezte, hogy miért ne kísért-
hetne valaki autón, hogyha pulykák 
által húzott aranyhintón teheti azt 
a püspök évszázadok óta? 

Pulykák, aranyhintó, kísértet! Ez 
kezd érdekessé válni. Aztán meg-
tudtam a történetet. 

Nagyon régen történt. Abban az 
időben, amikor az előítélet és az ön-
kény aranykorukat élték. Amolyan 
kimondottam kellemes régi jó idők 
voltak azok, a karóbahúzás, olajba-
sütés és a máglyán égetés kedvelt 
szórakozásoknak számítottak• Va-
lamit csak kell nyújtani a népnek, 
— gondolták a, kor vezetői — tehát 
nyújtottak. Néha deresre, néha 
másra. Ahogy éppen jött. 

e 
Ebben a korban nevelkedett a ház 

akkori ura és így nem csodálatos, 
hogy úgy az előítéletekben, mint az 
önkényben ő is bővelkedett. Állító-
lag egyéb világi javakban is. Eze-
ket azonban gondosan megtartotta 
magátmk, nővérének átengedvén a 
párta használatát. A ház akkori ura 
címzetes püspök volt, nővérét vi-
szont azzal bíztatta, hogy éljen el-
vonultan, hogy méltó legyen maj-
dan a mennybéli örömökre. Ezért 
visszavonult nővérével vidéki vár-
szerű kastélyába, ahová férfi nem 
tehette be a lábát. A jobbágyságot 
nem tekintette sem hím, sem nő-
neműnek, ahogy az rendjén is volt, 
minthogy azok nővére szemében 
sem képviselhettek nemet, csakis és 
kizárólag munkateljesítményt. El-
lenben határozottan hibáztatható, 
hogy a daliás, szélesvállú és, bika-
nyakú ispánt: Birka Pétert, aki 
mellesleg bár elszegényedett és ha 
nem is nemesi, de mindenesetre 
régi famíliából származott, tudniil-
lik egyenesen Adám apánktól, szin-
tén a veszélytelenek közé sorozta. 
Lehet, hogy túlságosan bízott az 
előítéletekben, amelyek benne oly 
magas lánggál lobogtak, de min-
denesetre célirányosabb lett volna 
Birka Péter helyett kevéssé férfias 
külsejű ispánt alkalmazni, mert, 
ahogy újfent mondámbibliajártas 
ember létére tudnia kellett volna, 
hogy az asszonyi állat esendő sze-
mély. 

Amikor a püspök megtudta, hogy 
mi történt, maga elé idézte félreve-
zetett nővérét és szelíden megdor-
gálván felületes magaviseletéért, — 
befalaztatta, a várnak egyik jól 
megtermett oldalkamrájába. Nővére 
ugyanis olyan elvakult volt, hogy 
nem óhajtott többé pártát viselni, 
hanem ezt az öltözködési darabot 
fejkendővel akarta felcserélni és 
férjhez menni Birka Péter uradalmi 
ispánhoz. Tálán elfelejtettem felem-
líteni, hogy a befalazás azokban a 
bizonyos régi jó időkben szintén a 

U 



szórakozások lajstromában szere-
pelt. A címzetes püspök egycsapás-
sal két legyet ütött agyon: eltün-
tette a családi szégyent és ugyan-
akkor jobbágyainak lelki üdvösségé-
vel törődő földesúrnak is bizo-
nyult, hogy a kedvelt nővér utáni 
hagyatékról ne is beszéljünk. De 
hagyjuk az anyagiakat. 

Idők multán a püspök is jobblétre 
szenderült, de nyilván rossz álmok 
gyötörhették a túlvilágon, mert 
rövid idő múlva ismét megjelent 
földi életének színhelyén, még pe-
dig ahogy illik és való, éjfélkor a 
kísértetek óráján, természetesen nem 
gyalog, hanem aranyozott hintón, 
amelyben Miiért, miért nem, lovak 
helyett szép fehér, lilatokás pulykák 
voltak befogva, amelyek őt lassan 
és tekintélyesen húzták végig a há-
zikápolna és könyvtár közötti hosz-
szú, kővel padlózott folyosón. Hogy 
ez a mindennapi, vagyis minden éj-
szakai séta büntetésnek volt-e szán-
va, lelkiismereti furdalásokkal te-
tézve, avagy a lelkiismeretes házi-
gazda körsétájának, azért, hogy 
meggyőződjék róla, mindenki ott 
van-e, ahol neki dukál, ágyban, szo-
bában, várfalban, egyszóval a neki-
szánt helyen, az szerintem, máig 
sem tisztázott dolog. Különösen, 
mert tudomásomra jutott, hogy 
Birka Péter szerelmesét még az első 
éjszaka kifalazta, hazavitte és meg-
esküdött vele• 

De ismerve a jó püspök előítéle-
tekre és népi szórakoztatásokra való 
megrögzött hajlamát, el tudom kép-
zelni, hogy Birka Péter és ifjú neje 
családi ünnepségüket szigorúan 
rangrejtve ülték meg, sőt azt is, 
hogy sürgősen hosszabb nászútra 
indultak a püspökkel ellenséges vi-
szonyban lévő nagyúr birtokára. 
Így aztán elképzelhető, hogy a cím-
zetes püspök halála napjáig szere-
tettel őrizte általa befalazott nővér-
kéje emlékét és gyakran érezte kö-
telességének, hogy testvére utolsó 
lakhelyét is meglátogassa. 

Akárhogy is van, az bizonyos, 
hogy a püspök azóta gyakran járt 
kísérteni. Mindenki mondja és én, 
bár a befalazott szoba helyén van 
a hálószobám, nem cáfolhatom meg 
a legendát. Tudniillik bárhogy igye-
keztem, nem tudtam a szememet éj-
félig nyitvatartani. Hirtelen vala-
mi gyanúsan súlyos, de lehet, hogy 
a címzetes püspök jóságos keze 
ereszkedett le a szememre és bár 
csak pillanatokig tartott, míg újra 
felébredtem, a szobába csodálatos 
fénnyel sütött be a nap és a szoba-
lány éppen akkor nyitotta ki az aj-
tót. 

Csoda történt: pont kilenc óra 
volt. 

A régi bál, melyben a kísérlet Já r . . . 



Valami, de valami szép az, amit 
a minap hallottam. 

Egy angol asszonytól, az itt idő-
zött egy darabig Budapesten. 

A két pici princeszről beszélt 
egyiszer, « királyék leánykáiról, 
sokat lehet őket látni a londoni 
utcán meg a londoni parkokban, 
hogy milyen barátságos, szere-
tetreméltó gyerekek. 

Hát ehhez nem kell éppen prin-
cesznek lenni. 

De amit azután említett az a 
londoni hölgy, a lánykákról re-
gélve, az igazán gyönyörű. 

Az, tudniillik, hogy a két kis 
leány babáinak a ruháit Párizs-
ból szállítják, néha megjelennek 
a londoni divatlapokban azoknak 
a babáknak a fényképe, úgy mint 
a forgalomban levő szép ladyké, 
meg milliomos misseké, a leg-
újabb kreációkba öltözötten. 

A bábuknak a ruháit ugyanaz 
a párizsi szalon tervezi, amelyik 
az angol királyné ruháit. 

Vannak a bábuknak szövet-, 
meg jersey-ruháik, úgy látja a 
bábukat a nép a gyerekek ölében, 
ha elviszik kocsikázni a kedvenc 
bábuikat, és aztán vannak kises-
télyi meg nagyestélyi ruháik a 
legestélyibb anyagokból, satin 
miroirból, tüllből, muszlin-bár-
sonyból, csipkéből, duchesseből, 
brokátból, taftfailbőL 

Biztos tartanak madame Lan-
vin, Patou és a többiek apró fa-
ragott mannequineket, amelyek-
nek a termete tökéletesen meg-
egyezik a bábuk termetével, azok-
ra próbálják fel a Buckingham-
palota részére koimponált baba-
ruhákat. 

Képzelem, milyen borsos baba-
ruhaszámlákat fizet ki az udvar-

Tonmgmann... Maggy Bouff . . . Lanvln... 



— 

tartás pénztára némelyik elsején. 
Ez az, ami elbűvölt, számlástól, 

hogy valahová a bábruhát a pá-
rizsi divatszalonból rendelik. Ilyes-
mit bizony nem is sejtettem volna 
ezen a mindennap közönségesebb 
világon. 

A királyok, királynék is olyan 
közel élnek ma már a közönséges 
halandókhoz, folyton fotografálják 
őket, ők maguk is fotograíálgat-
nak, ahol járnak, aztán meg rá-
dión beszélnek, közvetlenül is 
szóbaállanak a legszerényebb 
alattvalóikkal is, az uralkodó ci-
vilben sétál a járdán, bemegy a 
boltba, viszi a csomagot, a szín-
házban jegyet vált személyesen és 
beül a földszint tizedik sorába. 

Ez mind igen szép derék dolog, 
ugyebár. Hanem az ember a ko-
ronás királyt, meg a házát csuda 
ragyogásban szereti gondolni, 
álomfélének inkább mint valóság-
nak. Valami határtalan gazdag-
ságot, fényűzést illik jelenteni a 
királyok életének az eszméletünk-
ben, tündérséget, mesét. 

Hát ez, ez az egy, a francia sza-
lonból való bábruha, ez az. Be-
csületére vált volna, ha valame-
lyik modern meseíró találja ki. 

Istenkém, föltehetném azt a kér-
dést, vájjon mi nagyobb boldog-
ság a gyereknek, hu maga öltöz-
teti mindenféle szín-rongyból a 
filléres bazárból való pucér por-
cellán-bábuját, vagy ha madame 
Lanvin küldi haza a bábura sza-
bott vakító drága kreációit? Sőt, 
a legboldogabbnak azokat a kódis 
kis parasztlánykákat láttam éle-
temben, akik egy kicsi fadarabot 
öltöztettek, akinek se arca nem 
volt, se keze, se lába. De minek 
firtassam, olyan hálás vagyok 
érte, hogy möst ezzel a király-
leánykai ranghoz illő luxussal, 
fantáziával elbájoltak. 

Vannak, gondolom, amint a mai 
gyerekszoba megköveteli, fiú-bá-
bujaik is az angol király leány-
káinak. Azokat ki öltözteti! Azo-
kat a legelső angol úriszabó öltöz-
teti. A férfidivat, az már Lon-
donéi 

Faquin... Marry Brail te Patou modelljei 



— szeretem magában — 
mondta bridzspartnerem, — hogy 
okos, müveit, olvasott, világlátott 
nő létére semmit se babonás. 

Bridzspartnerem szavai, mint a 
bridzspartnereké általában, kese-
rűek, irónikusak és igazságtalanok 
voltak. A nyolcadik robbert vesz-
tettem éppen el és mielőtt a kilen-
cedikbe belefogtam volna, kopog-
tam az asztal alatt, háromszor meg-
forgattam a széket és ráültem 
zsebkendőmre. 

Augusztus utolsó vasárnapján 
vidékre rándultam ebédre, azzal, 
hogy délután korán jövök haza, 
mert este fontos dolgom van. Ebéd 
után leültem pár percre, bridzsezni. 
Mikor legközelebb az órára pillan-
tottam, éjjel félkettő volt. Ezalatt 
az idő alatt, rövid uzsonna- és va-
csora-megszakítással, folyton ve-
szítettem. Ha meggondolom a dol-
got, akkor még az uzsonnát és va-
csorát is a veszteségszámlára írha-
tom, mert a vendéglátó háznál ki-
tűnően főznek és amit egész héten 
kínnal-bajjal lefogytam, egy csa-
pásra visszahíztam. 

Egyszóval csak természetes, hogy 
nyolc elvesztett robber után egy 
kis babonához fordultam segítsé-
gért. Használt is, mert azonnal 
nyertem egy minusz robbert, amely 
legalább kis erkölcsi elégtételt je-
lentett. Partnerem megjegyzéséből 
kifolyólag kezdtünk el a babonáról 
beszélgetni és mert az emberiség 
ötven százaléka babonás, talán 
megbocsát az olvasó, ha a tárgyat 
meg nem illető komolysággál írok 
róla. 

Nem tagadom, hogy babonás 
•2 vagyok, nem is szégyenlem. 

íjf Természetes, ha előveszem 
if az úgynevezett jobbik esze-

it fg met, belátom, hogy attól, 
^ ^C Vé hogy az asztal alatt kopo-

j j gok, a széket megforga-
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torn és ráülök a zsebkendőmre, még 
nem részesülök jobb kártyajárás-
ban. Hanem azért mégis van a 
dologban valamit Ha az ember 
folyton folyvást veszít, annak 
az az eredménye, hogy egy idő 
múlva elkedvetlenedik, elfásul, ha-
nyagul, sőt rosszul játszik. Már 
most ha ilyen értelmetlen babonás 
cselekedet után véletlenül jobb kár-
tya akad a kezembe, akkor az kissé 
felvillanyoz. No lám — gondolom, 
— használt a babonal Megszakadt 
a pechszéria, most már csak a saját 
jó vagy rossz játékomon múlik, 
hogy nyerek vagy veszítek. 

A kártyababona tulajdonképpen 
nem más, mint hogy az ember ön-
magát szuggerálja — legtöbbször 
eredményesen. Azért hiszek a jó és 
rossz vonalban, a kék vagy rózsa-
szín hátú kártyapakli fontosságá-
ban, a peches vagy szerencsés kibi-
cekben, a péntekben, tizenhárom-
ban, kéményseprőben, asztal alatt 
kopogásban, stb.-ben, mert ezek a 
dolgok önbizalmamat csökkentik 
vagy növelik. 

Amire azonban nincsen termé-
szetes magyarázat, az nem a kár-
tya, hanem a mindennapi életbeli 
szerencsés vagy szerencsétlen szé-
ria. Igen nagy tévhit az az általá-
nosan idézett mondás, hogy aki 
kártyában szerencsés, az szeren-
csétlen a szerelemben és megfor-
dítva. Az igazság az, hogy a jó és 
balsors társas lények. Sohasem jár-
nak egyedül, hanem csoportosan, 
családostól köszöntenek be. Hol 
balsorsék jönnek el hozzánk hosz-
szább látogatásra, hol jó sorsék 
néznek be egy rövid percre. Bal-
sorsék többen vannak, szaporáb-
bak, tolakodóbbak, mint az igen 
exkluzív jósorsék. 

Egyszóval nagyon ritka eset, 
hogy ugyanazon időszakban, egyik 
dolgunk jól sikerüljön, másik rosz-



szul. Rendületlenül hiszek a jó és 
rossz szériában és abban, hogy a 
rossz széria ellen hiába küzdünk. 
Ha balsorsék ott ülnek a nyakun-
kon, akkor mennél többet fészkelő-
dünk, ficánkolunk, juszt is, annál 
tovább maradnak. Szép csendesen 
el kel viselni, ki kell várni, míg a 
kellemetlen vendégek megúnnak 
bennünket. 

Könnyű ezt igy leírni! De ami-
kor már tűrhetetlenül soká tart az 
átok, elfogy a türelem. Ilyenkor 
fordulunk jósnőhöz, kabalához, pá-
szianszhoz. En, sajnos, utóbbihoz. 
Minden reggel kivetem ugyanazt a 
háromféle pászianszot. Ha egyik 
sikerül, középszerű napom lesz, ha 
kettő, az már rendes jó nap, ha 
mindhárom, akkor aznap valami 
igen nagy szerencse vár rám. (A 
baj csak az, hogy néha, ha nem si-
kerül, vagy tízszer is újra szeren-
csét próbálok, ami idő- és idegfo-
gyasztó ostobaság.) Tíz napja soha 
egyetlen pásziansz se sikerül és 
semmi, de semmi a világon sem si-
kerül. Olaszországban azt mondják 
ilyenkor, hogy valaki »rossz szem-
mel« verte meg az embert. Ott any-
nyira hisznek a malocchio vagy jet-
taturában, hogy azoknak az egyé-
neknek, akiket ezzel a tulajdonság-
gal ruháznak fel, még a nevét sem 
merik kiejteni. A *jettatore* nem 
okvetlenül gonosz ember. Lehet a 
világ legártatlanabb lénye, aki ön-
kéntelenül, saját tudtán kívül, 
okozza puszta jelenlétével a bal-
szerencsét. Mult vasárnap, amikor 
erről szó volt, mesélte a Comoi-tó 
partjáról hazatért barátnőm, hogy 
éppen ott tartózkodott Olaszország 
leghíresebb jettatoreja. Megkérdez-
tem, milyen szerencsétlenségeket 
okozottf Barátnőm elmondta, hogy 
két hét leforgása alatt három sze-
rencsétlenség is történt. Először, 
amikor illető belépett egy bálte-
rembe, leszakadt a csillár. Másod-
szor, mikor illető virágot küldött 
egy hölgynek, a virág drótozva 
volt és a hölgy megszúrta ujját a 

dróttal és vérmérgezést kapott. 
Harmadszor az történt, hogy ab-
ban a szállodában, melyben illető 
lakott, meggyilkoltak egy öreg 
urat. 

Bridzspartnerem e történetek hal-
latára megint megvetését fejezte 
ki: *Hogy ti nők minden ostobasá-
got elhisztek! Hát nem megmondta 
Kálmán király...11* 

— Igaz, Kálmán király meg-
mondta. De Kálmán király nem 
bridzsezett. Es nem irt filmeket. Es 
nem is igen volt zajlóbb magán-
élete, mert tudvalevőleg reggeltől 
estig a könyveket bújta. Mit tudta 
azt Kálmán királyfi Különben pe-
dig nem hiszek az olasz jettaturá-
ban. Tagadom, hogy ártatlan egyé-
nek puszta jelenlétükkel szeren-
csétlenséget okozhatnak. Viszont 
hiszek abban, hogy vannak olyan 
urak és hölgyek (főleg utóbbiak), 
akikből annyira sugárzik a rossz-
indulat, hogy puszta tekintetükkel 
ártani tudnak. 

Jelenlegi pechszériámnak is az 
az oka, hogy augusztus 26-án reg-
gel háromnegyed 8-kor a Tárnok-
utca sarkán szemtől-szembe talál-
koztam valakivel, aki tisztán Kál-
mán király meggondolatlan kije-
lentésének köszönheti, hogy szaba-
don sétálhat a Tárnok-utcában. Ez-
óta a reggel óta üldöz a balsors. 

— De miértÎ — kérdezte bridzs-
partnerem, — mondott magának 
valamit az illetőt 

— Isten őrizz! Csak rámnézett. 
Elég ennyi, hogy tönkretegyen. 

Bridzspartnerem bölcsen bólin-
tott. De legalább megbosszulta ma-
gát... mostanában illetőnek még 
nagyobb peche van, mint ma-
gának ... 

— Hogy-hogyl — kérdeztem. , 
— Maga is visszanézett rá —fi 

felelte partnerem és bemondta/ 
a kis szlemmet, ötöt bukva. 

19 
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Az ember csak ennyit 
hall ki az egyik szobából 
fi Film Iroda folyosóján: 

— Nem, öregem, colleus 
monedula nem jó. Most 
utasítottam vissza egyet. 
Csak corvus comix, vagy 
corvus frugileaus alkal-
mas erre a szerepre . . . 
Hogyant . . . van is 
i'rugilegusodt Hiszen ez 
nagyszerű . . . Máris szer-
ződtetem . . . Címszerepet 
k a p . . . 

S mikor benyitunk az 
ajtón, látjuk, hogy Csathó 
Kálmán telefonál és szer-
ződtet »valakit« telefonon. 
Pillanatok alatt kiderül 
a titok, Csathó varjút 
szerződtetett az Állatkert-
ből, » Varjú a torony-
órán* most készülő film-
változatához. 

— Az Állatkert igazga-
tójával beszélgettem — 
világosított fel moso-
lyogva Osathó Kálmán — 
és mint műkedvelő ornito-
lógus, latinul soroltam fel 
a saámbajöhető var júfa j tá -
kat. Éppen az imént je-
lentkezett itt valaki egy 
csókával, ez a colleus mo-
nedula, de hát hogyan 
nézne ki a csóka a to-
ronyórán . . . Én bizony 
ragaszkodtam a varjúhoz. 

— A »Varjú a torony-
órán« a legelső„regényem 
s ezért érthető is, hogy 
szívügyem a belőle ké-
szülő film. Magam írtam 
a forgatókönyvet és a fel-
vételeknél is igyokszem. 
segíteni, mert a film 
mint műfaj , egyre jobban 
érdekel. Jónéhány regé-
nyemet dolgoztam át az-
előtt színpadra, most leg-
utóbb pedig filmkönyvet 
is írtam néhányból és le-
szűrtem egy érdekes ta-
pasztalatot. A film sok-
kal közelebb áll a regény-
hez, mint a színdarab, 
mert sokkal kevesebbet 
kell alakítani raj ta , ha 
filmre írom át, mintha 
Színpadra viszem. A 
»Varjú a toronyórám pe-
dig eszerint az elmélet 
szerint nagyon is kíván-
kozott filmre, mert szinte 
semmit sem kellett el-
hagyni vagy hozzátenni a 
regényhez. 

E percben megérkezik 
taxin az Állatkert varjú-
ja és az intervjú félbe-
szakad. Érthető, hiszen a 
va r jú mégiscsak cím-
szereplő . . . 

WÊESESSCESmiSm 



Karinthy három régi képe ... 
Húsz év«« . . . harminc éves... negyven éve« korában 

INTIM PISTA ... 
— Ne is folytassák! Jól tudom, hogy 

a magyar irodalom nagy halottjáról, 
Karinthy Frigyesről akarnak beszél-
getni ... 

— Bizony, a százezernyi olvasótábor 
nevében kérünk róla kegyeletes történe-
teket, apróságokat, hadd búcsúzzunk el 
tőle, a zsenitől, aki három évtizede szó-
rakoztatja a közönséget... 

— Pontosan harminc esztendeig volt 
hivatásos iró Karinthy Frigyes. Fénnyel 
és pompával akarták megünnepelni kar-
társai a jubileumot, Herczeg Ferencet 
kérték fel a rendezőbizottság elnöki tiszt-
ségére és ime az ünnepi felköszöntőből 
gyászbeszéd lett. Halotti tószt, amelyre 
az ünnepelt nem tud válaszolni... Pedig 
mindig erre vágyott.., 

— 11 
— Sokszor elmondatta baráti körben: 

hangos filmfelvételt csináltat sajátmagá-
ról és válaszol a temetési szónokok be-
szédeire. Groteszk ötlettel játszadozott, 
milyen furcsa lenne, ha a technika fej-
lődésének jóvoltából megjelenhetne a fe-

hér vásznon éí gúnyosan replikázna a 
kenetteljes szónoklatokra. 

— Mondjon el róla mindentI Hogyan 
lett írói 

— Tizenhároméves korában megjelent 
egy folytatásos regénye a Magyar Ké-
pes Világban. A nevét még nem Írták ki 
a rövidnadrágos fiúnak, de a híre már 
az iskolán túl is eljutott. Érettségi után 
tárcát küldött be a Fidibusznak, az ak-
kori idők élclapjának. Válasz helyett 
húsz koronát kapott postán honorárium 
fejében. Nem hitt a szemeinek. Egy hét 
múlva újból beküldött kéziratot, azt is 
közölték és húsz koronával jutalmazták. 
Ekkor elhatározta, hogy személyesen lá-
togatja meg a szerkesztőséget. Bevitte az 
írást és csak tíz koronát utaltak ki érte. 

— Miért kevesebbetl 
— Olyan vézna, nyápic, szerény meg-

jelenésű fiatal ember volt, hogy a szer-
kesztő elegendőnek találta a tízkoronás 
javadalmazást is. De aztán a géniusz 
szárnyat bontott és Karinthy Frigyes 
neve fényes csillagként jelent meg a 
magyar irodalom égboltozatán. A »Tanár 
úr, kérem«, az »így írtok tU valósággal 
lázba ejtette az embereket és nemsokára 
megjelent híres egyfelvonásosa, a »Bű-
vös szék«, amelyet több külföldi nyelvre 
plagizáltak. Még magyarra is. 

— Miért nem foglalkozott többet szín-
házzall 

— Csapongó fantáziája jobban érvénye-
sült a térhez és időhöz nem kötött sza-
bad elbeszélő műfajban. Beöthy László 
könyörgött neki, hogy írjon darabot. 
Egész családjával meghívta Lontóra, fe-
jedelmi előleget ajánlott fel, de Karinthy 



az egy »Holnap reggeU-en 
kívül nem írt egész estét 
betöltő darabot.. De szíve-
sen dolgozott át külföldi 
darabokat. Az egyiknek a 
színlapjára ezt nyomatták: 
ilrta és csattanóval ellát-
ta: Karinthy Frigyes.« 

— Mi volt az utolsó 
müvei 

— Ha egyet fordítanak 
a lapban, megtalálják. 
»Karinthy Frigyes revü-
je.t Szombaton még itt 
járt a szerkesztőségben 
korrigálni. Egyik fiatal 
kartársunkkal évődött. 
»Könnyű Karinthy úrnak, 
beérkezettU — mondta ez 
vidáman, mire ő a szokott, 
kissé diabolikus mosolyá-
val válaszolta: »Igaza van, 
fiam. Beérkeztem, aztán 
megfordulok és visszame-
gyek.« 

— Beszéljen még rólat 
Mi volt a szenvedélye, 
kedvenc sportjai 

— ö az elme sportjának 
volt sokszor kitüntetett 
bajnoka. Remek sakkjáté-
kos, elnöke a Hadik Sakk-
körnek. Megtanulta az 
európai nyelveket, még az 
eszperantót is. Szellemes 
játékok tömege született 
zseniális agyában, amelyen 
két évvel ezelőtt világra-
szóló műtétet végzett Oli-
vecrona professzor. 

— Milyen játékokat 
kreáltl 

— Talán nem is sejtik, 
hogy 6 találta fel a ha-
landzsa nyelvet, ezt a fur-
csa pesti »dumátt, amely 
példátlan népszerűségre 
tett szert. »Kiszera méla, 
bávatag ...« — tudják, mit 
jelentett ez annak idejént 
A halandzsa nyelvnek a 
»halotti beszédet az ősfor-
rás, amelyből kiterebélye-
sedett ez a szinte szcAón-
képes diskurzus, ö találta 
ki az intarziát, hogyan 
lehet egy mondatba neve-
ket, más értelmű szavakat 
elrejteni. 

— Példdull 
— Nem emlékeznek rál 

ö a legnehezebb feladatot 
is megoldott6. Például leg-
jobb barátjának, Kosztolá-
nyi Dezsőnek a nevét így 
rejtette el: *Ugy~e jó itt 
a koszt, 6 lány, ide zsörtö-
lődés nélkül járhatunk.« 

— Nagyszerűt 

A Színházi filet egyik szegedi matinéján Pallay Anna, Oellérl 
Andor, Knrucz Jánoa, Incze SAndor, Tarka« Imre, Németh 

Karlnthv Fi-Ivva. 

A kolozsvári magyar színházban egy Próbán: báró 
János, Majoras István, Karinthy és Kádár Imre 



Kát évo nyáron. Közvetlenül • betegsége 

— Még Rabindranath Tagorét is el 
tudta rejteni. »A rab ind Dr Annát a 
góré mellett látta meg.* Vagy Wlassits 
Gyulát: »Bár óv, lassíts, gyul a motor ...« 
És ő gyártotta a legtökéletesebb kecske-
rímeket, ezt a nehéz és fölösleges mű-
fajt. íme: r>Engem kétszer csapott ku-
pán, ö egy pofont kapott csupán.« Vagy 
még ennél is frappánsabb: nMegkérdé 
a kaján halász, mért van az ön haján 
kalász.« Lángelméje úgy szeretett ját-
szani a szavakkal, mint gyermek a csör-
gővel. 

— Nagy munkássága mellett erre is 
jutott idejet 

— Imádta a társasjátékot. Feltalálta az 
eszperentet: a magánhangzók közül csak 
•»e« betűt szabad használni. Ezen a nyel-
ven a színházat, így határozta meg: dEz 
egy kerek, rendesen emeletesre szerkesz-
tett hely, melyben egyesek emelkedettebb 
és lepellel elrekesztett helyen csevegnek, 
nem egyszer szerelmes jeleneteket.« 

— Varatásairól is sokat hallottunk/ 
— Kosztolányi Dezsővel ezer tréfát 

csináltak! Karinthy kitalálta a kártya-
halandzsát, azaz a vpikepot« nevű játé-
kot, amely arra szolgált, hogy a kelle-
metlen kibiceket távoltartsa. Ha ilyen 
kibic közeledett, ő és beavatott partnere 
minden rendszer nélkül dobálták a la-
pokat és értelmetlen kifejzéseket hallat-
tak. »Bemondom a Szenegált.« * S zene-
gált megkontrázom.« »Nincs meg a ti-
zenhat zsabudt« A kibic egy darabig 
figyelt, kérdezősködött, aztán a fejét 
fogva elmenekült. Hires volt az »elvet 
változtat« cím ü játék. Ketten vitatkoz-
tak, a harmadik beleszólt, mire Ka-
rinthy intett vitatkozó partnerének és 
az egyszerre átnyergelt az ö álláspont-
jára, úgyhogy a hívatlan harmadik az 

Ollvecrona professzor, aki Stockholmban meg-
operálta, meglátogatta Budapesten 

Ollvecrona, Karinthy és Adára tanár 

egészből egy szót nem ér-
tett. Külön fejezetet érde-
melnek a személyes ugra-
tásai. 

— Mondjon el egyet! 
— A Színházi Elet szer-

kesztőségében felhívta Far-
kas Imrét a szegedi nő-
egylet nevében. »Jöjjön el, 
mester, hozzánk felolvasást 
tartani, de hozza magáival 
Karinthyt is.« Farkas Imre 
beugrott és tiltakozott Ka-
rinthy ellen. Jobb szeretett 
volna női szereplőt vinni 
helyette. Hát amikor meg-
hallotta, hogy Karinthy-
nak több honoráriumot 
ajánlanak fel, mint neki! 
Elmés, de el nem mesél-
hető csattanóval fejeződött 

be az ugratás, amelyben Kosztolányi is 
résztvett. 

— Kosztolányit is ugrattal 
— Karinthy egyszer angolnyelvü le-

vélben lekötötte a nagy költőnek tíz 
lírai versét Amerikára. Később a versek 
rövid tartalmát kérte. Kosztolányi a fe-
jét csóválta, de mégis megírta, mert az 
amerikai kiadó, alias Karinthy, sok dol-
lárt ígért. No de Fricit is sokat ug-
rattákI 

— Mivelî 



A legutolsó fényképe. Egy héttel ezelőtt készült 
(Várkonyi stúdió felvétele) 

- — Különöseti azzal, hogy 
szereti a régi írásait rá-
sózni a gyanútlan szer-
kesztőre. Ennek megakadá-
lyozására a Színházi Élet-
nél háromféle honoráriu-
mot kapott. I. A legszeré-
nyebbet, ha készen behozta 
a cikket. 2. Közepeset, ha 
ö adta a témát. 3. Magasat, 
ha a helyszínen kapta a 
témát. Egyszer kiderítet-
ték róla, hogy a fordítá-
sait kiadta albérletbe. 

— Hogyant 
— Egyik regény fordítá-

sában lenyomtatták a kö-
vetkező mondatot: »Ka-
rinthy úr, kérem, ezt nem 
értem!« Az volt ellene a 
vád, hogy albérlője, vagy 
mint a franciák mondják: »négere« be-
írta ezt a mondatot a kéziratba, hogy 
a főnöke nézze utána, de Karinthy egye-
nesen a nyomdába adta a fordítást. 

— Sokszor láttuk a pódiumon is! 
— Hogyne! Kabaréban is konferált, 

vidéken is sokat szerepelt. Mindig mu-
latott ezeken a kirándulásokon. Azt haj-
togatta: »Nem érdekest Kétszer annyi 
taps fogad, amikor megjelenek a dobo-
gón, mint amikor befejezem a szereplé-
semet«. 

— A magánéletben is szellemes voltí 

— Ellenállhatatlan! órákig tudott íze-
sen beszélni. Kedvenc témája volt az 
álom. Benfentes volt minden mágiában. 
Egyszer társaságban, pályadíjat tűztek 
ki, kinek volt legviccesebb álma. ö 
nyerte meg. »Két macska voltam ál-
momban és önmagammal játszottam« — 
mesélte. 

— Mivel szeretett foglalkozni? 
— Találmányokkal. Sok felfedezését 

szabadalmaztatta. Ö találta ki az új-
fajta töltőtollat, amit nem kell csavarni. 
Gumiból készült földgömbje még a 
szakembereket is meglepte. Persze, sok 
tréfás találmánya is volt, például a 
zsemlyealakú kifli és a kiflialakú zsem-
lye. Azután a mesterséges tyúkszem. 

— Az micsodaÎ 
— Igazi karinthyáda! Mü-tyúkszem. 

Nagy fáradsággal előállítva, de jobban 
fájt, mint az eredeti. Halhatatlan mü-
vein kívül ezer kedves anekdota őrzi 
nemes emlékét. 

— Mondjon el egyet. 
— Ezt a történetet nagyon szerette. 

Egyszer megjelent az adóhivatalban, 
ahol nagy tolongás volt. Végre sorra 
került, de többen eléje tolakodtak. Nem 
hagyta magát, mire a tisztviselő rá-
szólt: »Kicsoda ön!« »Karinthy vagyok/« 
— felelte önérzetesen. A hivatalnok egy-
szerre megenyhült és tessékelő mozdu-
latot tett: »0, bocsánat, a nagy író ro-
kona'.U Most már kihúzta magát Ka-
rinthy: »Nem kérem, én vagyok az író, 
személyesen.« Mire a hivatalnok egy-
szerre dühbe gurult: tAkkor mit ágál 
itt. Várja meg, amíg sorra kerül! ...« 

— Sohasem fogjuk elfelejteni. Nyugod. 
jék békében ... 

Siófokon 4 feleségével 



a tag) Felvevőről 
Hirtelen derült ki az 

ég, amint odafordul-
tam szórakozottan, ahol 
előbb még diszkrét fel-
hőfüggöny omlott a 
láthatár rivaldájára, 
félre kellett kapnom a 
szemem, ahogy egyene-
sen beletrafált a Nap-
korong kellős köze-
pébe. Először figyel-
tem meg, hogy ez a 
mozdulat nemcsak vé-
dekezés — van benne 
valami sértődött és szé-
gyenkező is. Nemcsak 
arról van szó, hogy 
nem tudunk a Napba 
nézni — arra még nem 
gondoltam, hogy a Nap 
viszont derülten és kér-
lelhetetlenül és min-
dig, ha meglát, teljes 
apparátusával odasüt. 
Folyton éber reflektor, 
aminek számára nincs 
lényegtelen, vagy ke-
vésbé fontos jelenés a 
földszínpadon — egy-
forma buzgalommal vi-
lágítja meg Szemirá-
misz függőkertjét és 
Augias istállóját. Mint 
valami folyton üzem-
ben álló Jupiter-égő, 
az Élet nagy stúdióján 
ban ráirányítva a so-
ron lévő képre, hogy 
egyetlen mozdulat se 
kerülje el a figyelmét... 

De kinek! 
Talán nem is reflek-

tor — talán maga a 
Felvevőgép, illetve an-
nak tüzes lencséje! S 
mögötte évmilliók óta 
forog a nyers film. Is-
ten felvétele a tragé-

diáról, amit rendezett, 
hogy aztán bemutassa 
és leforgassa az an-
gyaloknak megfelelő 
feliratokkal, szférák 
zenéjének kíséretében! 

Vigyázat, hölgyeim 
és uraim! Nincs moz-
dulat, nincs szemrebbe-
nés, nincs száj'biggyesz-
tés, lopott pillantás, 
ami elmúlik örökké-
valóvá lesz Isten film-
jén s egykor átadják 
az egészet a mennyei 
kritikusoknak, premier 
planban, ahol szüksé-
ges. 

S ki tudja, a magya-
rázó felirat, hogy teszi 
majd érthetővé az örö-
met és szenvedést, a 
bűnt és az erénytl 

Első s iker 
Húszéves voltam. A 

nagy mecénással sétál-
tam a korzón. Egy pla-

kát alatt mentünk el, 
aminek ez volt a szöve-
Çe: »Minden müveit ein-

er olvassa az »Uj kor« 
című irodalmi revűt«. 

— A többiek írják — 
jegyeztem én meg go-
noszul. 

A vicc elmés volt, tet-
szett is a nagy mecé-
násnak. Másnap egy 
lap anekdóta rovatá-
ban következő módon 
láttam viszont. 

H. L.-nak, a kiváló 
esztétikusnak és publi-
cistának, az úri társa-
ság kedvencének, a 
nagylelkű műpártoló-
nak, a legünnepeltebb 
csevegőnek... (stb. stb.) 
a következőt mondta 
valaki: {és itt jött a 
vicc). 

Szóval ünnepelték a 
mecénást: milyen szel-
lemes emíber, milyen 
jókat mondanak neki. 

Karinthy Frigye« Mesapja éa édesanyja 



Gumi 
(A és B az utcán, felöltőben, kalapban.) 

A: Vedd le azt a cérnát a kalapodról. 
B: Dehogy veszem, az nem cérna, az 

kell ide. 
A: Mi az a vacakí 
B: Ez nem vacak, ez kalapvédő. Szél 

ellen. Nagyon praktikus. Gumiszára ide-
erősítve a kalap széléhez, a másik vége 
a gomb lyukba jön. Gumi-kalap tartó. 

A : Macskát, gumikalaptartól Ez meg 
miíéle hülye szó, semmi értelme. 

B: Megbocsáss, hogyne volna értelme. 
Ügy, mint például guminadrágtartól 

A: Az más. Az egy elfogadott szó. 
B: Ez is. Ugyanezt jelenti. Az a nad-

rágot tar t ja , ez meg a kalapot. 
A: Akkor is hibás. Ha a kalapot 

tar t ja , mint gumi, akkor sem lehet elől 
a gumi és hátul a kalap, mert ha azt 
mondod, gumikalaptartó, akkor az em-
ber egy gumikalapra gondol, amit va-
lami tart . Már pedig a te kalapod nin-
csen gumiból. 

B: Hát akkor, hogy mondjam! 
Ai Magyarul, kedves barátom. Ma-

gyarul és amellett szabatosan, hogy ér-

Apropó, kritika. Kosztolányi írta rólam va-
lahol, hogy amilyen kegyetlen kritikusa vol-
tam korom irodalmának, mint karikaturista, 
olyan megbízhatatlannak tartott, mikor ko-
moly méltatást írtam könyvekről és darabok-
ról. Túlságosan elnéző voltam ilyenkor sze-
rinte. Ahogy visszatekintek, el kell ismernem, 
hogy igaza volt. Soha nem a maximum, min-
dig a minimum volt a mértékem, művészi alko-
tásokkal szemben — nem azt a sok rosszat ke-
restem, amit lehetett volna keresni, azt a kevés 
jót, ami megvolt benne. Bevallom, ha például 
természet után készült rajzot mutatnak, őszinte 
bámulattal tölt el, hogy a »művész« nem tú-
rósgombócnak rajzolja a karos gyertyatartót, 
hanem, mondjuk, gereblyének — ez is sok a 
teljesen laikus embermilliókhoz képest, akik 
szúnyognak látják az elefántot és Napóleon-
nak egy maszületett gödölyét. 

fii Knrlnlhvl „Pl, 

telme legyen. Esetleg izé — tudom már: 
kalapgumá tartó. 

B: Kalapgumitartó} Vagyis úgy gon-
dolod, hogy a kalapnak a gumiját 
t a r t j a l Vagyis a kalap ugyan nincsen 
gumiból, de van ra j t a valahol, minden 
ok nélkül, egy nagy darab gumi és ezt 
valami tar t ja , hogy le ne essen a kalap-
ról. Jól tudsz magyarul, mondhatom. 

A: Hát akkor hogyt 
B: Nagyon egyszerűen, ö, ö, ö . . . i z é -

hát perszel Tartókalapgumi. Vagyis 
tartó, ami kalapot tar t és gumiból van. 

A: Eszed tokja. Tartókalapgumi, hát 
még mit nem! Ez egyenesen azt je-
lentené, hogy van valahol egy gumi és 
azt egy kalap ta r t ja . Akkor miért nem 
mindjár t gumitartó kalapt 

B: Gumitartó kalapt Vár j csak, ez 
nem is rosszl Tartógumikalap is le-
hetne, illetve k a l a p g u m i . . . illetve ka-
lapgumi . . . illetve . . . hogy is van? 

AÍ Hopp! Megvan! Kolumbusztojás, 
olyan egyszerű! Kalap tartógumi! Hogy 
erre nem jöttünk rál Gumi, ami t a r t j a 
a k a l a p o t ! . . . Hová szaladszt 

B (akinek a szél lerántotta a fejéről 
a kalapot): Hagyj békén, ott viszi a szél 
a kalapomat! 

Gáz 
— Még olvasni is 

rossz! — csapta le az 
Idegen az újságot. 

Odapillantva, láttam, 
hogy ő is azon a »szak-
cikken* háborodott föl, 
amiben a szerző tár-
gyilagosan fejtegeti, 
hogy gázháború esetén 
mennyi idő alatt hány-
százezer embert lehet 
kipusztítani egy nagy 
városiban. 

— Ügy-e, borzasztó! 
— helyeseltem. 

— Tönkretenni az 
embert! — vette fel a 
társalgást. — Hogy 
jönnek hozzá? És arra 
nem gondolnak, mi lesz 
aztán? 

— Nagyon helyes! Mi 
lesz aztán az emberrel? 
A zivatar pusztíthat, 
de a tűz csak pusztít — 
még a csíráját is az új 
életnek! 

— Ügy van, a csíra — 
bólintott — és ha sza-
bad kérdeznem, miből 
fogunk aztán élni? 

— Igaza van. . . lesz-e 
ember, aki túlél egy 
ilyen egyetemes gyil-
kosságöt... ahogy Pe 
tőfi mondja.., 

Lesryintett. 



— Á, az embereket 
nem féltem... majd 
csak elbújnak vala-
hogy, 'gázálarcot hasz-
nálnak . . . semmi bajuk 
se lesz, ahogy én a né-
pet ismerem. 

Nagyot néztem., 
— Az embereket nem 

félti? Hát kiket félt? 
— A rovarokat,uram! 

Azoknak szegényeknek 
nincs gázálarcuk, egy 
ilyen pilóta egyszers-
mindenkorra végezhet 
velük... 

Meghökkenve tapoga-
tóztam hátrafelé. Az-
tán gyanú ébredt ben-
nem. 

— Kihez van szeren-
csém tulajdonképpeni 

— Nem ismer? Kar 
kövi, rovarirtó vagyok. 
Hiszen azt magyará-
ztam éppen, hogy jön 
egy ország ahhoz ké-
rem, hogy tönkretegye 
egy békés polgár üzle-
tét? Tisztességtelen ver-
seny, kérem! 

LOPOTT ÁRU 
— Ne higyjen neki! 

súgta oda egy másik 
vagány, meglátván, 
hogy a »haver« a kapu 
alatt árut akar rám-
sózni. — Hazudik, szó 
sincs róla, hogy lopott 
árú volna, saját sze-
memmel láttam, hogy 
az árverésed vette a 
szélhámos! 

Shy lock 
Velencébe visszaér-

kezvén, meglehetősen 
elszegényedett állapot-
ban, megtudta, hogy 
Antóniának elég jól 
megy, csak nagyon el-
hízott. Shylock meg-
vett egy csődbejutott 
kozmetikai vállalatot s 
felajánlotta neki, hogy 
sebészével, aki tekin-
tély volt az újfajta 
plasztikai műtétekben, 
egy fontot kivágat a 
hasából. Antonia bol-
dogan feküdt a műtő-
asztalra és szép össze-
get fizetett a sikerült 
hájeltávolításért. 

Tapasztalat és tanulság 
Igazság és indulat. 

Megmondatott a ré-

annak nincs igaza. He-
lyesbítésemben: Való-
ban, akinek nincsen 
igaza, az rendesen ha-
ragszik. Viszont olyan 
időket élünk, hogy csak 
annak van igaza, aki 
haragszik. 

Propaganda. Szabatos 
fogalmazása ennek a 
fogalomnak: 

Alapnélküli közlés. 
Megokolás nélküli ál-

lítás. 
Levezetés nélküli té-

tel. 
Törvény. Csak annak 

előírására szolgálhat, 
hogy mit ne csinál-
junk. Hogy mit csinál-
junk — az a mi dol-
gunk. 

Cigaretta. Ha a hen-
geralakú cigarettákat 
összenyomod, szabályos 
hatoldalú hasábok ke-
letkeznek. Olyanok, 
mint a méhsejt. Érde-
kes — hát így találták 
ki a méhek a térkihasz-
nálásnak ezt a legtöké-
letesebb formáját? 

Természetrajz. Ma ol-
vastam egy rova-

Major karikatúrája Karlnthyrô) 

rász feljegyzéseibén, 
hogy csak a nőstény 
szúnyog csíp. Nem fű-
zök hozzá megjegyzést, 
ha szúnyog volnék, ez-
zel a megjegyzéssel én 
lennék, mint hím, az 
első kivétel. 

Paternoster-lift. Min-
dig a Lánchídról mond-
ják, hogy olyan, mint 
az élet. Erre a liftre 
találóbb hasonlat lenne. 

őserdő. Nézd, hogy 
menekülnek szegény, ül-
dözött kis vadak a nagy 
ragadozók közt! Süvít 
a sok autó, robog a vil-
lamos, berregnek a mo-
tbrbiciklik — a gyalo-
gosok riadtan cikáznak 
köztük. 

ŐL Mtt 
»Tért, tért nekem!« — kiáltott forrva mélyen 
A nagy költő egy ihletteljes éjen 
Aztán meghalt, bár mondták neki: »éljen!« 
S kívánták néki mindenekfelett 
De óhajtása teljesítve lett: 
Róla nevezte el 
Fővárosunk a Lókupec-teret. 

Civilizáció 
i . 

Kutya és a betörő. 
Igazán minta-kutya volt. Mint falusi vadóc 

került a házhoz, ahol a legfinomabb, legcivili-
záltabb úri kutyát idomították helőle. Nem 
ugatott és acsarkodott, sőt vigyázott rá, hogy 
gazdái álmát senki ne zavarja. Egyszer betö-
rők jártak éjjel a házban. A kutya kedvesen 
és bohókásan és nyájasan eljátszott velük, 
még a kasszához is elvezette őket, látván, 
hogy lábujjhegyen dolgoznak, csakhogy ne 
csináljanak lármát. n. 

Lélekjelenlét. 
Előadás közben kigyulladt a színház. Ter-

mészetesen a pánik rögtön kitört — volna, ha 
a zenekarban nem akad egy hősiesen higgadt 
és bátor szólista, aki a függöny elé ugrott és 
érces hangú beszéddel megnyugtatta a közön-
séget. Lélekjelenléte olyan szuggesztív erővel 
hatott, hogy a közönség nyugodtan ülve ma-
radt a helyén s a színházzal ecviitt. szénné-



Kabős a papucshős Békebeli jepyespir 
»Papucshős.-bon. 

A menyasszony: Er-
délyi Miel, a völeeény: 
Kertész Dezső, aki ez-
úttal először Játszik 

magyar 

ptics 

Színészek gyakran be-
szélnek szerepről, amely 
után vágyódnak, amely-
ről »álmodnak«. Ezt a sze-
repet rendszerint sohasem 
játszhatják el. Kabos 
Gyulát érte most az a 
r i tka szerencse, hogy el-
játszhatta azt a szerepet, 
amiről mindig álmodott. 
És ezt szószerint kell ér-
teni, mert Kabos a »Pa-
pucshős«-ben megálmodja 
előre a saját házasságát. 
Hogy ebben a házasság-
ban nem egészen álom-
szerű a f é r j szerepe, az 
viszont a film címéből is 
kiderül, mert a papuos-
" ős Kabossal azonos. 

A fiilm meséje különben 
1912-ben indul és egészen 
napjainkig vezet,, miköz-
ben bebizonyítja, hogy 
semmi sem ú j a nap alatt . 
Már 1912-ben is nehéz 
volt »férjet fogni« és 
1938-ban is vannak pa-
pucshősök. 



imádkoznak a keresztnél. 
Az a lovas Szent Márton, 
amikor a koldussal talál-
kozik. Mellette a részeg 
ember a hordóval. A hor-
dóból kilátszik az ördög 
és azt mondja: »Utálom.« 
Mármint, hogy a részeg 
embert, mert az nem kell 
az ördögnek sem. Amaz 
egy rohanó medve. Amott 
Hungária, Magyarország 
védőasszonya. Odébb, a 
sziklaajtó mellett Eákóezi 
lovas szobra. A tanult 
emberek szerint ez a leg-
első Rákóczi-szobor Ma-
gyarországon. Az ott, a 
hét mulatló emberrel, 
pinoeavatás szüret után. 
Felettük Jézus Krisztus, 
mikor az áldozás szertar-
tását mutat ja be az em-
bereknek. Mellette angya-
lok muzsikálnak. Ott 
szemben az a két fe j én 
vagyok a feleségemmel, 
aki már meghalt. En 61 
éves voltam, ő 60. Azért 
van ott az a két szám. 
Mellettünk a fiam, mikor 
katona volt. Az ajtó mel-
lett, amarról, megint én 
vagyok, katona korom-
ban. Akkor, 1881-ben Pes-
ten is jár tam egy napig. 
Nem néztem meg, csak a 
szobroka t . . . 

Járunk-kelünk megej-
tett lélekkel az elvará-
zsolt hegyoldalon. Mikor 
jobban körülnézünk, újabb 
meglepetés ér bennünket. 
Mindhárom sziklafalból 
az antik stílus tökéletes-
ségével megmunkált be-
jára tú folyosó nyílik a 
hegy belsejébe. Két fo-
lyosó szintén szoborcsar-
nok, a harmadik az Is-
tenlát-hegyi templom. Mi-
niatűr, díszes oltár, körös-
körül miniatűr szent-szob-
rok. Az oltár egyik olda-
lán a halálos sebbel föld-
re roskadó Petőfi szobra. 

Ez az alagút, a »temp-
lom« volt Szalóki Márton 
utolsó munkája. Két tel-
jes esztendeig éjjel-nap-
pal itt lakott az alagút-
ban és gyertyavilág mel-
lett dolgozott. Nagyon 

A bit mulató amber 

A szobrász, a felesége és fiuk a huszár 



Szalókt Mártont az »Isten-Iát« 
hegyre vezetik a fia ós a menye 

(Pálházy totók) 

lassan, haladt már ekkor. Mert mire 
ezzel készen lett, elvesztette a szeme-
világát a kezdetleges világítás miatt. 

Miért csináltat Miért ölte bele 15 
hosszú esztendő minden energiáját! Itt, 
a földalatti piciny templomban, vak 
szemeivel folyton az oltárra nézve, halk 
szavakkal elmondja Szalóki Márton min-
dennek a magyarázatát: 

— 1918 telén álmot láttam. Megál-
modtam, hogy esztendők multán fel-
épül Lillafüred, amely nagyon szép lesz 
és oda fognak járni az idegenek. De 
ugyanakkor azt is megálmodtam, hogy 
én szoborrá vésem ezt az egész hegyet 
és ez is szép lesz. Alagutakat is csiná-
lok sok-sok szoborral és amikor ások-
vések, egyszerre csak tó fakad majd itt. 
Tisztavízü, nagy tó, amely körülveszi 
az én szobraimat. Nagyon szép lesz az 
úgy és akkor ide is eljárnak az idege-
nek, éppen úgy, mint Lillafüredre... 

Szomorúan legyint: 
— Nem sikerült . . . Elromlott a sze-

mem. Nincs tó. És csak SO szobrot vés-
tem az Istenlát-hegybe. Pedig kétszázat 
akartam. Akkor az Istenlát-hegyen nem 
lett volna más, csak csupa szobor, meg 
szobor. . . Ha volna valaki, aki segítene, 
vagy legalább a fiam ráérne a megél-
hetéstől, én így is csinálnám tovább. 
Vakon. Minden kövét ismerem ennek a 
hegynek. A segítségemnek megmagya-
ráznám, hogy merre vájja az alaguta-
kat Hogyan készítse elő szobornak a 
sziklát. Aztán én kidblgoznám. Tapo-
gatva . . . Menne a munka, ha lassabban 

i s . . . De nem segít senki. Nem érnek 
r á . . . 

Eis szünetet tart. 
— Hiszen, ha volna egy kis pén-

zem . . . Mondta az orvos, hogy Pesten 
meg lehetne gyógyítani a szememet... 
Hejl Akkor talán még be is tudnám 
fejezni, amibe belekezdtem . . . 

Lefelé indulunk a hegy-
ről. A két kőoroszlán 
mellől mégegyszer vissza-
nézünk a csodás szobor-
csarnokra. A három 
alagút fekete szája még-
egyszer ránk sötétlik. A 
szemközti sziklaljalon a 
domborművek fölött nagy 
betűkkel fut végig a fel-
írás: »Nem én uram, a te 
kezed építette/« 

Valóban . . . Különös, 
misztikus adományként 
hullhatott bele Szalóki 
Márton egyszerű lelkébe 
az a meseszerű ihlet és 
megálmodás, ami létre-
hozta ezt az ötven szobor-
ból álló, gömbösfalvi kő-
csodát. 

SIMA FERENC 

Ballsiek ét agr boiejeteUen szobor 
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AZ IGAZI SKÓT 
A skót beállít a ka-

lapüzletbe. Megtetszik 
neki egy szép, zöld 
kalap. 

— Hogy ezî 
— Tizenhat shilling 

— mondja a kereskedő. 
! — Adok érte másfél 
shillinget. 

— Uram, ne viccel-
jen, nálunk szabott ár 
van. Ennek a kalapnak 
az ára tizenhat shilling. 

— Tudja mitî Adok 
érte két shillinget. 

A kereskedő méregbe-
jön, hívja a háziszolgát, 
aki hatalmas rúgással 
kipöndöríti a skótot a 
boltból. 

Egy perc múlva azon-
ban visszatér a skót és 
így szól? 

—1 Tényleg el hagy-
nak menni Î 

A FAGYLALTÁRUS 

őszi hangulatban így csinál reklámot az árunak. 
m . --»— — 



SZEPTEMBER 
Találkozunk minden 

esztendőben, 
Nem v a g y u n i már egy-

másnak Idegen; 
Reméljük tehát, hogy 

vélünk szemben 
Ö még nem viselkedik 

hidegen 

(Nagy nyüzsgés 
otthon. A család 
esküvőre megy. 
Tibi sötét kék| mai-
róiruhát visel és 

. izgatott.) 
Tibi 7beszól Anyu szobáidba): Anyu, 

menjünk márl 
Anyu (hangja): J ó jó, ne siettess te is! 

Inkább eredj és mosd meg a kezedet! 
T i b i : E r re az esküvőre már három-

szor mostam kezet! 
Apu (zsakettben az óráját nézi): Ne 

feleselj anyádnak, hanem e r ed j és mosd 
meg a kezedet! 

T i b i : Mire anyu felöltözik, ismét pisz-
kos lesz! 

Apu: Ebben igazad1 van. (Újra az 
óráját né\zi, ami férjnél mindig rossz 
jel, azután az ajtóhoz lép.) Fiacskám, 
ne felejtsd el, hogy nem te vagy a 
menyasszony! 

Anyu (hangja türelmetlenül): Jiójló, 
ha annyit piszkáltok, nem tudok öl-
tözni! Tibi, ha nem viseled magad ren-
desen, nem jöhetsz az esküvőre! 

Tibi (fölényesen): Igen, de Lajos 
bácsi azt mondta, hogy Tibi is okvet-
lenül legyen ott az esketésnél. (Kis 
szünet.) És a büffében. 
(Röpke negtfedórák alatt Anyu valóban 
elkészült. A család kocsiba ül és elhaj-
tat az anyakönyvvezetöhöz, ahol már 

megkezdték a szertartást.) 

A p u (dühösen): Mert neked mindent 
le kell késni! 

T i b i : Anyu a saját esküvőjét is le-
késteJ ; i 

Anyu: Ne kiabálj! 
Tibi (halkan): Anyu a saját esküvőjét 

is lekéistet 
Apu (még halkabban): Sajnos, nem. 
T i b i (körülnéz): Anyu szebb, mint a 

menyasszony néni. 
Anyu (obiektirten): Azt meghiszem! 
Apu l'a leghalkabb an): Mert anyu 

túlöltözte a menyasszonyt. Mert anyu 
átvette a vezetőszerepet. 

(A szertartás folyik.) 
Anyakönyvvezető bácsi (hivatalos 

hangon): Hajlandó-e hozzá nőül menni? 
Menyasszony néni (gyorsan): Igen. 
T i b i : Tőlünk nem kérdez semmit a 

bácsit 
Anyu: Nem szívem. Csak a jegyes-

pártól kérdezi meg, hogy akarnak-e 
térj és feleség lenni. 

T i b i : Persze, hogy akarnak. Külön-
ben nem jöttek volna ide. 

Anyu: Hallgass! Inkább figyelj. 
T i b i : Mikor van vége az előadásnak! 
Anyu: Bögt ön! Miért olyan sürgőé!? 
T i b i : Lajos bácsi azt mondta, hogy 

egy vagyonba került a büffé. 
Anyu: De nem neki, hanem az apó-

sdiifik» 
Apu (a fogai között): Ne társalog-

jatok! 

A VEZÉRIGAZGATÓNÉ BÁNATA 

— Azért mégis jobb volt, amikor még csak 
titkárnő voltam a férjemnél. Akkor legalább dél-
után ötkor szabad^voltam. 

(Esquire) 

ÖNZETLEN FELESÉG 

i l ; 'A r r v , 
— Nagyon csinos vagy 

drágám az új estélyiru-
há'd'ban, de túlságosan 
drágának találom . . . 

— Mit nekem a pénz, ha 
arról van szó, hogy neked 
te t szem. . . 

(London Op.) 



— A feleségem sohasem 
ért meg engem. Magával 
hogy áll ez a dologt 

— Nem ismerem a ked-
ves feleségét. 

(London Op.) 

A FIGYELMES HÁZIASSZONY 

— Parancsol egy pohár barackotf 

Anyakönyvvezető bácsi (befejezi az 
esketé\st és lAezet fog az új párral). 
(Általános tolongás, mindenki a meny-
asszony nénit csókolgatja és Lajos 

bácsit ölelgeti.) 
Anyu (Tibihez): Csókolj szépen kezet 

és gratulál j! 
Tibi: Kézit csókolom és gratulálok! 
Menyasszony néni (megcsókolja Tibit): 

Köszönöm, te édes! Mikor lesz nekünk 
ilyen szép nagy f iúnk! 

Tibi (bölcsen): Hát abba még belete-
lik egy kis idő. 

Anyu (menyasszony nénihez): Helyes 
a ruhád édesem. í r j ! 

Menyasszony néni (felháborodva): 
Hogy képzeled! Talán ócskát vettem 
tel!! Az ember elvégre csak egyszer 
megy férjhez! 

Tibi (beleszól): Tévedés! Olga néni is 
háromszor esküdött! 

Olga néni (aki éppen Lajos bácsit 
csókolgatta): Miért kell gyereket es-
küvőre hozni! 

Lajos bácsi: Én ragaszkodtam a kis 
Tibihez. 

Olga néni: Remélem, lesznek még jobb 
ötletei is a házasságban. (Sértve el.) 

Tibi (Anyuhoz): Most mindenki a 
büflfébe megy! 

Anyu: Természetesen. 
Tibi: Az anyakönyvvezető bácsi is 

kan enni az esketésért! 
Anyu: Nem. ö készpénzt kap. A ke-

rületi szegények számára. 

Tibi: Én nem kaphatok büffé helyett 
készpénzt! 

Anyu: Ne beszélj ilyen butaságokat! 
I t t senki sem kap pénzt, csak a kerü-
leti szegények. 

Tibi: Tévedés anyukám. Lajos bácsi 
is készpénzt kap. Előre. 

Anyu: Ezt a butaságot ki mondta 
neked! 

Tibi: Aputól hallottam. Ö mondta 
Lajos bácsinak tegnap, amikor nálunk 
volt: Lajoskám, azután csak előre a 
készpénzt, nehogy úgy já r já l a hozo-
mánnyal, mint én! 

Stella Adorján 



RÉMÜLET LOCHNESSBEN 

Ismét megjelent a szörny. 

FALUKUTATÁS 
A ZSEBÓRA 

Falukutatóink nemes ver-
senyében ezen a héten 
Nénjeth Zoltán (Budapest) 
győzött, szóval ő nyerte el 
az e hétre kitűzött első 
díjat. A díjnyertes anek-
dota így szól; 

A falu kondása, aki írni, 
olvasni nem tud, gyönyörű 
nikkel zsebórát kapott Pes-
ten dolgozó fiától. Persze 
rettentő büszke az aján-
dékra és szeretné, ha a 
falu is tudomást szerezne 
róla. összebeszél tehát a 
kisbiróval, hogy majd va-
sárnap, a miséről kijövet, 
kérdezze meg tőle, hány 
órai 

így is történt. Vasárnap 
a falu népe kitódul a 
templomból és a kisbíró 
átkiabál a kondáshoz: 

— Hány óra van, János 
bácsil 

János bácsi előráncigálja 
az órát a lájbizsebből, fon-
toskodva nézegeti, aztán 
odatolja a kisbíró orra 
alá: 

— Ennyi el 
Igen ám, de a kisbíró 

sem járatos a római szá-
mok világában. Alaposan 
szemügyre veszi az óra 
számlapját, aztán igen 
nagy elismeréssel így vá-
válaszol: 

— Tényleg annyi! 
Az A BIZONYOS ÚJ-

KAPU 
Elegáns, erősen kifestett, 

idősebb fővárosi hölgy érkezik 
a faluba. A falubeliek persze 
alaposan megbámulják. Végül 
is mérgesen rászól az egyik 
bámészkodó atyafira: 

— Mit bámul rám, mint a 
borjú az újkapura? 

Mire az atyafi: 
— Nem új az, csak be van 

föstva. 
Beküldte: Hajnal László, 

Szabadka-Substica. 

KÖZLEKEDÉS 
Jeges s^étl tépázza az 

öreg juhász báránybőr su-
báját. Szembe találkozik a 
fiatal csikóssal, aki nagy 
hetykén odaszól hozzá, 
éreztetve, hogy ő lovon 
jár, amaz meg csak gya-
log: 

— No öreg, nehéz-e a 
birkát 

Mire az öreg juhász 
nagykomótosan csak eny-
nyit felel: 

— Kérdezd meg a lovad-
tól. 

Beküldte: Szabadi Sándor, 
Abony. 

KARRIER 
A falusi gazda szamara be-

téved az uradalmi fűidre. 
Épp arra jön az uraság is-
pánja, aki igen megmérgese-
dik, hogy az öreg gazda csak 
így bitangolni hagyja a jó-
szágját. Ráförmed: 

— Hallja-e gazduram, ha el 
nem hajtja innen azonnal a 
szamarát, hát elveszeml 

Gazduram kiveszi a szájából 
a pipáját és így felel: 

— Tanító vejem már van, 
most legalább lesz egy Ispán 
vőm is. 

Beküldte: Krecs Sándorné, 
Budapest. 

MÉG EGY SZAMÁR-
TÖRTÉNET 

András gazda kötőféken ve-
zeti a szamarát a város felé. 
Útközben egy finánccal talál-
kozott, aki tréfálkozva meg-
szólítja: 

— Hová viszi a feleségét, 
András bá'? 

— A várasba. 
— Osztán minek? 
— Az ügyvédnél van dolgom, 

mert megcsalt a bestia, 
— Kivel? 
— Egy finánccal. 

Beküldte: Kovács József, 
Somkuta-Mare. 

(London Op.) 

TÁJÉKOZTATÁS 
Városi festő: Hé, kisfiú, 

nein tudod, kié ez a te-
hén? 

Kisfiú: Azt nem, de 
hogy a borjú kié, azt tu-
dom. 

Városi festő: Kiéî 
Kisfiú: A tehéné. 

Beküldte: Sipöcz Anna, 
Budapest. 

SZÉKELY LEGÉNY, 
MINT SKÓT 

Pista kocsisunk hónapok óta 
rendíthetetlenül udvarol a szom-
szédban lakó Kati mindenesnek. 
Mindketten ügyes, dolgos em-
berek, fiatalok és szeretik egy-
mást. Hi már gondolatban 
össze is adtuk őket. A helyzet 
megértéséhez tudni kell, hogy 
Pista szülőfaluja mintegy nyolc-
van kilométernyire van tőlünk 
ós a legény gyakran szóba 
hozta, hogy ha valaha megnő-
sül, a szülőfalujában fog meg-
telepedni. Nemrég mondom 
neki: 

—"Pista, én úgy látom, maga 
meg a Kati szeretik egymást. 
Milyen szép pár lenne maguk-
ból I 

Pista elgondolkozik. 
— Az igaz, hogy szeretjük 

egymást, de azért ebből már 
nem csinálok külön köccséget 
magamnak. 

Nem értem. 
— Hát — világosit fel Pista 

— az útiköccséget értem, mert 
még haza is kellene szállítani 
az asszony. Majd csak találok 
valakit odahaza ingyen is. 

Beküldte: Podovecsky József, 
Lucia*. 

SZERENCSÉS HASONLAT 
Renoválták a grófi kas-

télyt, mert a f iatal gróf 
házasodni készült. Kezdy 
János, a falu bírája el-
ment hozzá gratulálni. 

— Halljuk, — mondta — 
hogy méltóságod nősül és 
rendbe hozatja a kastélyt. 
Hát bizony ez a rendje 
ennek: az ólait rendbe kell 
hozni, mielőtt az ember a 
disznót elhozza. 

Beküldte: H. F., 
Pozsony-Bratislava. 



S Z Á Z É V E S A P E S T I 
TŰZOLTÓ 

. . . ahogy Móricka el-
képzeli. 

AZ ELŐRELÁTÓ 
HÖLGY 

Fér j : Már megint ú j 
ruhát Nem gondoltál arra, 
hogy komiszabb idők is 
jöhetnek! 

Feleség: Dehogynem! 
Rendeltem őszi kabátot is! 

A V U R S T L I B A N 
— Az új törpe a legbe-

képzeltebb ember a vilá-
gon. Azt állítja, hogy ö 
a legkisebb ember a vilá-
gon. 

— Hagyd, úgy látszik 
nagyzási mániában szen-
ved. 

Repülőgép 1908-ban 

és 1938-ban. 

A K I S L E L K I I S M E R E T E S 

Panaszt fogok emelni az igazgatóságnál, hogy 
rozoga a fegyházépület. 

(Esquire) 



Amióta az 50 pengős pályadíjat kiírtuk, az ország minden írni-olvasni tudó 
polgára vicceken töri a fejét. íme, itt van az új pénz- és dicsőségszerzési alkalom. 
Tessék ehhez a képhez jó, vicces szöveget küldeni. A beküldési határidő szeptember 
hó 12. A legjobb aláírás szerzője 50 pengd jutalmat kap. 

Rúzsozó: Mit csinálnál akikor? 
Napellenzős: Folyton és kizárólag a&ak velem 
f ogla tkoznék. 

BARÁTNŐK 
Napellenzős: Érdekes, most á*zre sem vesz, 

pedig az Atlóta-bálon csak velem táncolt. 
Rdzsozó: Ne mondd! Folyton hölgyválasz volt? 

Beküldte: Ssáry Lukács, Budapest. 
A HOLLYWOODI STRANDON 

nem 
sok 

A multbeti kópaláirás-pályázat azzal a meg-
lepő statisztikai eredménnyel zárult, bogy a 
pályázók kilencven százaléka nő volt. Lehet, 
hogy, a tárna tettte, ám lehet, hogy a nőknek 
kevesebb az elfoglaltságuk ás pihentebb az 
agyuk. Sokan a legkényelmesebb oldaláról fog-
ták meg a dolgot ás a Madich-i szállóigét vá-
lasztották megoldásnak: 

»Sok az eszkimó, kevés a fóka«. 
No dehát, ha ez a mondat fedi Is a rajz mon-

danivalóját, nem * fóka kevés benne, hanem a 
móka. így ezektől a pályázatoktól el kellett te-
kintenünk ós az 50 pengős Jutalmat Mészáros 
Itártttnné (Budapest, Oaray-utoa *.) nyerte a 
következő Ids verssel: 

STRANDÉLET, OH! 
Hiába, más a film éa más megint az élet, 
Kedves Stokowsky, ne vegye zokon, 
Lám: száz férfira Jut egy kislány a filmen 
És egyre száz a pesti strandokon. 

Beküldte: Mészáros Mártonná, Budapest. 
A Jobb megoldásokat itt közöljük: 

STRANDON 
A szemüveges (gúnyosan): Milyein szépen le-

égtél, dirágiáml 
A rúzsozó (mérgesen) : Semmilvel sem jobban, 

min* ti többiek, drágám! 
EZ IS MEGOLDÁS 

— Látod, ilyen fér je t szeretnék ! Ez 
lenne csapodár. Nézd csak, và se hederít 
széjp n'öre! 

— Igen, mert mindegyik a felesége volt már! 
Beküldte: Szik. 

MEGÉRTŐ LÉLEK 
— Te, én megismerkedem vele. 
— De hát hogyan? 
— Odamegyek ás megmondom, hogy nagyon 

megsajnáltain, amért mindig egyedül van . . . 
Beküldte: ifj. Valnicsek Jánosné, Budapest. 

NEHÉZ ESET 
— Érdeke« könyvet oliv&shat ez a fiatalember. 
— Hogyine. A olmie: »Hogyan tegyünk szert 

hölgy társaság na?« 
Beküldte: Gergely Miklóené, Budapest. 

KELLEMES MEGLEPETÉS 
Nem is hinné az ember, hogy ennyi irodalom-

rajongó van a pesti strandokon! 
B«küldte: Kuposi Gizella, Győr. 

A FILOZÓFUS FÉRFI 
— Istenem, ha az ebédet is olyan >61 el tud-

nak készíteni, mint az arcukat, nem volna 
akkora dömping iberwutik. 

Beküldte: Gajzágó Irén, Arad. 

A »NYÁJAS OLVASÓ 
— Látod, ez az a bizonyos nyájas olvasó. 
—1 Hogy érted? 
— Most is valóságos nyáj hemzseg körülötte. 

Beküldte: Mautner Rezső, Budapest. 

JÓ MEGFIGYELŐ 
— Nézd csak, hogy adja a közömböst, pedig 

50 PENGŐ EGY KÉPALÁÍRÁSÉRT 



BÍRÓSÁGI 
TÁRGYALÁS 

Bíró: Mondja meg a 
tiszta igazat. Pofonvágta 
kétszer a panaszost, vagy 
nem? 

Vádlott: Bíró úr, eskü-
szöm, hogy egy uj ja l se 
nyúltam hozzá. 

Panaszos: Bíró úr ké-
rem, hazudik! 

Vádlott: Fogja be a szá-
ját, mert kaphat egy har-
madikat is! 

ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓK 

Margitsziget földjén, a szép Szabadtéren 
Bőséges csapadék volt az elmúlt héten. 
Nézőtér vizében majdnem térdig álltunk, 
Pompás jó termésre van most kilátásunk. 

— Remek! El ne hagy-
játok aludni, amíg oda-
érünk! 

(Liliput) 

»LEGYEN ÜGY, 
MINT RÉGEN...« 

Keleti László ott álldogál az 
Erzsébetvárosi Színház előtt és 
nézi a »Legyen úgy, mint ré-
gen« plakátjait. Egyszercsak 
odafordul az éppen érkező szer. 
zöhöz. Erdélyi Mihályhoz: 

— No, direktor úr, rajtam 
már fogott a kívánsága. 

— Hogyhogy? 
— Nincs egy vasam se, mint 

régen. 

— Ne sírjon ruhája.' • ̂ v., -
(Lile) 

Diszkréten megsúgja azt is Háry Jancsi, 
Hogy minek jön haza mostan a Gaál Franci. 
A Király Színháznak lesz ő árendása, 
Hogy mint primadonnát a pesti nép lássa. 

(Kisfaludy-Strobl nagyot prüsszente rá, 
De Háry ő beszédét eképpen folytatá:) 

Vidáman ficánkol a filmgörlök lába, 
Belejtenek ők is a filmkamarába, 
A film-előhívók és hasonló mások, 
Lesznek viszont majd a »sötétkamarások««. 



5 x 2 5 = 1 1 0 
Egy furcsa számtani művelet. 
»A színháznál minden máskép törté-

nik« — mondta egyszer Beöthy László 
a szentelt deszkák boldog, de zűrzava-
ros világáról. A tétel ú jabb igazolást 
nyert most a Nemzetiben, ahol három 
színész, Pataki József, Gabányi László 
és Ónodi Ákos ünnepli huszonötéves 
jubileumát. S ez a három huszonötéves 
színészi mult fittyet-hányva a maga-
sabb matematikára, száztíz évet jelent 
összesen, száztíz színészesztendőt, ami 
testvérek között is, jutányosán szá-
mítva, legalább egymillió óra munkát 
jelent. A három művész ugyanis csak 
a Nemzeti Színházban eltöltött éveit 
ünnepli, a többiről szép csendesen meg-
feledkezik. Pataki Jóska 40 éve, Onódi 
30 éve és Gabányi László szintén 40 
éve színész. Hamlet sírgödrétoen, a 
népszínműkocsma asztalánál, összeeskü-
vők pincéjében, francia forradalomban, 
Keppler asztalánál és ezer más helyen 
eltöltött egymillió óm, zsíros festék, 
masztixszag, lovaglócsizma és római 
tóga, orosz kucsma és huszárcsákó, szó-
val három színes és dolgos színészélet. 
Most jutottak el ahhoz a ponthoz, ami-
kor megelégedetten nézhetnek vissza 
életükre és munkájukra, amelyet a ma-
gyar művésztársadalom igaz szeretettel 
ünnepel. 

* 
Pataki Józseffel a Nemzeti Színház 

múzeumában találkozhat az ember. író-
asztalánál üldögél, csontos, erős arcán 

csontkeretes szemüveggel. Jóska bácsi 
békés, de konok természet, rendíthetet-
len nyugalmú szikár ember, aki indula-
tait fenntar t ja az előadások idejére. 
Nem él magánéletet. Kicsit dünnyögve 
nyilatkozik: 

— 1875-ben születtem s 98-ban végez-
tem Újházi, Császár, Bercsényi tanár-
sága alatt az Akadémiát. Szatmárra, 
majd Nagykárolyba kerültem Kunhegyi 
Miklóshoz és hosszú vidéki bolyongás 
után 1913-ban szerződtem le a Nemzeti-
hez. Pályám számolatlanul sok szerepe 
közül Ocskay brigadéros, a Bizánc Gio-
vannija, Baracs Imre a Borban, Petur 
és a Tanítónő i f j ú Nagy Istvánja vol-
tak a legkedvesebbek. 1913 óta foglal-
koztam behatóan a színészettörténettel 
s tizennégyben nyerte meg első köny-
vem, a »Magyar színészet története« a 
Halmos Izor pályadíjat. A múzeum 
BVüjtését 1925-ben kezdtem. Az öltözőm 
fiókjaiban rejtegettem a relikviákat. 
Ma 39 hatalmas szekrényes asztalban 
díszeleg az anyag. Ez a legnagyobb 
örömöm. . . 

* 
Gabányi László a másik jubiláns. 

Szintén negyven éve színész. 
— 1901-ben már Kolozsvárott játszot-

tam Megyeri Dezső társulatánál. 
Kis céduláról olvassa fel az adatokat. 

Pontos ember Laci bácsi. Lehet rá szá-
mítani. Amikor tél végén először jele-
nik meg fehér kamásniban, jólvasalt 

A három jubiláns a Nemzeti Színház előtti kispadon 
Gabányi László, Pataki József, ónodi Ákos 

(Pálbilzy fotó) 



Pataki JAzsei, mint »A bor« 
Baraci Imréje 

Három ' <!J < szr.rvyurn 
Gabányi László az »Azra. 

orvosa 
Ónodi Akos, Molière »Szerelem 

mint orvos.-ának Filerinje 

nadrág jában a színháznál, a tagok 
boldogan sóhaj tanak fel: Na, végre 
viszavonhatatlanul itt a tavasz! Laci 
bácsi fehér kamásni ja ponto&ubb min-
den meteorológusnál, öltözőjében félté-
kenyen őrzi felejthetetlen édesapjának, 
a nagy Gabányi Árpádnak emlékeit. 
Fényképek, szerepek s a nagyhírű 
Krisztus-fej, amelyet az öreg Gabányi 
spiri t iszta t ranszban festett , egy kis 
dobozban bajúszok, a másikban háló-
sapka és cvikker, valamelyik régi sze-
rep kellékei. És egész hátul a fiók rej-
tekében kis könyvecske. »Gabányi 
László költeményei.« A kilencszáztízes 
évektől máig összegyűjtött versek. 
Csak ami már megjelent. 

— L á t j a — mosolyog, — mindenkinek 
van valami betegsége. Az enyém ez. 

Nem kívánok gyógyulást. Ezek a ver-
sek olyan kedvesek és üdék, mint Laci 
bácsi az ősz hajával , de szőke mosolyá-
val. Csupa jókedv. Akkordba g y á r t j a 
a szóvicceket és minden jó tréfa f ia ta-
l í t ja egy esztendővel. Azt hiszem, az 
ötvenéves jubileumon Bilitzky kadét 
szerepét fogja játszani. Most egyelőre 
beéri Koszta Sámuellel a Nagymamá-
ban. Szívesen emlékezik vissza Gonosz 
Pistára, a Hamlet s í rásójára és Malvo-
lióra a Vízkeresztben. Ezek voltak szív-
szerelmei. Sok mindenfelé játszott a 
Nemzeti előtt. Tag volt az alapításkor 
a Kirá ly Színházban, a Bonbonniere 
Kabaréban 1903-ban, j á r t szerte a vi-
déken. Szép mnlt és sok siker. A papa 
nem akar t tudni róla, hogy fia színész 
legyen. A bécsi kadettiskolába j á ra t t a , 
de a f iatalember hamar felcsőrélte az 
egyenruhát a színpadi jelmezzel.- 1914-
ben, közvetlenül nyugdíjbavonulása 
u tán nézte meg először színpadon Ga-
bányi Árpád a f iá t . A szomszéd pá-
holyból áthallatszott a beszélgetés. 
>Mért mondják, hogy Gabányi nyug-
díjba ment t Hiszen játsziki« 

Hát bizony úgy f i s t , hogy a »fiatal« 
Gabányi sem megy nyugdí jba egyelőre. 
Hála Istennek. 

Ónodi Ákos harminc éve színész, ez 
igazán nem idő az örökkévalósághoz 
képest. De ebből a harminc évből Ónodi 
egy pil lanatot nem veszített el. Soha 
nem késett még próbáról. Végigdol-
gozta becsülettel az időt. 

— Még öt év — mondj'a — és vissza-
vonhatat lanul nyugalomba vonulok. 
Hála a jó Istennek, egészséges vagyok. 
Frissen szeretnék elmenni. És visszavo-
nulni a világtól. Csendbe, nyugalomba 
és békességbe merülni. 

(Tudom, hogy milyen vallásos ember. 
A templom a második otthona. Csen-
des, mélyhangú színész és papokat 
senki nem játszik olyan hittel és jól, 
mint ő. Megértem a vágyódását a bé-
kesség után.) 

— Szerepeit 
— A régiek közül Tiborc, Péter apos-

tol, a Vihar Gonzaloja a legkedveseb-
bek. 

— Kívánsága? 
— Semmi különös. Búcsúzóul öt év 

múlva szeretnék eljátszani egy szere-
pet, amelyet Gál Gyula tett híressé. 
Harsányi Kálmán egykori drága bará-
tom Pá te r Benedekjét. 

Hosszan beszélgetünk vidéki éveiről. 
Hogy Érsekújváron egyszer nem volt 
foglalója szobára és nagy ládáit akar ta 
otthagyni. Tele gyönyörű ruhákkal . A 
háziasszony tiltakozott. 

— Kérem — mondta, — tavaly i t tha-
gyott a kollégája egy nagy nehéz lá-
dát zálogba. Meg sem tudtuk emelni. 
Há t képzelje csak, semmi nem volt ben-
ne. Az a csibész odaszögezte a padló-
hoz. Azért volt olyan nehéz. 

I lyen és ehhez hasonló élmények ke-
rülnek terí tékre a jóleső beszélgetés 
alat t . Kellemes, nyugodt, harmónikus 
ember Ónódi. Szerény és elégedett. 

À jubileum előadásai szeptember 12., 
14. és 16-án lesznek. A három jubi láns 
jóbarát addig is előleget vett az ünnep-
lésből. A Nemzeti Színház bütféjében 
próba után, déli egykor jubileumi va-
csorát rendeztek. Tejjel koccintottak. 
Józan emberek. Három komoly művész. 



p l a t i n a r ó k a . — Szőr -
ombinác iók . — A c i k l á m e n s z í n ű 

— A k a r k ö t ő , mely egyben e s t é l y i 
á s k a , c i g a r e t t a t á r c a , púderdoboz é s f e s t é k t a r t ó . 
Magyar s i k e r P á r i z s b a n . — A n ü r n b e r g i o l l ó . 

Már vagy huszonöt párizsi kollekciót 
láttam. Mind csupa luxus, pompa, az 
anyagoknak olyan gazdagsága, amilyen 
talán & renaissance óta nem volt a di-
vattörténelemben. Az estólyiruhák dús, 
bő szoknyáihoz annyi drága brokát, ara-
nyos lamé, drágakőszínű, rubinvörös, 
vagy zafírkék bársony kell, amiből még 
pár év előtt három ruha is kitellett 
volna. 

A párizsi Musée Gallierában ruhatör-
téneti kiállítás van. XV., XVI. és XVII . 

századból féltve őrzött történelmi becsű 
ruhákat muta tnak be. A napkirály ud-
varának káprázatos ruhái is csak sze-
gényes öltözékek azokhoz a modellekhez 
képest, melyeket a f rancia haute couture 
idén produkált. Paquin földigérő nerc, 
hermelin- és breitschwanz-kabátai, Schia-
parelli arannyal hímzett, sugaras 
napot ábrázoló estélyi keppjei, Worth, 
Le long, V ionét drága brokát ruhái és 
köpenyei, a sofk fejdísz, strucc- és pa-
radicsommadár, a rengeteg csillogóköves 

arany-ékszer, a perzsa bro-
kátok, damasztok, dusesz-
szek, szaténok, mind vala-
mi boldog, gazdag, gond-
talan korszakot akarnak 
szimbolizálni. Lehet, hogy 
tényleg az is van — a di-
vatban. 

A régi reminiscenciák 
mellett azonban sok az új-
donság. Minden irányban. 
A szőrmedivat slágere pél-
dául az ú j rókatípus. 
Platinarókának hívják. Per-
sze drágább, mint az ezüst. 
Nemcsak a neve, hanem a 
minősége miat t is. Flehór, 
dús polárróka ez, feketére 
festett középcsikkal és sa-
tírozással. Tekintve, hogy 
világos, mindenkinek job-
ban áll, mint az ezüst-
róka. Maggy Rouff nagy-
szerű garni túrákat , nagy 
muffokat és gallérokat 
csinál belőle. Divat a 
hosszúszálú, feketepettyes, 
világos zseniliaszínű lux. 
Nemcsak garni túrákat , ha-
nem kabátokat is készíte-
nek belőle. A legszebb lux 
prémezései Molyneuxnek és 
Paquinnak vannak. Na-
gyon divatos a párducbőr 
estélyi és nappali kabát-
nak, a hermelin utcai ru-
hához boleronak, csipőig-
érő kabátnak. Vionet kom-
binálja a szőrméket. Van 
szilszkin kabá t ja hermelin 
vállrésszel, amely elől 
hosszában végig van ve-
zetve, van fekete, fényes, 
vékony breitschwanz ka-

amely esipőtől lefelé 
Nagyon diva-

a muffok. Korong-
ul 'skék Jersey délutánlruha 

érdeces aranydlszitós»el Lelőne 
kollekciójából 



alakúak Molyneuxnél, 
hosszú csövek, középen 
óriás, színes bársonysza-
laggal átkötve Schiapa-
raliinél. Remekek Maggy 
Rouff óriási, puhán dolgo-
zott rókamuífjai . 

Hála Isten, van egy új , 
olcsó szőrme is: az an-
gora — Párizsban mon-
goli, — hosszú, kicsit hul-
lámos szálú szőrme. Gye-
rekkoromban kis bébiknek 
csináltak fehér kabátot 
belőle. Most a szépen meg-
mosott, megfésült mongol 
kecskeszőrből óriás, hófe-
hér gallért és muffot lát-
tam Maggy Rouffnál egy 
derékbeszabott fekete szö-
vetkabáthoz. Rengeteg fes-
tett szőrmét látni. Fehér 
rókákat, acélkék, világos-
kék, bronz, zöld és barna 
színűre festve. Vakondokot 
tűzpirosra. Divatosak 
ugyanis az elütőszínű ka-
bátbélések, amelyek gyak-
ran készülnek festett szőr-
méből. Molyneux fekete 
ruhához tűzpirosra festett 
vakondokbélésű kabátot 
mutat. 

A szőrmeújdonságoknál 
azonban sokkal népszerűbb 
és könnyebben elérhető új-
donság van, az arckikészí-
tés terén. Ha luxot, pla-
tinarókát nem is vehetünk, 
egy szájrúzsra telik mind-
egyikünknek. Már nem is 
divat, hanem valóságos 
őrület az ú j szájrúzs! Nem 
vörös, hanem ciklamenszí-
nű. Eper ajkak helyett 
most ciklamenszínű ajak-
kal, ciklamenszínű kör-
mökkel és ciklamenámya-
latú arcocskával dolgozik 
minden kis midinett Pá-
rizsban. A ciklamenszínű 
ajaknak ma éppúgy meg-
van az ellenzéke, mint valaha a vörös kö-
römnek. A férfiak: nem szeretik, de persze 
a nők annál inkább. A ciklamenszínű rúzs 
arcfesték és körömhöz persze illik vala-
mi ciklamenszínű tartozék is. Szegfű, 
sál, kesztyű, vagy kézitáska. 

Apropó, tartozék! Mennyi új , bájos, 
kedves ötlet van a női toalett kiegé-
szítő sok kis apróságban, amelyet a pá-
rizsiak, gyűjtőnéven accessoirnak nevez-
nek. Valósággal rajongtam egy karkötő-
ért, amelyet Maggy Rouff bemutatóján 
hosszúujjú, fekete délutánirúhához, fe-
kete kesztyűvel viselt a mannequin. Ne 
tessék hinni, hogy csak valami egy-
szerű kis aranykarkötő voJt ez a csoda, 
amelyért csekély ezerhétszáz frankot 
kért Maggy Rouff. A karkötő egyben 
estélyitáska, cigarettatárca, púderdoboz, 
festéktartó és szerencsetalizmán isi 
Ugyanis az egyszerű, színes kövekkel 
díszített csattú, aranyszerű fémből ké-

; : n 1- 1« - "1 n f û n t n m l î f » f t Via 

Smaragdzöld báraony estélylruha Patou kollekcióiéból 

t á r g y a i zsuzsuszerűen csüngtek le. Az 
estélyitáska zacskószerű, olyan, mint a 
régi aranytáskák voltak, a kis dobozok 
mind régies stílusúak, színes kövekkel, 
gyöngyökkel kirakva. 

Mennyi ú j , érdekes, ötletes gomb van! 
Láttam kis, kopott, tompahegyű ceru-
zát, szájrúzst, parányi, régi francia stí-
lusú dobot, régi, préselt bőrgombot 
François I. fejreliefjével, parányi kis 
bőrkönyvecskét, kis, régies bőrkoffert, 
kis csizmát, kis rendőrbotot, parányi 
nyeles kézitükröt, aranyba foglalt tölgy* 
famakkot, gyönyörű színes kövekkel) 
strasszal kirakott ékszerszerű aranyvirá-
gokat, mint gombokat. Es ami szá-
munkra legérdekesebb, ezeket az ötletes, 
egész világon kopírozott újdonságokat 
egy magyar fiú, Wahl Károly készíti, 

A 'Wahl-fivérek idén a pesti teréz-
városi búcsúk reminiscenciái alapján 
valami olyan szenzációsat találtak ki, 
.W1Í.X1 mA D/vtVa nrâ AiT ditínlTrílá i*n 



Heim fiatal límyok számira kü-
lön kollekciót készített. Ebből 
a »Jeunes-Filles« kollekcióból 
való ez az egyszerű drap szä-

vetkabát 

szél. A szenzáció egy új zár. Akárcsak 
a cipzár, ez is alkalmas ruha, cipő, 
táska csukására. Az ú j zárat idén kizá-
rólagossági joggal Molyneux hozza, de 
jövőre már az egész világon gyár t ják 
a »nürnbergi ollót«, — így hívják 
ugyanis az ú j zárat — amely fémből, 
bőrből pontos kópiája annak a kis vic-
ces faollónak, melyet a búcsún a mutató-
és hüvelykujjunkkal összeszorítva ki-
ugrasztunk, hogy a furcsa kis szerkezet 
végén lévő tollal megcsiklandozzuk a 
gyanútlan előttünkjárót. Az ú j kis zár, 
acélból Molyneux sportruháin látható, 
rém sikkes, nemcsak praktikus, hanem 
érdekes dísze is a ruhának. Ardoéknak 
(így hívják a pesti fiúk cégét). jnilliár-
dokat ígér a kis pesti búcsúi reminis-
cencia. 

De nézzük talán mi az újdonság az 
anyagdivatbant Emlékeznek bizonyára 
sokan a hölgyek közül arra a vastag, 
bolyhos szövetre, amelyből gyermekko-
runkban a szokásos sötétkék, aranygom-
bos »boy-kabát« készült. Ég a szövet 

most a sikk és az elegancia. A szivár-
vány minden színében, de főleg ciklá-
men, kardinál és püspöklila színekben 
készítik az estélyiruhát, kabátot, kosztü-
möt, délutáni ruhát, sportruhát, szóval 
mindent csinálnak belőle, ami egy jól-
nevelt divathölgy garderobjában szük-
sége». Már nappal, tánc nélkül is verej-
tékezik az ember homloka, ha a vastag 
szövetbőd készült estélyiruhákat látja. 
Pedig mennyi van belőlük! A szövet 
idén ú j ra félelmes konkurrense a selyem-
nek, bársonynak. Paquinnál egyszerre 
hat-hét különböző színű posztó, szövet 
estélyiruhába öltözött lány jön be. A 
lila, fehér, kénsárga, fekete estélyiruhá-
kat részben tüll applikáció, részben 
arany, ezüst, vagy gyöngyhímzés díszíti. 
Vionetnál fekete velourszövet a testhez-
simuló estélyiruha. Fehér aranygyöngy-
hímzés és a parányi, alig mellalattig 
érő bolero. 

Az idei ú j divatba kicsit a nyomda-
technika is beavatkozik. Maggy Rouff 
ugyanis ©mprimé helyett egészen új , 

szokatlan mintázatú fehér-
selyem estélyiruhát mutat. 
A mintát rányomtat ják 
a selyemre. Rendszerint 
történelmi fejeket, vagy 
híres szobrokat. A »Klisé« 
nevű ruhára például a mi-
loi Vénusz szoborfeje van 
rányomtatva. Másokra vi-
szont híres francia tájké-
pek. 

Zsebkendőkön már eddig 
ís egész könyvtárra való 
irodalmat kaptunk nyom-
tatásban, de ruhán ez az 
ötlet még egészen ú j . A 
zsebkendő-irodalom egyéb-
ként bővült egy gyönyörű 
Paul Geraldy-verssel, a 
»Toi et Moi«-ból és egy 
gyönyörű szerelmi vallo-
mással a »Cyranó«-ból. 

A szerelem egyébként 
nagyon divatos Párizsban. 
Nemcsak a valóságban, a 
versekben, a dalszövegek-
ben, hanem a ruhanevek-
ben is. Kezdődik Rendez-
DOMS-val, végződik a Bien-
tof-val (ez a neve a leg-
újabb Lentheric parfőm-
nek). Ami pedig közben 
van, azt a sok Amour-t, 

I Joy-t, Diner intime-t, Es-
poir-t, Tête-à-tête-et senki 
sem tudja olyan édesen 

Í
kimondani, mint azok a 
kedves kis francia lányok, 
akik a bemutatókon kon-
feranszuikal kísérik a 
karcsú, tündérszép vörös, 
szőke, vagy bronzhajú 
mannekeneket. 
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B. P. Schulberg, a hires 
. amerikai producer nyolc-

éves szerződés u t á n el-
hagyta a Paramount-ot és 

) az United Artists kötelé-
kébe lépett. Schulberg pá-
lyafutását r iporterként 
kezdte, ma jd egy fi lmlap 
szerkesztője lett, azután a 
Paramount propagandafő-
nöke, forgatókönyv írója s 
majd producere. Felfede-
zett jei : Joseph von Stern-

• berg (a »Kék angyal« ren-
, dezője), Sylvia Sidney, 

Clara Bow, Gary Cooper, 
Frederic March s ő szer-
ződtette Amerikába Mar-
lene Dietrichet és Emil 
Janningsot is. 

Joseph von Sternberg 
egyébként most irta.alá új 
szerződését a Metrónál. 
Marlene egykori állandó 
rendezője, most keres szü-

eg Ferenc .Kék róké«->ának német filmváltozata ' . 
l ó (Willy Birgel) elsfi találkozását ábrázolja ez a felvétel ' 
K ; . . wíPofti ugg.fiti 

« 

»Borcsa« úgylátszik nem-
csak Amerikába rándul t 
át szerencsésen, de Euró-
pában is csak sikert hoz 
gyártóinak. Most vették 
meg a »Borcsa« filmet 
Franciaországra és máris 
tá rgyalnak egy ú j holland 
»remake«- (újrakészítés)-
ről. 

K. Halász Gyula és Kris-
tóf Károly operettje, a 
»Macskazene« még a szín-
padi premiert megelőzően 
csinál majd filmkarriert, 
i »Macskazene« hat fiatal 
íny és hat fiú szerelméről 
?ól és a történet legfon-
fsabb kelléke egy hadi-
mijó, amelyet a produkció 

ri olasz flottától kér köl-
" csőn. 

Yvan Noé — a magyar 
származású híres producer 
— lehetőleg magyar ren-
dezőket foglalkoztat. Ö 
hozatta- Párizsba Ezry Sán-
dort Londonból, most pe-
dig legutóbbi fi lmjében, az 
»Ultimátum«-ban ú j ma-
gyar rendezőt avatot t : Ha-
jós Ernő személyében. 

Tíz perc késéssel indult el leg-
utóbb Spencer Tracy-vonata Los-
Angelesböl. Ennyi ideig tartott, 
míg az autogramgyiijtöket ki-

elégítette a híres filmszínész 
(M. G. M. fotó) 

Korda Zoltán új filmje.-
hez, a zFour Feat her sc-hez' 
egy óceánjáró fedélzeténr 
az indulás pillanatában. I 
szerződtette C. Aubrey. f 
Smith-szet, a népszerű ka-
rakterszínészt, (a -»Hindu 
lándzsás« ezredesét és a'W 
»Kis Lord« öreg lordj 
játszotta). M<r. Smith et 
úttal avanzsál a filmen, 
egy tábornokot játszik. A 
rendező és a filmszínész 
éppen ki tudtak még száll-
ni az induló hajóból, de 
C. Aubrey Smith poggyá-
szát már csak Newyorkból 
fogják visszaküldeni. —• 



gelizett, mert az apró rész-
letek miatt legalább ötven 
beállításban készítették el 
az étkezést. 

zsét legközelebbi filmjé-
hez. 

« • • • « 

Száz éhes szép lány reg-
gelizett legutóbb a »Lány-
iskola« című film felvéte-
lei alatt a Columbia mű-
teremben. A rendező, John 
Brahm, az »extrák* behí-
vójára feltűnően ráíratta, 
hogy reggeli előtt jelent-
kezzen a száz, szép görl a 
stúdióban, mert a reggeli-
zés! jelenetet éhgyomor-
ra akar ta fotografáltatni. 
Kárpótlásul azután ia száz 
leány egész nap csak reg-

Kinek a cipője? 
A 47. oldalon közfiit 

képsorozat összefüg-

1. Adolphe Menjou 
2. Clark Gable 
3. Joan Crawford 
4. Greta Garbo 
5. Deanna Durbin 
6. Eleanor Powell 
7. Charlie Chaplin 

A párizsi filmlapok 
nagy szenzációja: Korda 
Sándor idén négy-öt fran-
cia filmet fog készíteni 
Joinville-ban. A francia 
Korda-produkcióra három 
és fél—négymillió frankot 
irányoztak elő. 

Alexander Esway (a 
gyar Ezry Sándor) ml 
fejezte be az »Educatií _ 
de Prince« című filmjét és" 
a napokban kezdi rendezni 
a Maurice Dekobra szüzsé-
jéből készülő »Quartier 
Laitàn«-t. 

• • • • -'VS., . 
A hölgy egy kissé bogaras... 
Az úr pedig egy kissé szakállas! 

I hölgy: Tolnay Klári, az úr: Ráday Imre a főszereplői 
tA hölgy agy kissé bogaras« cfmtt út m»»™. ín™.—t-

A napokban Pesten járt John 
Birkham európai vezérigazgató 
társaságában I. H. Seidelmanu, 
az Universal új elnöke. Mr. 
Seidelmann a sajtófogadáson fő-
leg magyarországi munkatársai: 
Joe Paszternák és Henry Coster 
érdemeit méltatta, akik új 
irányba vitték az Universal pro-
dukcióját. A felvétel Sigler Fri-
gyes, az Universal budapesti 
igazgatójának társaságában ké-
szült a két külföldi filmvezérről 

(Pálháay fotó) 



Boxpárbaj az O'Leary fivérek (Don Ameche és 
Tyrone Power) között 

Az 1867-ben játszódó revü primadonnáját 
Alice Faye játssza 

Don Ameche, a tisztességes Chicago polgármes-
terjelöltje harcot hirdet a bűnös Patch-negyed 

ellen 

és akik megmenekültek, hogy felépítsék az 
•U mnirllflThill Plilpnirnl 

Fürdőruha bemutató a »Senate« mulató 
dívatrevüjóben 



Jinn SIÉAT 
Uev&si Sâitdùc 

P e s t i a s s z o n y 
A® öreg Haber Kürty József 
Az öreg Habernié Bárki Lilly 
Haber Henrik Kovács Károly 
Rózsi, a felesége . . . . . Lánczy Margit 
Haber Jenő Lehotay Árpád 
Mariska, a felesége . . . . Ignácz Bózsa 
Haber Pál ! Petheő Attila 
Mici, a felesége Tasnády Ilona 
Haber Viktor Uray Tivadar 
Stella, a felesége Bajor Gizi 
Haber Jancsi Pataky Jenő 

Rendező: dr. Németh Antal. 
Beküldte: Barta Juci, 

Bpeet, Hungária-kőrút 106—128. 

A szereposztás nines rendszertelenül elkép-
zelve, ldvált a két főszerep, szempontjából, ame-
lyekre Bajor Gizit és Cray Tivadart jelöli a 
pályázó. Bajor Gizi csakugyan kiváló Stella le-
hetne. A szereposztásnak szervi hibája a — 
színház. A Nemzeti Színház, a maga hatalmas 
nézőterével nem effajta színdarabok száméra 
épült, a harmincesztendős tapasztalás Igazolja, 
hogy az effajta darabok, még ha értékesebbek 
•oltak is, nem tudtak Igazán behatolni a kö-
zönségbe. 

Vígszínház. Rendező: Tarján György. 
Az öreg Haber Ajtai Andor 
Az öreir Habomé Vízvári Mariska 
Haber Henrik Gellért Endre 
Rózsi, a felesége Gombaszögi Ell» 
Haber Jenő Gárdonyi Lajos 
Mariska, a felesége . . . . Haraszti Miel 
Haber Pál Vértes Lajos 
Mici, a felesége Orsolya Erzsi 
Halber Viktor Qreguss Zoltán 
Stella, a feteségie Bulla Elma 
Haber Jánosi Perényl László 

Beküldte: Bozslk Hona, Szondy-u. 79. 
Mlrevaló a kitűnő Ajtait minden szükség nél-

kül odaöregíteni, hogy fiatal fejévei és alakjéi-
val a Haber-csaJád fejét ábrázolja, amikor a 
Vígszínháznak igen kiváló színészei vannak a 
szerepre s olyanok, >kiknek nem kell erőszakot 
tenniők sem Aagukon, sem a közönség illúzió-
ján? A tehetséges és fiatal Gellért Endrét, aki 
esetleg Haber Jancsi lehetne a darabban, 
Gombaszögi Ella mellé állítani mint férjet, nem 
kisebb tévedés s betetőzi a szereposztást a két 
főszerepnek egész téves felfogása, amely éppen 
a darabban fonforgó és dtvntő kontrasztot sem-
misítené meg. Szóval: pályiálzó a mult számban 
megjelölt hibába esett. Nem is annyira a szín-
házért rajong, mint inkább a színészekért, pe-
dig tudni kell, hogy a kettő nom egy. 

Vígszínház. 
Az öreg Haber 
Az öreg Haibemé 
Haber Henrik 
Rózsi, a felesége 
Haber Jenő 
Mariska, a felesége . . . . 
Haber Pál 
Mici, a felesége 
Haber Jánosi 
Haber Viktor 
Stella, a felesége . . . . . 

Beküldte: Beretvás László 

Mály G. 
D. Ligeti Juliska 
K. Buócz L. 
Pártos E. 
Keleti L. 
Gombaszögi E. 
Vértes L. 
Medgyaszay V. 
Ráday I. 
Ajtai A. 
Murát! L. 

, Andrássy-út 91. 

Ez a szereposztás nem is érdektelen túlzott 
tarkasága miatt. A két főszerepet kivéve, ame-
lyeknek a kiosztása elfogadható, a többi szere-
pét olyan színészek és színésznők között szórja 
széjjel, ttkik soha együtt nem játszottak s nem-
csak a lényeges családi hasonlatosságot nem 
hozhatják a színpadra, de még a stílus hason-
latosságával vagy egységével sem bírhatnak, 
ami jóval öregebb hiba. Rád.ay Imre igazán ki-
tűnő színész, da a gyerekes, nyúlánk, $brándoe, 
intellektuális Haber Jancsi igazán távol áll lé-
nyétől s pályázó egyáltalában nem számolt az-
zal a fontos körülménnyel, hogy nyolc évvel 
fiatalabbat kell mutatnia Stellánál. 

A Pesti asszomy-t a következő szereposztásban 
gondolom előadni a 'Vígszínházban: 
Az öreg Haber Bihari József 
Az Vre« Hab erűé Vízvári Mariska 
Haber Henrik ? 
Rózsi, a felesége Ladomerszky M. 
Haber Jenő Gárdonyi Lajos 
Mariska, a felesége . . . . Sitkei Irén 
Haber Pál Ajtai Andor 
Mici, a felesége Gombaszögi Ella 
Halber Viktor Páger Antal 
Stella, a felesége Muráti Lili 
Harber Jánosi Perényl 

Beküldte: Pereszlényi Gáborné, Csehszlovákia. 
Ezt a pályázatot már csak azért is érdemes 

bemutatni, mert megkérdőjelezi a darabnak 
egy másodrendű szerepét, holott a Vígszínház 
gárdájában legalább is három művész van, aki 
a szerepet — hogy is szokták csak mondani — 
kirázná a könyökéből. Ennek a szereposztásnak 
a kapcsán kell fölvetni azt a kérdést is, vájjon 
a Vígszínház ls nein túlnagy-e a darabhoz, épp 
úgy, mint a Nemzeti Szinház? Tudniillik az 
úgynevezett nagy szinház nem csupán terje-
delmet jelent, túltága* nézőteret, hanem ami en-
nél is sokkal fontosabb: felfokozott igényeket. 
Nagyobb színháaban csak természetes, hogy a 
közönség negyobbszabású és jelentékenyebb 
produkciót vár. Egy család belső ügyei, — 
amelyek mulatságosan vannak tárgyalva — de 
mégsem nőnek az emberiség ügyévé, — aligha 
számíthatunk sikerre olyan színházban, amely 
másfélezer embert gyűjt össze egy este. Igaz, 
hogy pl. a Nemzeti Színház Kamaraszínháza 
túlklcsiny keret volna a darabhoz, de már a 
Pesti Színház arányos színpadán nagyon jól el 
l e ü t n e képzelni. 

Tiipikusan »vígszínház!« darab. Hegedűs Tibor 
rendoz'í'sébon a követke®ő szereplőikkel: 
Az öreg Haber Somlay Artúr 
Az öreg Habomé Vizvárl Mariska 
Haber Henrik Gárdonyi Lajos 
Rózsi, a felesége Ladomerszky M. 
Haber Jenő Kabos Gyula 
Mariska, a felesége . . . . Gombaszögi E. 
Haber Pál AJtaJ Andor 
Miel, a felesége Orsolya Erzsi 
Halber Viktor Páger Antal 
stellia. a felesége Muráti Lili 
Haber Jánosi Básty Lajos 

Pályázó tipikusan vigszinházi darabnak ne-
vezi a Pesti asszonyt, ezzel szemben három fon-
tos szerepet Vízvári Mariskára, Gombaszögi El-
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Iára, Kabos Gyulára tart kiosztandónak, sióval 
a szerepnek majdnem harminc százalékára ide-
gemből hoz szereplőt s nagy kérdés, hogy há-
rom vendéggel egy szinház akár technikai, akár 
adminisztratív tekintetben egyáltalában meg 
tud-e oldani egy szereposztást. 

Előadva a Magyar Színházban, Rendező: 
Dr. Hevesi Sándor. 
Az öreg HabeT Fataky Jenő 
Az öreg Habomé Vízvári Mariska 
Haber Henrik . . . . . . Főidényi László 
Rózsi, a felesége Kováts Terus 
Haber Jenő Blltcsf Tivadar 
Mariska, a felesége . . . . Gombaszőgl E. 
Haber Pál Törzs Jenő 
Miel, a felesége Medgyaszay T. 
Halber Viktor Szakáts Zoltán 
Stella, a felesége Makay Margit 
Haber Jánosi Somogyváry R. 

Beküldte: Magyar Ilona, Egyetem-u. 7. 
A szereposztásban talán az a legérdekesebb, 

hogy a többséggel ellentétben, a Magyar Szín-
házba viszi a darabot. Hogy Patakyt Jenőnek 
és nem Miklósnak mondja (Pataky Jenő a Nem-
zeti Színháznak egyik legifjabb tagja ás natur-
burs), ez a szereposztás kisebb tévedései közé 
tartozik, mert vannak nagyobbak is, különösen 
ami a korhatárok eltolását Illeti. Ennyi vendég-
gel egyetlen szinház sem dolgozhatik, mert hi-
szen nem sétáltathatja a saját tagjait (fizetés 
mellett) s nem Játszathat ugyanakkor - Idegen 
tagokat (ugyancsak fizetés mellett). Erre Iga-
zán csak azt lehet mondani, hogy igy könnyű 
szerepeket kiosztani, — csakhogy a színigazga-
tók soha sincsenek Ilyen kedvező helyzetben. 

Színre kerülhetne a Vígszínházban, dr. Német 
Antal rendezésiéiben, a következő szereposztás-
ban: 
Az öreg Haber Rózsahegyi K. 
Az öreg Habomé Berki Lili 
Haber Henrik Greguss Zoltán 
Rézsi, a felesége Lengyel Gizi 
Haber Jenő Ráday Imre 
Mariska, a felesége . . . . Gombaszőgl E. 
Haber P41 Páger Antal 
Miéi, a felesége Bulla Elma 

I l o v e 
1. Szimlhâz: Vígszínház. Rendező: Hegedűs 

Tibor. 
A fiatalember . . . . Básthy Lajos 
Éva Bulla Elma 

Már a nagy szinház is hiba. De az egész sze-
reposztás is sántit. A két szereplő között semmi 
összhang, — sőt semmi összefüggés. Ezeket a 
szerepeket csakis teljesen biztos, mesterségük-
ben érett — egyébként persze fiatal, vagy leg-
alább ls fiatalos színészek játszhatják csak. 
Básthy, aki tehetséges színész, talán még fiata-
labb is látszatra, mint ahogy a szerep elöirja, 
de még egyáltalán nincs az érettségnek azon a 
fokán, hogy ily megpróbáltató szerepet rá le-
hetne bízni. Bulla Elma legkiválóbb színész-
nőink egyike, de Éva szerepe par excellence 
vígjátéki szerep, itt semmiféle drámaiság nem 
kívánatos, úgyhogy a művésznőnek éppen leg-
kiválóbb adományai egyáltalában nem érvé-
nyesülhetnek. 

Beküldte: Loránth Lajos, Kassa—Koslce. 

2. A Pesti Színházban kerülhetne előadásra, 
Tarján György rendezésében. Szereposztása a 
következő: 

Hal)er Viktor Jávor Pál 
Stella, a felesége Mezey Mária 
Haber Jancsi Puskás Tibor 

(Beküldte: Kscsksméthy Kenderessy Lajos. 
Szerző elképzeláss meglehetősen zilált. Ho-

gyan gondolhatja valaki, hogy dr. Németh An-
tal, aki egyszerre két darabot ls rendez • 
Nemzeti Színházban, vállalni fog egy harmadi-
kat a Vigben (amelynek különben három ren-
dezője is van) és épp ily fantasztikus föltevés 
az is, hogy dr. Németh át fogja engedni Jávor 
Pált (egy nem neldvaló szerepre). Nem kevésbbé 
valószínű az sem, hogy a Belvárosi Szinház le 
fog mondani Mezey Máriáról, akire állandóan 
szüksége van, A rendezővel együtt hat vendé-
get kíván a szereposztás, tehát a pályázó úgy 
képzeli a darabot a Vígszínházba valónak, hog; 
a szereplőknek több mint a felét máshonnan 
hozza, ami egyébként a pályázat elemi föltéte-
leivel is ellenkezik, 

A Pesti asszony című darabot Németh Antal 
dr. rendezésével, a Nemzeti Színházban a kővet-
kező szereposztásban, szeretném látni: 
Az öreg HabeT Kürthy József 
Az öreg Habemé Vízvári Mariska 
HabeT Henrik Gózon Gyula 
Rózsi, a felesége . . . . . Berky Lili 
Haber Jenő Matány Antal 
Mariska, a felesége . . . . Ligeti Juliska 
Haber Pál Petheö Attila 
Mlci, a felesége Várady Aranka 
Halber Viktor üray Tivadar 
Stella, a felesége Bajor Gizi 
Haber Jancsi Pataky Jenő 

Beküldte: Klein Károlyné. 

Ennek: a szereposztásnak, mint már föntebb 
kitűntettem, legnagyobb hibája a színház. A 
főszereplőkkel Itt sincs baj, a mellékszereplők 
összeállítása minden osaládl vonatkozás figye-
lembevétele nélkül történt, úgyhogy itt a ren-
dező a szükségéé atmoszférát aligha tudná meg-
teremteni. Berky Lili és Váradl Aranka egész 
színészi mlvoltukkal kiesnek ebből a tipikusan 
óbudai és tipikusan kispolgári családból. Pe-
theö Attila ée Matány se nem testvérek, se nem 
rokonok. 

you 
Eva Tolnay Kiéri 
A fiatalember . . . . Bomló István 

Beküldte: Wohlmuth Lajos, Budapest. 
Szinte megfordltottja az előbbi szereposztás-

nak. Ott a férfiszerep van olyan eiínésznek 
szánva, aki csak évek mnlva játszhatja el, — 
Itt • női szerep. Három felvonáson keresztül 
érdekelni, izgatni, feszültségben tartani egy 
egész közönséget, merő fiatalsággal, sőt merő 
tehetséggel sem alkarülhet. Ide olyan színészi 
készség kell, az árnyalatok, átmenetek, fogá-
sok, modulációk olyan tökéletes Ismerete, 
amellyel nem ls rendelkezhetik mág az, aki 
mindössze 1—2 évet töltött el a pályán. Ha va-
lahol, úgy itt jogosult a világhírű Laubenak 
az a kijelentése, hogy senki sem lehet Jó nalva 
negyvenéves kora előtt. Suzanne Reichenberg, 
aki 49 éves volt és nagymama, amikor Buda-
pesten, az akkor még Somossy-orfeumban, el-
játszotta a „17 éves Molsand Mártát. »Az egér«-
ben, vékonyan, félszegűl, bájosan, leányoaan, — 
a Laube Igazságát illusztrálta. Ma ez persze 
alig volna lehetséges, — de épp Ily kevéssé le-
hetséges a másik — szélsőség. 
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Ladomarszky Tamás: Napnyugta a Balatonon 

A strandokon még vidám élet folyik, 
de egyre rövidülnek a napok, mind ha-
marább borul az alkony a vizekre. 
Használják ki az amatőrfotografusok a 
még hátralévő pár napsugaras délelőt-
töt s minél több strandképet küldjenek 
be a pályázatra. Minden kép a nyár 
egy-egy szép emléke legyen. Bár a kö-
zelgő ősz tompább színeivel is kedvenc 
témája az amatőröknek s a téli tá jak 
is csodálatosan szép képeket adnak. A 
természet mindig szolgál témával az 
amatőrfotografusoknak. 

Goldborger Erzsébet: Az erdőszélcn 

Z. D.: Karédy Kató a Tátrában 



Weisz Tibor: Kilátás a csoszneki várból 

Goldzieher György: Cigányok Noubrunn Magda: Naplemente 



T ff R S fl 8 E L E T 
S Z E R K E S Z T l î E N O ß Ö D Y B É L A 

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

lingóznak-e már hazafelé a nyaralók, 
telik-e már Festi 

— Bessenyey Zénóék, Titsch Oyuláék 
a Lidóról, Simon Béláék Abbáziából, 
Törs Tiborék Veronából, Lázár Feren-
cék, Lányi Mártonék, Halász Jánosné 
és Dusóczky Károlyné a Kékestetöről, 
Szijjas Ernőék Olaszországbál, Rupp 

Gézáék a Resica—aninai völgyekből, gróf 
Somssich Gézáné Pörtschachból, Orosdy 
Fülöpné báróné Biarritzból, báró Her-
czog Andrásné a Lidoról, Lauber Dezső 
Bledböl már mind hazatértek, ameny-
nyire egy belvárosi séta folyamán ezt 
megállapíthattuk. No és ha az ember 
egy-egy strandra kikukkant, ott látja 
csak, mennyien vannak már idehaza! 

— A legtöbbjük mé\g el sem ment, kü-
lönösen a finánc-arisztokrácia tagjai 
töltötték itthon feltűnő számban a nya-
rat, kivéve Lamotte Károlyt, a Keres-

kedelmi Bank új vezér-
igazgatóját, aki Deauville-
ben gyűjtött erőt új, nagy-
arányú elfoglaltságához. 
Egyébkéntt 

— Egyébként megindult 
a sporthetek sorozata a 
balatoni sporthét premier-
jeivel. Ez a rengeteg pro-
gramal tarkított balatoni 
sporthét tényleg nagy len-
dülettel hosszabbítja meg 
a balatoni szezont, máskor 
Szent István után már 
napról-napra üresebb lett 
a Balaton-part, ezidén 
azonban — bár novemberi 
hideg, eső és sár ijeszt-
ette még a mult héten az 
embereket — mindenki ki-
tartott és várta a jobb 
időket. Érdekes, hogy a 
balatoni újság ár us-bódék-
ban és papírkereskedések-
ben minden újság és min-
den könyv az utolsó dara-
big elfogyott ezekben a 
napokban, olyan vigaszta-
lan volt az ólmos ég, a 
zuhogó eső, a ködbe taka-
rózott víz, hogy százak és 
ezrek maradtak ágyban 
egész nap és olvastak, ol-
vastak, olvastak. El is ne-
vezték ezeket a napokat — 
természetesen az örök de-
rűjéről ismert búrovo " : 
elnevezés szerzője — bala-
toni ágy- és könyvnapok-
nak. 

— Szóval zajlik a sport-
hét. 

— Zajlik bizony s ezidén 

Bíró Scholl József ós gróf 
Woracziczky Hanna házasságot 

kötöttek 
(Tárkonyi Stúdió felvétele) 



A báró Schall Józaeí i s gril W 

majd külön foglaljuk össze egy kis cse-
vej kapcsán annak eredményeit. Már 
nemcsak a sporteredményeket, bár azok 
is fontosak, hanem azokat az eredmé-
nyeket, amelyek különösen a hymen-
hirek kapcsán fognak mutatkozni. Tud-
niillik rövidesen itt a komoly ősz és a 
nyári szerelmek ilyenkor likvidálódnak, 
vagy hűtlen elhagyás, vagy gyűrűvál-
tás következik be. 

— Érdekes küszöbön lévő gyürüvál-
tásról suttognak a legilletékesebb he-
lyeken. Egyik pénzügyi intézményünk 
nagytekintélyű vezetője készül immár 
őszülő fejét rózsaszínű igába hajtani s 
az igábahajtás előzményei majdnem 
szórói-szóra egyeznek a közismert, író-
gépről szóló romantikus mesékkel. 
Egyelőre természetesen csak a legben-
fentesebbek tudják még a leendő új 
méltóságos asszony nevét, akinek az 
írógéppel való régi kapcsolatai közis-
mertek. Hiába, rég mondjuk már, hogy 
a dolgozó nőknek jobbak a sanszai, 
mint a bálozó lányokénak. 

— Miértt 
— Mert ahol a dolgozó nő megfordul, 

ott csupa házasságra érett férfi sorako-
zik, viszont, ahol a bálozó lány kering, 
ott még szülői zsebpénzből tengetik kis 
életüket az urak. Ezért jobb dolgozni, 
mint bálozni. 

— Mondd ezt, angyalom, egy tizenhat-
érves kis tündérkirálynőnek, ne pedig 

' tf" iMioMÏnfc t.nnnhh. mik 

Lcziczky Hanna esküvő nisznipe 
(Vírkonyi Stúdió felvétele) 

a legközelebb várható szenzációk 1 
— Elsősorban a Leányfalun szomba-

ton, szeptember 3-án rendezendő nagy 
kabaré, amelyen részt vesz az egész ott 
táborozó nyaraló közönség, részben mint 
néző, részben mint szereplő. A műked-
velők akkora serege vonul majd fel a 
dobogón, hogy talán többen is lesznek 
a »művésznők« és a »művészek«, mint 
maga a publikum, ősi tradíciói vannak 
a leányfalui »nagy« kabarénak, legősibb 
tradíciója, hogy a leányfalui szépasszo-
nyok kedvéért mindig kivonul a duna-
menti legszebb nyaralóhelyre egy csomó 
pesti gavallér s a csendes műkedvelés-
ből hajnalig tartó lumpolás lesz. Re-
méljük, ezidén is így történik majd. 

— No és a MAC sporthetei 
— A jelentkezőket előjegyző irodában 

már majdnem kitették a »megtelt« táb-
lát, de azért még van hely Párádon, ne 
tessék megijedni. Ügy soprt-, mint tár-
sadalmi szempontból nagyon sikerült 
lesz a parádi pár nap, amelynek során 
a tenisz, ping-pong és bridzs-versenyek 
rengeteg jelentkezőnek adnak majd al-
kalmat képességeik bemutatására. 

— Sok a külföldi autó megint Buda-
pesten, kik a legérdekesebb vendé-
geink1 

— Kétségkívül a még mindig itt tar-
tózkodó egyiptomi anyakirálynő, akinek 
a két lánya a Margitsziget két kedven-
ce. Szépek, fiatalok, nagyon kedvesek 
ós közvetlenek. A nagyobbik menyasz-



szony s a gyurasujjan 
egy akkora szolitért hord, 
hogy már messziről meg-
állapítja mindenki: ez 
jegyajándék, a vőlegény 
— csupán egy perzsa her-
ceg — jegyajándékja. Sé-
tálnak azonkívül hindu 
professzorok, arab herce-
gek, kínai delnők pesti ut-
cáinkon, itt van Amerika 
legkeresettebb kozmetikai 
sebésze, aki minden kar-
valy-orrból tündér-fitost 
operál, ittragadt egy bel-
ga ujságkirály, aki a 
Nemzetközi Repülőtalálko-
zó óta nem tud szárnyra-
kapni, mert egy gyönyörű 
magyar lányra pazarolja 
a benzint, itt van Lord 
Duncannen, a Nemzetközi 
Menekültügyi Bizottság 
titkára, itt van Cynthia 
Armstrong Wickers, a leg-
nagyobb anQ\ol fegyver-
gyáros leánya és — hála 
a gondviselésnek — még bőven vannak 
itt angol ladyk és lordok, akik közül 
ugyan sokat csak a pesti idegenimádók 
látnak ladyknek és lordoknak, no de 
mindegy, a fő mégis az, hogy azért 
mindegyik itthagy néhány fontot. 

— És miután fontokból lesz a mázsa, 
üehát becsüljük meg őket, angyalom. 
Különben pedig eljegyzés, esküvő? 

— Vitéz Kiszelly István honvédezredes 
és feleséige, Kalliwoda Clarisse leányát, 
Katót, eljegyezte i f j ú Wildner ödön, 
lcisújfalusi Wildner Ödön ny. főv. ta-
nácsnok és felesége Szathmáry Karolin 
fia. Azonkívül Wendl Anna, Wendl 

Glück Kató, a Hóviz-i szépség 
verseny egyik győztese 

Aladár felsőházi tag leá-
nya lett menyasszony, vő-
legénye Papp Elemér fő-
mérnök, néhai id. Papp 
Elemér miniszteri főtaná-
csos és felesége, Speidl 
Mária fia. És ha már hy-
men-híreknél tartunk, je-
gyezzük fel két kis baba 
örömteli érkezésének a té-
nyét is: gróf Széchényi 
Gyuláné, Esterházy Ber-
nadette hercegnőnek kis-
lánya született, gróf Sza-
páry Gyuláné, Hadik 
Etelka grófnőnek pedig 
kisfia. A bölcsők körül 
minden a legnagyobb 
rendben. 

— És valami egészen 
különleges érdekességÎ 

— Szeptemberre egy há-
zasság esedékes, amelynek 
nagyon fogunk örvendezni 
valamennyien. Közelebbit 
nem mondhatok, angya-
lom, mert akkor rögtön 
tudná mindenki, kiről van 

szó. így hát várjunk eyy kicsit még, 
aztán örülhetünk kedvünkre. Egyéb-
ként — egészen szokatlanul — fejezzük 
be angyalom a heti beszámolót egy 
egészen újfajta összejövetelről szóló tu-
dósítással. 

— A kies, szatmármegyei • Darnón 
Szegedy Antal és felesége rendezték az 
újfajta összejövetelt tálarcos garden-
party« elnevezéssel. Rengeteg derűs, 
mulatságos jelenet zajlott le a garden-
party színhelyéin, a lampionokkal vilá-
gított parkban, ahol a sok álarcos hölgy 
és úr éjfélig nem ismerték fel egymást 
és a sok félreértés kapcsán állandó volt 

a nevetés, ötvenöt vendég* 
találgatta egymásról, hogy 
ki kicsoda, Streicher Gyu-
la alispán járt elöl a jó-
kedvben s ott voltak az 
álarcos kerti ünnepségen 
a Kölcsey-, báró Kende-, 
Domahidy-, Madarassy-, 
Csaba-, Gulácsy-, Kani-
zsay-, Szent-Ivány-, Szent-
pály-, berencei Kováts-, 
Horváth-, Gyenes-, Tom-
csányi-, Csengery- stb. 
családok tagjai teljes 
számban. Szivem, mit 
akarsz többet, — adieu! 

A »Pro Hungaria« nők világ-
szövetsége tizéves jubiláris köz-
gyűlésén dr. Fábián Bélánó an-
golul köszöntötte a közgyűlésen 
résztvevő amerikai magyarokai 

Eördögh Elemér, Balmy 
Bódogné,dr. Fábián Béláné 



Az örök ballet 
Az orosz bal Let, amely annakidején 

extázisba hozta a világot, hosszú évtize-
dek óta a táncművészet legtetejét jelenti. 
Ezért van, hogy bár Nizsinszkij, Paw-
lowa, Fokin és sok más tündöklő művész 
fölött e l já r t az idő, az orosz ballet mes-
* reit ma is úgy favorizál ják mindenütt , 

int ahogy futbal lban az angol t réner 
legkeresettebb. Mert bennük töretlenül 
vább élnek azok a nemes hagyomá-
jrok, amelyeik ú j élettel és tar talommal 
ltöttlék meg a régi mesterkélt formákat , 
udapesten is van az orosz balletnek 
pen mestere, Sergey, ak i bár mindössze 
•y év óta működik nálunk, máris rend-
vüli népszerűségre tet t szert. 
Az anyai részről orosz, apai részről 
agyar Sergey-t tizenötévi külföldi sike-
i u tán a honvágy hozta haza. Buda-
>sten kezdte meg tanulmányai t , majd 
ment Bigába, ahol az egykori Ni-
inszkij- társulat zseniális balletmester-
íjénél, Fokinnénél tanult , 
sndkivüli tehetséglére 
rorsan fölfigyeltek a szin-
izi emberek. Még, mint 
>kin taní tványát szerződ-
tte a berlini Scala, innét 
indonon, Párizson, Bécsen 

az északi ál lamokba ve-
tett az ú t ja . Táncolt és 
szben iskolát tar tot t fönn 
openhágában, Oslóban, 
gában, Helsingforsban és 
i rópának úgyszólván 
inden városában. Két hi-
s ballet-kompozíciójáról, 
»Keleti templomtáncról« 

a »Cigánytánc«.TÓl 
ímesak krit ikák, de vas-
is tanulmányok jelenteik 
eg és ezeknek a tanulmá-
'oknak köszönhette, hogy 
voli világrészekből sereg-
ttek hozzá a tanítványok, 
ry többek közt két olyan 
lágnagyság került ki a 
«el alól, mint Gloria 
mise, a legnépszerűbb 
oerikai táncosnő és 
t-Hay-Tong hindu tánoos-
i, aki többször szerepelt 
udapesten is rendkívüli 
kerrel. 

Szentkirályi-utca 27. sz. 
attí táncakadémiáján be-
ültünk Sergey-el. A rend-
vül rokonszenves művész 
y mondja el pára t lanul 
rors pesti népszerűségé-
>k történetét: 
— Egész csendben kezd-
m meg budapesti műkö-
-semet. Nem szeretem a 
klámot és ú g y gondol-
m, hogy eltelik pá r év, 
rüg i t thon is felfedeznek, 
ihány világot j á r t pesti 

táncművésznő azonban, aki külföldön lá-
tott, úgyszólván napok alat t elterjesztette 
a hírt, hogy Pesten vagyok és taní tani 
akarok. Ettől kezdve gyorsan ment min-
den. Legtehetségesebb pesti tanítványom-
nak, Heumann Kittynek éppen most sze-
reztem fényes feltételű, félévre szóló kül-
földi szerződést. Növendékeim a társada-
lom minden rétegéből valók, akad köztük 
néhány mágnás-kisasszony is. A tanítás-
ban a legmodernebb orosz ballet hagyo-
mányait tartom szem előtt, de természe-
tesen ugyanolyan szakszerűséggel és sze-
retettel művelem a többi irányzatokat is, 
a jazz- és akrobatikus-tánookat. örülök, 
hogy Pesten megszerettek s bár külföld-
ről ma is elhalmoznak ajánlatokkal , i t t 
maradok s legfeljebb majd a kezem alól 
kikerült tanítványok csoportjával me-
gyek turnéra , ha a nyár i szünet meg-
engedi. 



Az a könyv, amely ibizarran színes 
címlapjával az elmúlt hajnalok egyi-
kén kezemből kihullott & az .ágyam 
mellett szendergő airdale-terrierem 
fejére esett, egy neon értéktelen női 
karriernek harmadik fontos állo-
mása. A könyvet Gordon Zita, angol 
állampoligárnő írta, aki néhány esz-
tendővel ezelőtt még egyrészt ma-
gyar állampolgárnő volt, másrészt 
a Belvárosi Színház reményteljes 
ifjú művésznője ® imint ilyen ugyan-
osakegy airedale-terrier tulajdonos-
nője, ami szerintem fokmérője az 

emberi kiválóságnak. Gordon ki 
asszony (akkor még kisasszony) ro] 
pant csinos, mozgékony, vadmacsk 
szerű, érdekes kis hölgy volt, al 
részint arról volt nevezetes, hogy 
színpadon pizsamában próbál 
másrészt arról, hogy angolul pe 
fektül értő airedaleját az esti óra 
ban kizárólag estélyiruhákban s 
táltatta a korzón. Úrnő és kutyiáj 
úri jólneveltségükről voltak egs 
aránt nevezetesek. Az úrnőt drag 
angol intézetekben neveltették, m: 
nek következtében tökéletes loi 
doni kiejtéssel beszélt angolul, 
kutyája pedig szorgalmas taníi 
ványnak bizonyulvan, ugyancsa 
impozáns eredményeket mutatói 
fel angol jólneveltségben: ladylik 
volt, mint úrnője. Nyilván kettőjü 
együttes angol kultúrájának vol 
köszönhető, nogy mikor az angc. 
rádiósok, Maschwitz és Gielgued 
urak Budapestre jöttek helyszíni 
rádióközvetítést adni Budapestről, 
mint angol speakernő, Gordon mű-
vésznőre esett választásuk, akiről 
köztudomású volt városszerte, hogy 
olyan a kiejtése, mint Katherine 
Hepburné. (Notabene ő maga is 
hasonlít hozzá. Egy kicsit.) Gordon 
8peakernőnek nagy. sikere volt az 
angol rádióban, olyannyira, hogy 
meghívták Londonba is rádiósze-
replésre, az angol »Home Office* 
azonban nem járult hozzá a szerep-
léshez, arra való tekintettel, hogy 
külföldi honos. Amit eddig elmon-
dottam, az karrierjének első etapp-
jához tartozik. Most jön a második 
stáció. Miss Gordon, szégyen ide, 
szégyen oda, keservesen elpitye-
regte magát, mikor értesült róla, 
hogy a Home Office milyen szigo-
rúan fogja fel azt a kérdést, hogy 
egy helyes, tehetséges ifjú magyar 
hölgy, abba a vacak mikrofonba 
néhány percig halandzsázhasson, — 

Gordon Zita 

Gordon 

í r t a : EGYÊD ZOLTÁN 



ha már egyszer vette magának a 
fáradtságot, hogy a brittek dieső 
nyelvét igazán tökéletesen megta-
nulja. Mr. Gielgued, aki az ügyDen 
maga is hathatósan igyekezett köz-
benjárni, kivette Simpsonnál vásá-
rolt kétfontos batisztlinon zsebken-
dőjét a szivarzsebéből, tökéletes 
gyöngédséggel letörölte Miss Gor-
don könnyeit és vigasztaló hangon 
így szólt: 

— Ne sírjon, Darling, majd segí-
tünk a dolgon. 

— Hogyan? — kérdez-
te Gordon, az elgáncsolt 
speakernő, szipákolva. 

— Hát úgy, — felelte 
Mr. Gielgued — hogy 
miután az állampolgár-
ság kérdése az akadá-
lyozó faktor az egész 
ügyben, megszüntetjük 
az akadályt. Magának 
angol állampolgárnőnek 
kell lenni! 

Minthogy Gordon 
kisasszonynak, család-
ja köréből szerzett in-
formációnk szerint, az 
esze már másféléves 
korában úgy váltott, 
mint a velencei pálya-
udvari pénzváltó, aki a 
lira közé előszeretettel 
vegyít drachmát, mara-
védit, sőt állítólag mé^ 
Mátyás király korábol 
származó pofturát is 
(neki mindegy, csak 
hamis legyen), Miss 
Gordon is átlátott a 
szitán, illetve az akkor már szitává 
főzött Mr. Gielguedon és nemes 
pesti egyszerűséggel mindössze 
ennyit felelt: 

— Hozzád megyek... 
Ez volt ifjú barátnőnk karrierjé-

nek második állomása. Férjhezment 
Mr. Gielguedhoz, a vöröskereszt 
nemzetközi főmegbízottjához, hír-
lapíróhoz és drámaíróhoz, úgyis, 
mint Budapest rajongójához, amely 
rajongásnak területen egyetlen-
egy élőlény volt csak kivétel, Gor-
donunk airdale-terrierje, amelyet a 
rádión szerzett vőlegény — nem 
szeretett. Mit kerülgessük a forró 
kását, — nem vatryuuk macskák — 
egyenesen utált. És most kérek ál-
talános hódolatot az akkor még 
csak prezumptív Mrs. Gielgued 
iránt: kijelentette a férfiúnak, aki-
nek nevét egykoron viselendő 
leend, hogy naszról pediglen ad-
lig szó :sem lehet, amíg »Eddie«, 
íz airedale-terrier-lady meg nem 

(Atelier Servie« rajza) 

kapja az agreementet, hogy eljö-
vendő házasságukban teljesjogú 
harmadik félként szerepelhet. Sok 
magyarázatra semmi szükség: a há-
zasság létrejött, tehát Eddie is 
megkaphatta az agreementet. Most 
jött a további fontos otapp, amely 
Gordonunk harmadik karrier-állo-
másához vezetett: a nászút kérdése. 
Minthogy Mr. Gielguednek, mint 
fómegbizottnak, a Vöröskereszt fő-
megbizásából, éppen egy kis világ-
körüli inspiciáló körútra kellett in-

dulnia, elhatározták, 
hogy összekötik a kelle-
mest a kellemessel és 
az inspekciós utat ki-
nevezik egyben nász-
úinak is. S már meg is 
érkeztünk a harmadik 
állomásra: a nász-in-
spekciós út élményeit 
írta meg Mrs. Giel-
gued-Goraon egy pom-
pás kis könyvben, 
amelynek címe: *Női 
szemmel a világ körül«. 
(Tehát el ne felejtsük: 
első állomás: Színésznő, 
második állomás: Spea-
kernő plusz feleség, 
harmadik állomás: Hit-
ves, plusz írónő.) A 
könyvről csak annyit, 
hogy sem női szemmel, 
sem női kézzel ilyen 

vicces, mulatságos, 
szemtelen, kedves, bi-
zarr írást, pláne útle-
írást nem igen írtak 
még. Ez az a könyv, 

amellyel az ember már az első 
mondatnál komoly barátságot köt, 
mert már az első szavakból megüti 
a közvetlenségnek és szókimondó 
kedélyességnek az a villanyárama, 
amely senkivel és semmivel nem 
törődve, olyan őszintén, okosan és 
színesen vetíti a mondanivalóit, 
minthacsak a színházi társalgóban 
az asztal köré gyülekező volt kolle-
gináinak mondaná el a saját élő 
szavaival élményeit, miközben leg-
kisebb gondja is nagyobb , volna 
annál, hogy lakatot tegyen a szá-
jára. Ez a teljes fesztelenség és 
enylhe szaJbadossiág az, ami a köny-
vet mentesíti a bizonyos mértékben 
mégis csak kötelező (útleírásról lé-
vén szó) oktató nagyképűség alól 
és ilyenformán gamine stílusával 
valósággal új műfajt teremt az út-
leírás-irodalomban. Remek olvas-
mány, remek mulatság. Felér ( az 
első két állomás minden sikerével, 
inkluzive Gielgued. 

fí7 



A TÖKÉLETES JULIA 
/ f a r f t * 

í r t a : DONALD CRABBE 

Az elegáns, óriási, csukott limou-
sine nesztelenül fordult be az éj-
szaka csendjében az úri HaríVjws-
gate-street villasorába, ahol Mar-
jorie Barnes villája állott. A szí-
nésznő mosolyogva nézett George 
Benfordra és a képviselő felbáto-
rodva emelte szájához az asszony 
finom, fehér kis kezét. 

— Marjiorie — mondotta könyör-
gően, — csak magától függ és a jö-
vő héten már lenn leszünk Firen-
zében. Gondoljon Donatello Dávid-
jára. Már csak miatta is érdemes 
eljönnie Firenzébe. 

A kocsi megállt az egyemeletes, 
zöld folyondárral befuttatott villa 
előtt, amelynek Tudor gót stilusú 
tölgyfakapujára finom kis rene-
szánsz lámpás hintette fényét. — 
Firenze — gondolta Marjorie. — 

Móg mindig a régi vagy . 

Valóiban jó lenne megszökni né-
hány hétre az őszi Lbndbnból. Ezt 
a szökést csak egy kis kétsoros hír 
előzné meg a Times első oldalának 
apróbetűs hasábjain: Marjorie 
Barnes és George Benford, az al-
sóház tagja, konzervatívpárti kép-
viselő, házasságot kötöttek... 

A férfi szép, figyelő okos szemé-
vel várta a választ. Tökéletes úri-
ember volt, aki tudta, hogy Mar-
jorie nemcsak ragyogó asszony, de 
ragyogó színésznő is. Shakespeare 
tökéletes Júliája; óriási érték, ha-
talmas kincs, amelyért harcolni, 
türelemmel várni kell. Hát két éve 
várt már a tökéletes Juliára, de 
most úgy érezte, hogy nehezen 
tudna tovább is várni. 

— Vihar lesz — felelte kis szünet 
után, mosolyogva, Marjorie. — 
Hallotta? Megdördült az égí 

Kezet nyújtott Benfordnak. 
— Apám jutott eszembe — foly-

tatta különös, lágy hangon. — Sze-
gény drágám, mindig rettenetesen 
félt az égdörgéstől, villámlástól. 
Félt, vagy csak Ibohém volt? Meg-
lehet. De emlékszem, hogy ha egy 
este dörgött az ég, kitörni készült 
a vihar, mindjárt abbahagyta 
munkáját. — Hátha ez a vihar lesz 
a világ vége? — mondotta. — Nem 
dolgozom tovább, hiszen holnap 

^ talán szétfröccsen ez az egész sár-
golyó. Minek dolgóznékí 

Marjorie felnevetett. 
— Nos, ha holnap még meglesz a 

föld, akkor hívjon fel telefonon. 
Vihar után megbeszélhetjük ezt a 
firenzei kirándulást. 

Kiszállt a kocsiból és felszaladt 
a kapuhoz, mert már hullani kezd-
tek a nagy, kövér esőcseppek. — 
— Liba vagy Marjorie — mondotta 
gondolatban önmagának, amíg be-
csengetett a kapun. — öregszel, el-
múltál harmincéves, mire vársz, 
miért nem ugrasz ennek a komoly, 
nagyszerű embernek a nyakába? 

A házvezetőnője, Mrs. Higgins 
nyitott ajtót. 

— Oh» Miss Barnes — suttogta a 



vékony, öreg kis asszony ijedten, 
de mégis nagy megkönnyebbülés-
sel. — Csakhogy végre haza tet-
szett jönni. Egy férfi már több 
mint egy órája várja benn a sza-
lonban. 

— Egy férfit 
— Igen. Bevallom, nem is na-

gyon akartam beengedni, mert fur-
csa, kopott a ruhája, borotválatlau 
az arca, de azt mondotta, hogy 
régi ismerőse Miss Barnesnek, hát 
így beengedtem. 

Marjorien villámcsapás hasított 
végig. A boldogság villámcsapása. 

Ledobta kalapját, rókáját és sza-
ladni akart be a szalonba, de egy-
szerre halálosan gyenge lett; mind-
két lába remegni kezdett. — Iste-
nem — suttogta, — hátha egy ide-
gen, hátha nem is ő az. . . 

De ez csak önsebző tamáskodás 
volt. Tudta, érezte világosan, hogy 
ki ez a késői vendég. 

— Köszönöm — mondotta az asg-
szonynak. — Menj, menj gyorsafl 
és csinálj két teát. . . 

A szalon küszöbéről csak egy 
másodpercig nézte a kandallónak 
támaszkodó, magas,' sovány fé^fj^, 
aki rövidszárú kis fapipát tartott 
fogai között. Csak egyetlen pillai}' 
tást vetett gyűrött ruhájára, boros-
tás, napcserzette arcára, aztán 
máris repült feléje: 

— Paul, drágám... 
A férfi is átölelte őt és kissé re-

kedt, fojtott hangon kérdezte: 
— Hát csakugyan nem felejtetté-

tek el a bogaras Paul Wernontt 
— Istenem — Marjorie torka j 

száradt, de mégis mosolyogni prd 
bált. - Hogy felejtettelek volna 
Deliát hol voltál hároui eszten-
deig! Hol voltál, hol csavarogtál Î 

A férfi széles, vidám kezmozd il-
latot tett. 

— Kinn jártam a világban. Mint 
Diogenes, én is lámpással' kerestem 
valakit. Illetve valamit, amit itt 
Londonban a színházi szakembe-
rek röhögve »művészetnek« nevei-
nek. , ' , " 

— Még mindig a régi vagy. 
— A régi »bogaras WernQn* — 

felelte a férfi cseppet sem szemre-
hányóan. — Azt hiszem, most, hogy 
őszül a koponyám, nem igen fogok 
már megváltozni. 

Őszül a haja, gondolta Marjorie. 

És tíz ujjával beletúrt a férfi ha-
jába. Szemben álltak egymással, a 
fprfi megfogta Marjorie két vállát 
ós nagyon elégedett volt. 

— Te sem változtál, Marjorie. 
De én mindig mondottam rólad, 
llQgy nem öregszel, halhatatlan 
vagy, tökéletes Júlia maradsz. Az 
egyetlen színésznő, akinek játéka-
váj a bogaras Wernon Londonban 
meg volt elégedve. 

Nem kíváncsian, inkább atyás-
kodó érdeklődéssel nézett Marjo-
rie szürke szemébe. 

— Tökéletes Julia. Vájjon ki volt 
az a Borneo, aki a tökéletes Júliát 
ma este autón hazahozta? 

— Nem ismered — mondotta 
Marjorie. — Két éve küldi pre-
mierjeimre, név- ós születésna-
pomra orchideáit. George Benford 
a neve. Képviselő. 

— Jlázasság Î — kérdezte a férfi. 
Marjorie nem bírta tovább. 
— |gen, házasság — felelte sá-

padtaü. — Ma este kérte meg a ke-
zemet. De én azt mondottam neki, 
hogy várjon holnapig. Holnap reg-
gelig. Holnap majd válaszolok 
neki. 

Halló, Itt Benford. Maga az Marjarie? 



Nom sírhatott, mort a szalon kü-
szöbéről zavart köhócsolés hang-
zott. Mrs Higgins állt ott a meg-
rakott tálcával. 

— A tea — mondotta a derék 
asszony kétségbeesetten. — A tea, 
Miss Barnes. 

Mert látta, hogy milyen közel 
állnak ezek egymáshoz. Hogy le-
het a kedves Mr. Benford után egy 
ilyen alakkal szóba állni. 

A férfi tűnődve nézett a feléje 
nyújtott csészére. És ahogy egye-
dül maradtak, kimondotta, hogy 
mire gondolt. 

— Remek parti lesz, Marjorie. 
Egy ilyen ragyogó teremtésnek, 
mint te, csak egy ilyen nagyszerű 
Benford lehet a férje. Ismerem ezt 
a férfifajtát. Józan, eszes, egész-
séges, tehetséges fickók az angol 
politikus Benfordok. Ha gyerme-
ketek lesz, mindkettőtök erényeit 
örökölni fogja. 

Marjorie kezében megremegett 
a teáscsésze. 

— Paul, — kérdezte meggyötör-
ten. — Milyen ember vagy teí 

— Hitvány, haszontalan ember, 
Marjorie — felelte a férfi. 

Nevetett. Kicsi, furcsa, rekedt 
nevetéssel. 

— Ezért menekültem előled há-
rom esztendővel ezelőtt. Nem akar-
talak lerántani magamhoz. Mit ta-
gadjuk, Marjorie, mi sohasem let-
tünk volna tökéletesen együtt. Te 
úri színésznő voltál, én kivesző tí-
pusú, könnyelmű, bohém, »(boga-
ras Paul Wernon«, akit végül is 
kidobtak volna a színháztól, mert 
tudták róla, hogy útálja ezeket a 
színész- és drámavegyeskereskedő-
ket. Én ittam és szavaltam a zse-
nialitásról, a művészetről, te tanul-
tál és művészetet adtál. Javítha-
tatlan álmodozó, csavargó vagyok 
én, Marjorie, Akkor voltam a leg-
boldogabb, amikor egy rozoga te-
herszállítóhajó fedélzetén hanyatt-
fekve Villon-verseket dünnyögtem 
a déli tenger felett elsuhanó sós 
szélbe. Ez vblt az én legnagyobb 
földi boldogságom. 

Marjorie szemére fátyol borult. 
— Most, — folytatta a férfi — 

már három hete itt lézengek Lon-
donban. A színházban megnézte-
lek, de erre a látogatásra csak ma 
este szántam rá magam. Mert még 
az éjszaka elutazom. 

— Elutazol, — ismételte fakón 
Marjorie — még az éjszaka eluta-
zol. . . 

Tudta, halálosan tudta, hogy 
hiába minden. De legalább a per-
ceket szerette volna meghosszab-
bítani. Hogy még nézhesse a »bo-
garas Paul Wernon« borostás, 
barna arcát, magába szívhassa a 
férfinak minden apró kis mozdu-
latát. Ahogy a pipáját a szájába 
veszi, ahogy rágyújt, ahogy ki-
fújja a füstöt... De az idő ke-
gyetion Volt. 

— Mennem kell — állt fel a férfi 
hosszú hallgatás után. — Mennem 
kell. Hát Isten veled, Marjorie. 

Kinn ekkor zendült crescendora 
az ég és a zuhogó eső' hegedű-
hangja fintom piz'zicatökkal futa-
mozott végig az ablaküvegen. A 
férfi átölelte Marjoriet és erős, 
kemény szájával meleg sebet ütött 
ajkaira. Marjorie húnyott szemek-
kel még sokáig állt így mozdulat-
lanul, hogy az ölelés melegségét, 
a csók fájdalmát örökké érezze. 
És amikor újra felnézett, a férfi 
már nem volt a szobában... 

Meddig ült Marjorie egyedül a 
sötétben! Nem tudta. De az ablak 
mögött a sötétkék éjszaka lassan 
már gyöngyházszínűre fakult és 
megszólalt a kis asztalon a telefon 
is. Gépiesen emelte fel a kagylót, 
amelyből egy férfi hangja ömlött 
fülébe. 

— Halló, itt Benford. Maga az 
Marjorie1? Ébren voltî Azt hittem, 
ón keltettem fel. Ne haragudjon 
rám, egész éjszaka nem húnytam 
le a szemem. Lestem, hogy elmúl-
jon ez a vihar. Taláu maga is erre 
várt! 

Marjorie a levegőbe bámult. 
— Köszönöm, — mondotta bol-

dogan a férfi — nekem ez is vá-
lasz. Hát akkor már biztos lehet 
Donatello firenzei ifjú Dávidja ab-
ban, hogy látni fogja a tökéletes 
Júliát. Ugy-e, eljön velem Firen-
zébe! 

— Igen — felelte kis szünet után 
Marjorie. — Elmegyek az ifjú Dá-
vidhoz Firenzébe. Most már nem 
kell várnom többé senkire... 

A nap ekkor szakadt fel a Har-
rowsgate zöld fái mögül és arany-
nyal öntötte végig a vihartépázta 
óriási lombsátrakat. 

Fordította: György László 



— Rachel, gyere ö l tözni! . . . Az elő-
adás egy óra nmlva kezdődik! — kiál-
tott n kövér Madame Felix, de leánya, 
n tizenhatéves Rachel, akinek a párizsi 
kritikusok megjósolták, hogy néhány év 
múlva Európa legnagyobb színésznője 
lesz, tovább fogócskázott testvéreivel. 
Valahányszor a gyerekek elfutottak kö-
vér mamájuk mellett, kinyúlt utánuk 
Madame Felix rövid kis karja, de Ka-
chelt nem sikerült elfogni. A parázsló-
szemű, sovány kis fekete lány ügyes 
volt, gyors, akár a macska. 

— Ha nem jösz, hívom a papát — 
kiáltott a kövér asszonyság, de a fenye-
getés, amely mindig: használt, most nem 
fogott a lányon . . . Szerencsére az ajtó-
ban megjelent Félix-papa . . . 

— Ha nem indulsz azonnal a szín-
házba, pofont kapsz, fiam — mondta 
oly szelíden, hogyha idegen hallotta 
volna, nem értette volna, miért maradt 
abba a játék, miért ugrott le az ebédlő-
asztalról villámgyorsan Rachel, a tra-
gika. De a Felix-gyerekek tudták, hogy 
apjukkal néni lehet tréfálni. Kachel is 
csak ennyit mert kockáztatni: 

— Ütálom a színpadot! . . . 
* 

Később, amikor két világrész legna-
gyobb színésznőjének nevezték, amikor 
királyoknak, császároknak játszott, ne-
vetve vallotta be, hogy ha pénzsóvár 
papája nem kényszeríti a színpadra, so-
hase látták volna a világotjelentő desz-
kák. 

— És a tehetség! — kérdezte I I I . Na-
poleon császár, a tragika bámulója. — 
Tehetsége nem vitte volna színpadra! 

— Nem, Sire! — felelt Rachel. — Én 
magam is csak abban a pillanatban 
tudtam meg, hogy tehetséges vagyok, 
amikor a kritikusok felfedeztek. Egy 
perccel se előbb. 

— De én tudtam! — jtegyezte meg a 
háttérből Rachel papája, aki sohase sa-
játí totta el a francia nyelvet. Spanyol 
cigány maradt ós bár az idők folyamán 
megtanult frakkot viselni, nem egyszer 
megesett, hogy lábát hercegek jelenlé-
tében is feltette az asztalra, 

Rachel, akiben harminc éves koráig 
nem halt meg a külvárosi csirkefogó, 
remekül mulatott ezen. De Charlotte, az 

idősebbik Felix-lány, a család szépe ék-
telenül bosszankodott 

— Szegény Charlotte nővérem javítha. 
tatlan sznob — mondogatta Rachel ud-
varlóinak. 

— Születési hiba — tette hozzá Felix-
papa, — négyéves korában sznob volt már. 
Ha "rajta mult volna, ma nem ülnénk 
ilyen kedélyesen Rachel leányom körül 
— és Charlotte mélységes felháborodá-
sára, Rachel és apja ezredszer adták elő 
a kis történetet, amelynek színhelye a 
Zürichből Baselbe vezető országút volt. * 

Ezen az úton cigánykaraván haladt 
1821 legszelesebb márciusi napján. Az 
utolsó kocsi, amelynek gebéit fekete-

7 ' 
^Rachel a primadonna 



szemű fiatal legény hajtotta, megállt. 
Elmaradt a többi tő l . . . V á r t . . . Amikor 
a szerpentin-úton lefelé döcögő karaván 
olyan mélyen já r t már a völgyben, 
hogy egy-egy kocsi óriás bogárnál nem 
látszott nagyobbnak, a legény beszólt a 
kocsiba: 

— Elmaradtunk, amint kívántad — 
majd megsuhogtatta ostorát és a jobb-
felé ágazó útra t é r t . . . Éles szél csapott 
felé. Befújt a sátor alá, de a kocsi 
csak ment tovább. 

— Hé! — kiáltott a fiatal cigányra 
egy ember, aki az országúton jött vele 
szemben. — Elvesztett valamit! — és az 
úton fekvő batyura mutatott. A kocsi 
megállt, de belsejéből kis szőke lány 
mászott a bakra. 

— Hagyd ott, papa! — könyörgött a 
cigánynak a batyura mutatva. — En 
löktem ki a kocsiból! Olyan csúnya az 
ú j gyerek, nem kell n e k ü n k . . . , 

— Adta gonosz kölyke! — kiáltott kis1 

lányára a cigány. — Kidobtad a kocsi-
ból szegény Rachelt?! 

— Bizony ki, mert csúnya fekete és 
hangos — felelt a szőke Charlotte, de 
apja leugrott a bakról. Futott a batyu-
hoz, amelynek mélyéből nyöszörgő hang 
hallatszott. Óvatosan a sátoros kocsiba 
helyezte, amelyben mélyen aludt az új-
szülött anyja. Aztán tovább döcögött a 
Felix-család. Majdnem az út porában 
hagyták Rachelt, húsz év múlva Euró-
pa legnagyobb színésznőjét. 

• * 

A párizsi Montmartre lakói jól ismer-
ték a két kis koldust, akik közül az 
egyik, a tízéves szőke lány olyan szép 
volt, hogy megakadt ra j ta a művész-
negyed valamennyi festőjének szeme. 

Repertoárjuk kicsi volt. A dalok egy-
értelműek. Az utca léhűtői kétértelmű 
megjegyzéseket tettek a dalokra . . . 

Egy napon elegáns úr vegyült a tö-
megbe s miután két dalt végighallga-
tott, így szólt Rachelhez, a kisebbik 
lányhoz: 

— Ne énekeljétek többé ezeket a po-
csék dalokat, fiaim! Nem tudtok mást, 
szebbet! 

— Dehogynem, kérem! — válaszolt 
Charlotte, az idősebbik lány udvariasan 
s a körülállók örömére még ocsmá-
nyabb dalba kezdtek. 

— Elég! — kiáltott rá júk az úr. 
— Sajnos, mással nem szolgálhatunk 

— szólt Rachel olyan komoly üzleti 
hangon, hogy az úr elnevette magát. 
Megsimogatta a kislány fejét, zsebébe 
nyúlt és süi'űn teleírt papírt vett elő. 

— Ea a kis versem éppen illik a dal-
lamra, amelyet most énekeltetek — 
mondta . . . Rachel kezébe nyomta a pa-
pírt és eltűnt a tömegben . . . Egy vö-
röskezű, durva kamasz ki akarta kapni 
a papírt Rachel kezéből, de a körülállók 
a kislány védelmére keltek. Valaki egy 
pillantást vetett a papírra. 

— Ezt a szöveget nyugodtan énekel-
heted, fiam — mondta. A vers alatt ez 
állt: »Irta Victor Hugo.« 

* 
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Hugo, a »Nyomorultak« költője, sze-
rencsét hozott a két kis koldusnak, 
Charlottenak és Rachelnek. A finom 
szövegre, vékony gyerekhangjukra fi-
gyelmes lett egy téli napon egy furcsa 
ember. 

Ez a Saint-Aulaire, aki számos gyön-
gyöt halászott ki Párizs mocsarából és 
színiiskolát vezetett a külvárosban, így 
szólt a gyerekeknek: — Hadd beszélek 
a szüléitekkel — s az öreg cigánynak: 

— Küldje el lányát az iskolámba, in-
gyen tanítom. 

— Meghiszem azt! — felelt Felix-
papa. — De az ilyen szép, szőke lány-
nak, amilyen az én Charlotteom, nem 
kell tanulni. Ha az kilép a szín-
padra . . . 

— Kell a kutyának a maga szőke 
Charlotteja — felelt Saint-Aulaire bosz-
szúsan. — A csúf kis feketéről van 
s z ó . . . 

— Rachelrőlí — csodálkozott Felix. — 
Azt v i h e t i ! . . . 

így került Rachel a külvárosi színi-
iskolába, majd a nyikorgó padlójú kis 
színpadra, amelyen tehetséges kezdőit 
léptette fel Sain t -Aula i re . . . A tizenöt-
éves színésznő régimódi darabban ját-
szott, másraszabott szerepet. Csúnya 
volt, hosszúvégtagú, sovány, de mozgá-
sában, lényében, fátyolos és inégis izzó 
hangjában volt valami, amire még e 
külvárosi közönség is felfigyelt. 

Pedig Rachel, a későnérő sápadt 
bakfis, aki csak néhány éve tanult meg 
írni-olvasni, de az élet iskoláját négy-
éves kora óta jár ta , gyűlölte a színpa-
dot. Testvéreivel szeretett játszani — a 
Felix-család nyolctagúvá szaporodott az 
évek folyamán, — mintha csak meg 
akarná hosszabbítani gyerekéveit. 

De a tehetség titkon, némán dolgo-
zott benne. A Gymnase-színház igazga-
tója, Poirson, akiről a párizsiak azt 
mondták: Kolumbusz óta a legszenve-
délyesebb felfedező, meglátta és azon-
nal szerződtette. 

* 
A Gymnase személyzetének lélegzete 

elállt a csodálkozástól, amikor először 
jelent meg a próbán Poirson felfede-
zettje, Rachel, aki az igazgató kíván-
ságára keresztnevét választotta mű-
vésznevéül. 

A fiatal lány egyébként gyönyörű 
bőre citromsárga volt az izgalomtól. 
Fején kopott bársonykalapka billegett 
ázott rózsadísszel. Piroskockás krinolin-
jának drótjai i t t is, ott is kiálltak és 
fekete cipellőjét fűző helyett spárga 
tartot ta össze. 

Nem is volt sikere az elegáns szín-
házban. De a tizenhat éves primadon-
nát ez nem szomorította el. A felvonás-
közökben királyi palástját magasra 
emelve vídáiman fogócskázott és bújócs-
kázott a kórus gyerekeivel . . . Néha 
megbotlott, elesett, véresre sebezte ma-
gát, flastromos arccal kellett a spanyol 
királyné szerepét végigjátszania. Poir-
sont lassan, de biztosan bosszantani 



kezdte vadóc primadonnája. Annál is 
inkább, inert rájött , hogy nem való a 
Gymnaseba . . . Rachel erősségo a klasz-
szikus dráma. 

A szezon végén magához hívatta hát 
Felix kisasszonyt és elmaradhatatlan 
papáját . 

— Akar-e lányából igazi nagy mű-
vésznőt nevelni? — kérdezte az öreg 
cigányhoz fordulva. 

— Nem] — felelte Felix papa határo-
zottan. 

— Hát mit akar? — kérdezte Poirson. 
— Azt akarom, hogy keressen — fe-

lelt Felix, aki Rachel első színházi sze-
zonja alatt megszokta a jólétet. 

Két szoba helyett most négyben la-
kott a család. Sőt, — óriási lukszusl — 
fürdőkádjuk is volt. De mert csap nem 
volt a kádhoz, hanem csak vödlölrrel ön-
tötték bele a vizet, egymásután ugrot-
tak egy és ugyanazon vízbe a gyerekek. 
Elsőnek a szép Charlotte, akit azért ille-
tett meg e privilégium, mert a kádat 
udvarlója ajándékozta, másodiknak Ra-
chel, aki pirosra főve, gőzölögve jött ki 
a forró vízből, utána a többiek és bár 
a szülőknek már csak jéghideg víz ju-
tott, Felix papa úgy érezte: nem mond-
hat le az élet e fejedéimi lukszusáról. 

De Felix mama beleavatkozott lánya 
sorsába. Elcsente az ajánlólevelet, ame-
lyet Sámsonhoz, a Theâtre Français hí-
res színészéhez adott férjének Poirson 
igazgató és többórás készülődés után 
elindult Raehellel a nagy férfisztárhoz. 

Samson, Párizs bálványa, ágyban fe-
küdt, amikor a hölgyek jelentkeztek. 
Madame Felix beküldte ajánlólevelét. 
A színész elolvasta — behívatta a höl-
gyeket, de amikor Rachelre nézett, visz-
szahanyatlott párnái közé. 

— Ezt a szörnyeteget küldd hozzám 
Poirson 1 — gondolta. 

A fiatal nő, aki előtte állt pipaszár-
karú, vékonynyakú, óriáskeblű és csí-
pőjű torzszülött volt, de mintha Sam-
son szívébe látna, így szólt Madame 
Felix: 

— A kicsike még nőni fog. 
— Soha! — kiáltott a színész, — ezt 

az alakot nem lehet kinőni. 
— Dehogy nem! — felelt Felix mama 

és leánya ruhájának bélésébe nyúlva, 
kiszedte a kisebb-nagyobb párnákat, 
amelyeket a krinolinba, a »corsage«-ba 
rejtett . A publikum, a kritikusok, oly 
sokszor hangoztatták, mekkora hiba Ra-
chel soványsága, hogy a gondos anya 
segített a bajon. 

— Szavaljon valamit, kisasszony! — 
mondta Samson, amikor Rachel végre 
kislányos soványságában állt előtte és 
a lány elszavalta Phèdre monológját. 

Amikor elhallgatott, egy percre csend 
lett a szobában. 

— Megbuktam! — gondolta Rachel, de 
Samson magához intette és Rachel cso-
dáükozva látta, hogy a nagy színész 
szeme csupa könny. 

— Kölszönöm, hogy eljött — mondta 

ajkához emelve Rachel csontos kis 
barna kezét. — Boldoggá tesz, ha meg-
engedi, hogy t a n í t s a m . . . De mondja 
csak, Rachel, tudtfa maga hol és mikor 
élt Phèdre, akinek monológját az előbb 
szavaltat 

— Fogalmam sincs róla! — felelte Ra-
chel őszintén és Samson mellett az elkö-
vetkező két évben megtanulta, hol is 
fekszik az idők földrajzában az a ködös 
kor, az ókor, amelyben Corneille és Ra-
cine drámái történnek. Megtanult »klasz-
szikusan« beszélni, járni, római redő-
ket, szandált, diadémot viselni, alexand-
rinust szavalni. 

A tehetség, amely eddig némán szuny-
nyadlt benne, most hirtelen utat tört és 
vele együtt fellángolt a becsvágy is. 

Mintha egyszerre akarná pótolni, amit 
elmulasztott, éjt-nappá téve tanult Ra-
chel. Most már nem fogócskázott többé 
testvéreivel és a kórus gyerekeivel. 
Megérett, felnőtt. Halálos izgalommal 
várta első fellépését a Theatre Fran-
çaisban. Remegő szívvel lépett a szín-
padra. Szeme tágranyílt pici arcában. 
Vékony teste libegett-lobogott, mintha 
izzó, fehér nyugtalan láng lenne. 

Az újságok ujongtak. 
»Megszületett minden idők legnagyobb 

klasszikus színésznője« írták. »Feléled a 
hősi dráma, meghalt a romant ika . . .« és 
párizsi szokás szerint az ú j bálvány lá-
bainál azonnal feláldozták a régi bál-
ványokat: a száztízkilós Mars kisasz-
szonyt, a hisztérikus Marie Dorvalt, akit 
a romantikus drámák harmadik felvo-
nása után ájultan cipeltek ki a színpad-
ról esténként. 

De Dorval barát ja , Alfred de Vigny 
nem azért volt Franciaország legki válóbb 
elméinek egyike, hogy küzdelem nélkül 
megadja magát — és barátnőjét. 

Méregbe mártotta tollát és a francia 
publikumot elmés cikkben figyelmez-
tette az ú j sztár testi fogyatékosságára: 
a r ra a nevetséges soványságra, amely 
miatt Rachel Eszter és Atália király-
nőknek legfeljebb kar ikatúrája lehet. 
Méltó megszemélyesítője soha. 

A fiatal primadonna rosszul lett mér-
gében, amikor e sorokat olvasta. Tudta, 
mi következik. Érezte, hogy soványsága 
életének legsebezhetőbb pontja, ötvenöt 
kilónak lenni, az istennői vállak, az er-
kély-keblek, a klasszikus idomok Párizsá-
ban átok volt, átok! 

Még Rachel rajongói is defektusnak 
érezték imádottjuk soványságát. .Különö-
sen a török követ, Achmed Ali bey, aki-
nek hazájában annál szebb a nő, minél 
kövérebb. De a sors úgy akarta, hogy 
Achmed Ali három évig sóhajtozzon 
Rachel lábai előtt, a negyedik évben 
hazahívta magas ura, a szultán. A derék 
török hosszá levélben búcsúzott szive 
választottjától. Szemrehányta ridegségét, 
és végül így fejezte be a levelet: 

»0. Allah, miért engedtet, hogy profé-
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tád leghűségesebb szolgája ennyit szen-
vedjen egy nőért, egy sovány nőért!« 

* 
De nemcsak Mohamed szolgája szen-

vedett. Párizs számos a rany i f j a is re-
ménytelenül szerette Bachelt. A prima-
donnának csak választania kellett volna 
közü lük . . . de Rachel nem az arany-
if jak közül választott, hanem a pékhasú 
Véron doktor barátnője lett. 

Ez a legendásan gazdag, csúnya, furcsa 
öregember ismerte az életet. Koldússze-
gényen kezdte a Directoire idején, ami-
kor gyógyszertalálmánya annyit hozott, 
hogy elvégezhette -az egyetemet. Orvos 
lett, a legelőkelőbb Párizs orvosa. Köz-
ben oly szerencsésen spekulált, hogy meg-
százszorozta vagyonát, megvásárolta a 
Revue de Paris és a Constitutionnel 
nevű újságokat, hátatfordított a tudo-
mánynak és szerkesztő lett. Képgyűjte-
ményéről azt mondták: nincs pár ja . A 
Véron-palota falairól a legszebb Vénu-
szok, a legbűvösebb Pszihék mosolyogtak 
a pókhasú emberkére, és élete alkonyán, 
ime lemosolygott rá az ünnepelt Rachel 
is. 

Minden tudását, okosságát, tapasztala-
tát törékeny barátnője elé tárta Véron, 
do Rachelen csak felszínesen fogott a ta-
nítás. A montmartrei csirkefogó ki-ki-
buj t belőle. 

* 
— Jöjjön el hozzám teára — invitálta 

egy napon Párizs leggőgösebb grófnője. 
Es Véron doktor boldogan gratulált 

barátnőjének. 
— Ha ez a dáma pártfogásába veszi, 

megnyílik maga előtt a Faubourg Saint 
Germain, — mondta — maga lesz az első 
színésznő, akit a francia arisztokraták 
befogadnak. 

A Félix-családnak is tetszett a dolog. 
A testvérek már előre grófnlénak szólí-
tották Rachelt. 

— Vigyázzon a nyelvére, drágám! — 
intette Véron doktor a nagy napon. — 
Vigyázzon, mit beszél. 

— Bízza csak rám — felelte Rachel és 
pipacsvörös kalapkát billentve fekete 
fejére a grófnőhöz hajtatot t . 

Félóra múlva kilépett a palota kapu-
ján a gőgös hölgy és a kontessz társa-
ságában. Mindhárman a grófné hintójába 
szálltak, kihajtottak a Champs Ely-
sées re . . . A ragyogó tavaszi napon itt 
korzózott egész Párizs. Mindenki lát-
hatta, még a kövér Mars művésznő is, 
hogyan koesikáztatja a leggőgösebb arisz-
tokrata-dáma a múzsák gyermekét. 

Rachel tökéletesen alakította a zseniá-
lis fiatal lánykát, aki szerényen vonul 

meg nagy meoenása oldalán. De haza-
menet únni kezdte szerepét. Fellélegzett, 
amikor a grófi palotába értek. Fólórát 
csevegett még a hölgyekkel, majd elbú-
csúzott tőliik, kilépett a hallba és ami-
kor azt hitte, hogy az aj tó becsukódott 
mögötte, megfordult s illetlen utcagyerek 
mozdulat kíséretében kinyújtotta nyelvét. 

Nem tudta, hogy a fiatal kontessz 
meglátta ,egy tükörben. Ezen a pillanaton 
mult, hogy Faubourg, mely már-már 
befogadta, ismét bezárult előtte. 

De Rachelt ez nem izgatta. Ki nem 
állhatta a nőket s a Faubourgot pedig 
dámák uralták. 

— Minek udvaroljak nőknek, ha férfi-
aknak is udvarolhatok — mondta ne-
vetve, de nem mondott igazat. Lassan-
érő szívét hidegen hagyták a férfiak. 

Még a daliás Joinville herceget, a pol-
gárkirály fiát se szerette. Csak bosszan-
totta vele kolléganőit, foglalkoztatta a 
pletykát, amely persze eljutott Véron 
doktorhoz, is. Hogy is ne jutott volna el, 
amikar Párizs ámulva látta, hogy egy 
tavaszi napon Joinville herceg barna nő 
társaságában ha j ta t az Arc de Triorn-
pheon keresztül, holott ezen a diadal-
kapun nem haj thatot t át más, mint a 
királyi c s a l ád . . . A barna nő pedig nem 
tartozott a királyi családhoz. . . Sőt, 
cigányfamilia gyermeke volt. Párizs el-
ámult Rachel vakmerőségén. 

Csak a bölcs Véron rloktor mosolygott. 
Tudta, hogy Rachelnek kell ez a szóra-
kozás: családja mind több bajt okozott 
neki. 

— Ha nem egyenlíted ki ruhaszám-
lámat, bepörölnek, Rachel — zokogott 
Charlotte, a divatkirálynő. 

— Főhelövöm magam, ha nem fizeted 
ki a kártyaadósságai mat — fenyegető-
zött Raphael, a szép Félix-fiú. Csak 
Rachel kedvenc húga, Dina nem kért 
semmit. Fáradtan ült karosszékében nap-
hosszat. 

— Friss levegőre van szüksége — 
mondta Véron doktor s mert tudta, hogy 
barátnője úszik az adósságban, szép kis 
villát vásárolt neki Párizs környékén. 

Rachel Montmorencyba költözött hát 
húgával és hamarosan követte a Féllx-
család. A konyha vezetését a mama vál-
lalta, a ház vezetését a könnyelmű 
Raphael. Nyolc cseléd lopkodott Félixék-
nél. Valamennyien meggazdagodtak ta-
vasztól őszig. De legjobban a maitre 
d'hôtel szedte meg magát. 

— Tisztességes ember a kocsis, akit 
ajánlott? — kérdezte Rachel, amikor huga 
számára kocsist keresett. 

— Olyan tisztességes, — felelt a 



maître d'hôtel, — hogyha ön nem fo-
gadja fel, én szerződtetem . . . 

* 
Rachel a telet is Párizs környékén 

töltötte húgával. Az előadlás utáto ko-
csiba szállt. Fáradt kis lábát melegítő 
üvegre tette, vastag prémekhei burko-
lózott, órákig kocsizott a hideg éjszaká-
ban, amíg hazaért. Véron doktor hűsé-
gesen kísérte. Győzöt t ! . . . Joinville 
herceg és a többi gavallér, akik a vi-
dám Rachelt nem győzték kölrülrajon-
gani, eltávoztak a szomorú Rachel mel-
lől. 

És mintha éreznék, hogy a szomorú-
ság letompította a lángot, amely ezt a 
gyönge kis testet fűti, támadásra egye-
sültek ellenségei. 

— Rachel csak klasszikus szerepet 
játszhatik — írták — modern drámában 
megbuk ik . . . Unjuk a Rachel-reper-
toárt. 

De a nagy tragikához nem jutott el 
ellenségei hangja. El se olvasta, mit ír-
nak. Dina haldoklott, Rachel cserben-
hagyva a színházat a Riviérára sietett 
v e l e . . . De a lányon már nem segített 
a napsugár, a t e n g e r . . . Rachel magá-
nyosan tért haza. Bezárkózott a mont-
morency-i villába. Könnyeit, amelyeket 
oly gyakran tapsolt meg Párizs, most 
csak Véron doktor látta. 

* 
Félév múlva visszatért a színpadra 

Rachel. 
Első dolga volt ellenségeit párbajra 

hívni. Mit mondtak róla? Azt mondták: 
nem való modern szerepre? . . . 

Rachel nem nyugodott, míg régi ba-
rá t ja , Victor Hugo, rábízta »Angelo« 
című romantikus drámájának szerepét. 

A költő, aki valaha szerencsét hozott 
Rachelnek, most élete legnagyobb sike-
réhez segítette. Rachel sohase volt 
olyan tökéletes, mint a Hugo-drámában. 

Párizs lábai elé borult, mint régen. 
»Ma este láttam az isteni színésznőt«, 

í r j a naplójába Andersen, a meseköltő, 
aki hüvöfci hazájából azért jött Párizsba, 
hogy a nagy dívával megismerkedjék. 
»Most már tudom, hogy nem éltem 
hiába.« 

* 
Az »isteni színésznő« mindezenközben 

egyik szerelmi kalandból a másikba 
röppent. Párizs tele volt botrányaival. 

Akik kis palotája környékén laktak, — 
Dina halála óta Rachel elköltözött a 
családi otthonból — felriadtak a vesze-
kedésekre, amelyek közte és Musset, a 
költő közt zajlottak és olyan mértéket 
öntöttek, hogy a szerelmesek hiányos 
toalettben kergették egymást a kert 
fái között. 

Musset után Emile de Girardin lépett 
a primadonna kegyeibe. De a híres pub-
licistát elcsábította Raeheltől kolléga-
nője, a szőke Maxime. 

A primadonnáit csak napokig bosszan-
totta a l evé l . . . Üj udvarló jelent meg 
a láthatáron; I I I . Napoleon. 

A császárt az öreg Jerőme Bonaparte 
követte és a párizsiak így szóltak: 

— Rachel visszafelé forgatja a törté-
nelmet. Nála I I I . Napoleon után I. Na-
poleon öccse következik. 

Véron doktor búsan figyelte, hogyan 
kábítja, szédíti magát Rachel. Csak ő 
tudíta, hogy ez a nő: Franciaország leg-
ünnepeltebb dívája, Franciaország leg-
magányosabb asszonya. 

* 
— Engedje meg. Madame, hogy be-

mutassam Walevskl grófot — szólt Ra-
cholhez a Comedie igazgatója és a má-
jusi délután, amely eddig borús volt, 
verőfényessé változott. ' A longchamipi 
tribün, amelynek páholyában Rachel 
előtt meghajolt Walevskl gróf, nőni, 
emelkedni kezdett. Mire a gróf helyet-
foglalt, úgy tünt Rachelnek: ismeretlen 
régiókba értek, a longchampi lovacskák 
a felhők között futnak, ö és ez a fiatal-
ember mind magasabbra emelkednek. 
A hétköznap, a színház, a élet, oda-
lent maradt a földön. 

De ez a furcsa érzés, ez a »csoda« — 
így nevezte magában Rachel — csak 
néhány percig tartott . Addig, amíg a 
fiatalember fel nem kelt és udvariasan 
el nem búcsúzott. 

— Mikor és hol? — kérdezte tőle Ra-
chel, aki meg volt győződve arról, hogy 
Walewski a csodálatos percekben vela 
volt, vele repült. De a fiatalember rá-
bámult, mint aki nem hisz a fülének . . . 

— Ki ez? — kérdezte Rachel izgatot-
tan, amikor az idegen eltávozott. 

I. Napoleon és Walevska grófné f,ia, 
— felelt Véron doktor, aki Rachel mö-
gött ült a páholyban. 

Amikor a versenynek vége volt és 
hazafelé hajtottak, Véron így szólt ba-
rátnőjéhez a kocsiban. 

— Búcsúzom tőled, Rachel! Nem ta-
lálkozunk többé. 

— Miért? — kérdezte álmodozásából 
felriadva a színésznő. 

— Mert te ma délután beleszerettél 
ebbe a Walevskibe — felelt az öregem-
ber. — Életedíben először vagy szerel-
mes . , . Kalandjaidat végignéztem, de 
regényedet nincs erőm végignézni. * 

A regény azonban nem kezdődött el 
ezen a tavaszon. Nyár volt. amikor 
Rachel viszontlátta Walevszkit egy kerti 
ünnepélyen. A fák közt lampionok égtek, 



a kutakat gyertyák világították, a teli 
hold olyan szép volt, amilyen csak a 
színfalakon szokott lenni. 

— Hol volt ilyen sokáig! — kérdezte 
Rachel Walevszkitől. 

— Vadásztam — felelte józanul, do 
Eaehel látta, hogy e lp i ru l . . , 

Amikor magukra maradtak, így szólt 
Walevszki : 

— Attól tartok, (Madame: a barátai 
sok mindent belemagyaráznak előbbi 
kérdésébe . . . Azt hiszik . . . 

— . . . meg vannak győződve róla, — 
nevetett Eaehel — de ha már így van, 
ne hagyjuk őket hiába gyanakodni . . 

Walevszki ismét elpirult: 
— Asszonyom — mondta — ne hara-

gudjék, de gyűlölöm a színésznőket. . . 
— Nem haragszom — felelte Rachel — 

lemondok a színpadról. 
Walevszki egy percig hallgatott, majd 

így szólt: 
— Féléik, az áldozat hiábavaló lenn» — 

és másnap elutazott Párizsból. 
De Rachel nem azért volt Rachel, hogy 

ellent tudjon neki állni, akit megszeret. 
Walevszki is behódolt neki, noha Ízlése 
és esze kétségbeesetten tiltakozott Rachel 
ellen. 

E furcsa, izzó kis fekete nő minden 
szavától, gesztusától összerezzent az ele-
gáns gróf Walevszki. De legjobban a 
Fellx-család keserítette. A papa, aki 
nagyokat ütött vállára, Raphael, aki 
»mon vienx«-nek szólította, 

— Gyerünk el inneni Utazzunk el 
Párizsból — mondta és Rachel, akinek 
parancs volt a gróf szava, boldogan cso-
magolt. Tíz bőrönd telt meg ruháival. 
Két láda könyvekkel. Olthatatlan tudás-
vágy fogta el. Tudni akart mindent, 
meg akart tanulni mindent. Titkon egy 
kis illem tankönyvet is tanulmányozot t . . . 
Tökéletes úri dáma akar t lenni Walev-
szki kedvéért. Mind ritkábban pofozta 
komornáját, mind választékosabb lett 
beszéde, mind elegánsabbak a mozdula-
tai. 

De nagyritkán kiszaladt a mezőre, ahol 
kiújonghatta, kiabálhatta, énekelhette 
boldogságát. Életében előszőr szeretett, 
életében először volt boldog a kis erdei 
házban, a nagy fák között. 

Walevszki is vidámabb volt, mióta 
távol élt a színháztól, az emberektől. 
Már-már úgylátszott tartós lesz boldog-
ságuk, amikor egy levél Lengyelország-
ba hívta a grófot. 

— Tudod mire használom a távol-
létedet! — mondta Rachel — bemegyek 
Párizsba. Féléves szabadságot kérek. It t 
maradunk. Boldogok leszünk, úgy-e, 
drágám?! 

Walevszki igent mondott. Irtózott a 
gondolattól, hogy barátnőjével vissza-
térjen a gúnyos, pletykás Párizsba. Irtó-
zott Rachel barátaitól és főleg és min-
denekelőtt múltjától. Ha Véron doktort 
meglátta, napokig nem aludt. Boldogító, 
egyetlen megoldásnak tűnt hát vidéken 
élni Racliellel, akit mindjobban szeret. 

Rachel és Walevszki vidáman bú-
csúztak. Ki Párizsba, ki Lengyelországba 
utazott. 

Az első omber, akivel Rachel Párizs-
ban találkozott Véron doktor volt. 

— Hallom, hogy nemcsak a szerelem-
ben van szerencséd, hanem a játékban 
is — nevetett a díva. 

Párizs tele volt, annak a fantasztikus 
összegnek hírével, melyet spekulációin 
nyert a doktor. De Véron szomorúan 
mosolygott. 

— Az élet nem élet nélküled — 
mondta — és ezen az estén esomag ér-
kezett Rachel számára. Mogyorónagy-
ságú gyöngy vékony aranyláncon. 

* 
Rachol alig várta, hogy visszatérhes-

sen a kis erdei házba. Ott nem nélkü-
lözte Walevskit oly kétségbeejtően, 
mint a városban. Szerelmének tamija : 
a kert, a ház, az erdő, megannyi barát. 
Walevski se késhet már soká . . . 

Rachel a kertben ült egy este, mikor 
nyilt a kis ajtó, de nem a gróf lépett 
be, hanem Raphaël. Az asszony egyet-
len pillantást vetett öccsére. 

— Mennyi kell? — kérdezte. 
— Húszezer f rank — felelt Raphaël. 
— Megőrültél? — kiáltott Rachel. — 

Nyolc hónapja nem játszom, egy fillért 
se keresek . . . 

— A k k o r . . . — felelt Raphaël és re-
volvert vett ki zsebéből. De Rachel 
megkapta a kezét. 

— Három nap múlva meglesz a pénz 
— mondta. 

Másnap megérkezett Walevski. 
— Drágám! — szólt hozzá Rachel, mi-

kor lecsillapodott a viszontlátás vi-
hara. — Barátnőm bajba keveredett. 
Potomáron akar ja eladni ezt a gyön-
gyöt. Vedd meg nekem! — s Walevski 
kezébe tette Véron ajándékát. 

— A gyöngy a tiéd — mondta a gróf, 
akitől barátnője nem fogadott el aján-
dékot soha. 

Raphaël váltói néhány nap múlva Ra-
chel kezében voltak. Megkönnyebbülten 
lélegzett fel, de amikor este, a hosszú 
sétáról visszatért, üres volt a h á z . . . A 
hálószoba a j t a ján kis cédulát lobogta-
tott a szél. 

^Mindent tudok. A gyöngy Véron 
ajándéka. Hogy a pénz kinek kellett, 
nem érdekel. Elmentem. Ne keress. Nem 
ismerlek többé.« 

• 
— Idenézzen, Rachel! — mondta Vé-

ron doktor, amikor hosszú betegségből 
kezdett feleszmélni az az árnyék, ami 
Rachelhől maradt, — idenézzen, milyen 
nagyszerű szerződést küldenek London-
ból . . . Amerikába Is hívják . . . 

— Oda elmegyek! — felelt Rachel, — 
Amerika messze van . . . 

És el is ment, hogy Amerikában meg-
kapja a halálos betegséget, amely né-
hány év múlva elvitte. 



tejltfta» kénitetta sít a gyapjí 
• JPWlïirohat, arany gyöngy. 

HHHMpal- a belépi nehezebb 
SraOlMtUnryacbél készült 

{ H B - : " 



Az új frizura 

azzal a különbséggel, hogy 
akkor ezek a tartozékok 
nem a hajon, hanem a kala-
pon díszelegtek. A kalap, 
mely az ú j frizurához ké-
szül, éppen ilyen diszes és 
természetesen olyan a for-
mája, hogy szilárdan rá-
helyezhető legyen a haj-
építményre. Ezért tudott 
divattá válni a keskeny, 
emeletesnek ható, fejtetőn 
ülő parányi kalap. Az ú j 
fr izura egyébként keskeny-

A rövid h a j diadala óta nem volt még 
olyan frizurasiher, mint az idei felfelé 
fésült hajviselet. A 90-es évek divatának 
ezt az ú j r a való jelentkezését meglehetős 
ellenzéki hangulat fogadta, a harcot 
azonban eldöntötte a kenti hercegnő, aki 
az ascoti lóversenyen hátul teljesen fel-
fésült frizurával jelent meg. Azóta ez a 
divat meghódította Párizst és r a j t a ke-
resztül az egész világot. 

Aa ú j frizura annyiban nevezhető for-
radalminak, hogy szinte teljesen meg-
változtatja az arc karakterét. Van nő, 
aki fél ettől a változástól, mert nem sze-
ret lemondani a már kipróbált hódítási 
hatásokról, de vannak sokan, akik éppen 
ennek a változott karakternek örülnek. 

Általában pompázónak nevezhető ez a haj-
viselet, mert a hátulról, oldalról és élői-
ről fejtetőre fésült ha ja t különböző dí-
szekkel, fésűkkel, virágokkal, szalagokkal, 
nyilakkal dekortálják. Ez bizonyos mér-
tékig a 90-es évek divatára emlékeztet, 

M B f e w 

1(7 vint! Bánon? R6ui a divatot, új 



...6a irr •ball eatélyiruhéhoz 
(Foto Angelo) 

sebb. Az egész arcot és a fejet tulajdon-
iképpen egyetlen egy, körbe futó rollni 
keretezi, legíeljebb a homloknál l á t ta -
tunk egy befelé csavart csigát. Ezzel is 
találkoztunk már a régebbi, boldog Idők-
ben, csaikhogy akkor lószőrből való haj-
betétek tartot ták IM a rollnit. 'Nem, mint 
most, amikor a dauerolt fr izurával old-
ják meg a problémát De ebből is látható, 
hogy Rabbi Akiba mondása a di-
vatra ls érvényes: Nincsen ú j a nap 
alatt, sőt a csillárok fénye alat t sem. 
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nyé, oválissá formálja az 
arcot. 

A párizsi divatdámák, 
akik tulajdonképpen még 
alig vettek át valamit a 
párizsi nagyházak újításai-
ból, az ú j fr izurát máris 
elfogadják és viselik. 
Ugyanez a helyzet Holly-
woodban, sőt Pesten is sű-
rűn látni már ilyen meg-
lepő ú j fr izurát a 'korzón és 
uzsonnázóhelyeken. Termé-
szetesen más o hajviselet 
nappal és más este. Az es-
télyi vielethez sok apró 
csigákba fésülik a haja t , 
mintha a fejtető be lenne 
szórva apró hajosigákkal, 
míg hátul kövekkel kira-
kott, diszes fésűk támaszt-
ják alá a nagy gonddal ké-
szült fodrászremeket. A 
nappali f r izura valamivel 
egyszerűbb és természete-



— G l a s g o w , augusztus. 
Az angol társadalmi, ipari és kereske-

delmi életnek egyaránt nagy eseménye a 
Glasgowban rendezett "Empire Exhibi-
tion*, az angol birodalmi felállítás. A brit 
termelés nagyarányú bemutatása ez, az 
anyaország éfl a gyarmato t részvételével. 

A divat szempontiából a legérdekesebb . 
a gyapjúkidllitás. Az angol gyárosok és l 
divattervezők bebizonyítják; hogy a | 
gyapjú versenyképes a többi divatanyag-l 

Glonny tervei otám 
készült ruhafelsörész, a 
bolerovonalat szegőzés Jalzi 

gal. Valóban gyönyörűek esésben és szí-
nezésben egyaránt a posztók, trikó-
ajiyagok, a gyapjúcsipkék és a selyem-
vékonyságú jerseyk. Szemkápráztató 
divatrevűt rendeznek a kiállításon. 
Anglia öt legismertebb kreátora tervezte 
a modelleket, amelyeket csupa karcsú, 
nyúlánk próbakisasszony mutat be. Csak 
természetes, hogy a legszebb angol ma-
tt oteeneket szerződtették Glasgwvba, most, 
amikor az új , őszi modellek kerülnek 
fényes divatrevü keretében bemutatásra-
Vetített képeken mutat ták be az ú j ru-
hák vonalait — csak kontúrokat — annak 
bizonyítására, hogy a divattervek vonala 
önmagiában is tökéletes. A ruha anyaga 
és a díszítések csak fokozzák a hatást. 

Minden divattervező három típusú mo-
dellt mutatott be: délelőtti-, délutáni- és 
estélyiruliát. A modellek kiütköző sajá-
tosságai, még fokozottabban széles váll, 
a ferdén szabott szoknya, a derékig érő 
rövid kabát. Nagyon érdekes a ruhákon 

Sárga posztó koktélrulia. fekete lapos 
gyöngyökkel hímzett bolerovonal 

(Glonny modell) 



Fekete poszté estélylruha, az ujjakat színes 
gyűngyhlmzéi diszltl 

(Motley modell) 

ismétlődő bolerovonal, amely hol szegő-
zéssel, hol lapos hímzéssel és gyöngyö-
zéssel pótolja a holerot, az egybeszabott 
ruhán, vagy kazakon. Érdekesek a koc-
kás anyagból készült nappali ensembtók. 
Szoknya, kosztümkabát és hosszúkabát 
egyazon anyagból készülnek. Tervezőjük 
bizonyítani kívánja ezzel, hogy az egy-
öntetű színezés adja a legkiarcsúbb vona-
lat. Gyönyörűek az anyagok mintázásai. 
Különösen szép az a szürkéskék alap-
anyagú gyapjú, amelyet széles, térde rá-
csozások díszítenek. A szivárvány összes 
színeit felhasználták egy-egy ilyen csík 
színezéséhez, tompa, egymással szinte 
egybefolyó árnyalatokban. Érdekesek 
azok az ensemblék — és ebből sokat ké-
szítenek délutánra —, ahol azonos hatást 

Szürkéskék alapú, színes kockás anyagbél 
készült kosztüm 

(Digby Morton terve) 

keltő anyagból és színből készül a kabát 
és a ruha, c,sak éppen a kabáthoz vastag, 
gyapjas anyagot használnak fel, míg a 
ruha anyaga egészen vékony. Természe-
tes, hogy az ú j őszi divatnak megfele-
lően sok a hímzés, gyöngyözés és drága-
kőkivarrás az ú j modelleken. Nem hiá-
nyoznak még azok a kis csilingelő díszek 
sem, amelyeket Párizsban Mainbocher 
kedvel annyira» , 

A gyapjúkiállítás egyik legérdekesebb 
eseménye a színpad, ahol ú j f a j t a gipsz-
bábukon mutat ják be a menyasszonyi 
ruhát és a menyasszonyi kelengye hét 
szükséges toalettjét. Gyönyörű kék ter-
met ábrázol a színpad, ahol a menyasz-
szony toalettjei bemutatásra kerülnek. 
Mindegyik tervező más-más típusú ruhát 
mutat be. Stiebel tervezte a halvány-
égszínkék-gyapjúcsipke toalettet. A kri-
nolinszerűen kitartott szoknyát alul szé-
les organdifodor díszáti. Halcsontok fű-
zik szorosan a testhez simulóvá a pa-
rányi, szívalakú mellénykét. A fejen, a 
világoskék menyasszonyi fátyol, alat ta 
világoskék, rózsaszín, halványzöld filc-
virágokat hord a menyasszony. A mai 
kornak megfelelően nem utazókosztűm 
készül a nászútra, hanem a repülőgép 
számára megfelelő toalett. Motley tervei 
után, az egyiptomi nászúthoz fehér 
gyapjúruha készül. Erősen harangos 



szoknya, a normálisnál valamivel hosz-
szabb, szorosan a testhez simuló felső-
részt hamis bolero díszíti. Fekete széles 
öv, és áll a la t t fátyollal megkötött fe-
kete toalap egészíti ki a toalettet. Strass-
ner tervezte a vacsorázó-ruhát A kicsit 
harangos fekete, duf t inere emlékeztető 
posztós zoknyához narancssárga, drága-
kövekkel kivarrot t zárt bolerot készített. 
Ugyanilyen színű a rannya l és drágakö-
veükel k iva r r t tu rbánt készített hozaá 
Lucienne. A legigényesebb ízlés is kevés 
olyan ruhadarabot látott, mint Glenny 
fekete posztó estélyi-köpenye. A körös-
körül földet söprő hosszúságú kabát , ol-
dalt a térdig felsliocelt. A térdnél cso-
dálatosan szép drágakövekkel kivaTrt, 
ha ta lmas orchideával fogja össze az es-
télyi-fkabátot a tervező. A háromnegyedes 
ujjaikat manzsettaszerűeo ugyancsak 
orchideamotívumokkal v a r r j a ki. Érdekes, 
hogy a kabátnak elől mély kivágása van. 
Plageruhát , «2 előkelő fürdőhelyeken sem 
lá t tak olyan szépet, min t amilyent az 
eszmei menyasszony részére tervezett 
Tiniing. Természetesen nem is szánta 
általános divatnak a különleges anyagú, 
ikülönleges fazonú, asszirviselet ha tásá t 
felidéző s t r andruMt . Az a n y a g a fehér, 
vékony gyapjú. Négy ítészből éli t mell-

Motley színes gyapjúból készült őszi kabátja, 
berakott háttal 

tartó, plisszírozott, egészen rövid short 
és teljesen beplisszírozott, földigérő, elől 
egy gombhal záródó, egyébként telje-
sen nyi tot t kabá t és a í e j r e csavart , 
földig leomló fátyol. A kabát, a short 
és a fátyol szélét sárga, keleti moti-
vumú. aplikációkkal díszíti. A pon-
gyola ugyancsak fehér, földigérő, 
nagy oroszos, bő u j jakka l . (Lydia 
Moss.) Bűbájos és kitűnően hordható 

_a Dilkusha tervei u tán készült sö-
\ tétkék angol ruha és az utcai kosz-

, t tűm (Morton). A ruhá t elől legyező 
/.Áplisszé díszíti és körülcsavart pi-

S ^ j ros-fehér-pettyes öv és ugyani lyen 
sál. A kosztűm szoknyája ferde 

• . szabású és könnyű, gyap jú blúz-
anyagból készül a kabá t reverje 

: ós zsebei. 

Világoskék gyapjúcslpke 
menyasszonyi ruha, a fejdísz 

színes filcvirágokból készült 
(Stlebel terve) 



Divat a kapucni. Nemcsak a keppeket és az 
estélyi belépőket díszíti kapucni, hanem az 
angolos, rövid sportkabátokat is. 
Gyakran élénkszlnü vékony szö-
vettel bélelik és a kissé vissza-
hajtva viselt kapucnin az 
élénk szín előnyösen kere-
tezi az arcot. Ruhát is 
díszítenek vele. A ruha 
felsőrészével egybeszabott 
kapucnit nem kötelezőw 
a fejen hordani, hanem m) 
érdekes esésű kapucnis 
gallérként díszíti há-
tul a ruhát. 

* 
Gyönyörű kidolgozá-

sú tweedekkel találko-
zunk az őszi divatban. 
Nemcsak az anyag reme-
kül feldolgozható esése ér-
demel figyelmet, hanem a 
színek is, amiben készülnek. 
Eddig főleg selymekből készí-
tették azokat a szép élénk és 
pasztel színeket, amelyeket 

1 rablánc aranykarkötő válto-
zatlanul divatos. Hármat-

négyet hordanak egymás 
mellett a csuklón azo-
nos, vagy különböző 

mintájút. A divat ki-
bővült és a több sort 
képező karkötők mel-
lett, vékonyabb és 
bővebb aranyláncot 

, hordanak a csuklón, 
zsuzsukkal. Ezek 
azonban lényegesen 

nagyobbak a néhány 
ív előtt divatos, sokféle 

csecsebecséknél, amit a 
karkötőn viseltek. Járó, 

használható órát, aranyból 
r elkészített szekrény kulcsot, 

miniatűr puderttartót és 
egyéb, eddig kézitáskákban 
viselt apróságokat akasztanak 
a karkötőre. 

Fekete nyúlizfirtapka, pettyei 
hímzett Bzalaïral A» fátyollá 

(Patou modell) 

ebben az évben olyan sikeresen készítettek 
el a szövetgyárosok. 



Nagyon divatos a plisszé. Némely ruhá-
nak az egész hátát plisszé alkotja. A szoknya, 
vagy szoknyarész plisszirozva változatlanul 
divatos marad az ősszel is. Érdekesek azok 
a teljesen sima, majdnem ingruhaszerű 
fazónok, melyeknek úgyszólván egyetlen 
dísze a nagyon bő, csuklóban összefogott 
plisszirozott ujj. 

* 
A drappnak az árnyalatai, a beige és 

grége színek, ebben az évben is népsze-
rűek. Nagyon praktikusak is ezek a színek 
Fekete, barna, vagy színes kabáttal egy. 
aránt jól hatnak. Az idén sok bundát is 
készítenek drapp színben. Legszebb hozzá 
az azonos színű kalap. Kevés szín van, 
ami annyira hízelgő, olyan jó álló lenne, 
mint a beige. 

Barna 69 zöld kombinációból készült szövetruha. 
A mellényrészt arany fonal öv disziti 

Viseli Barbara Stanwyck 
(Foto R. K. 0.) 

Rilkén előzte még meg akkora érdeklődés 
ax ú] divat bemutatásét, mint az idén ősszel. 
Előreláthatólag nagy változások várhatók a 
divatban és ezzel párhuzamosan a kozmetiku-
mokban is. Nagyon sokat beszélnek Párizsban 
az idén ősszel, a remek, ú] Heléna Rubinstein 
gyártmányokról. Hír szerint neki sikerült a 
legstílusosabb kozmetikai szerekkel alkalmaz-
kodni az új divathoz. Igaz, hogy készítményeit 
nem egy szezon, nem egy esztendő márkáaza. 
A legnagyobb vevőköre van. mely behúnyt 
szemmel rábízza magát arra, amit a világhírű 
amerikai kozmetlkusnő készít. Budapesten a 
Smart-parfőméria árusítja gyártmányait. Külö-
nösen aktuális most, amikor a napfény kiszá-
rította a legtöbb arcbőrt a Hormonos-krém. 
Valóságos áldás a száraz, ráncos arcbőrre. 
Használata felér Agy intenzív gyógyé-polással. 
Minden arcbőrre, minden alkalomra vannak 
készítményei. Helena Rubinstein Pasteurisée 
krémje kényes arcbőrre áldás. Nappalra púder 
alá époly kitűnő, mint éjszakai bőrápolásra. 
Szájrúzsai a legtartósabbak és hihetetlen 
fényük van, gyönyörű ékszerszerű tartókban 
kerülnek eladásra, Rubinstein púderje, órákon 
át hamvasén és üdén tartja az arcot. Amerika, 
Párizs és London után Budapesten a Smart 
parlnmeryben kaphatók a hollywoodi Max 
Factor készítményei. 

* 
Idén Is bemutatnak színes szőrmekabá-

tokat a szűcsök. Főleg a kék szinben készült 

Csengery Ducy 
valódi kanadai nerz bundája, készítette 
PALUGYAY GYŐZŐ VIKTOR szűcs, 

IV., Bécsi-Utca 5. Tel..- 38-01-21. 



szil- és báránybőrt használják szívesen trot-
tőrbundákhoz. 

* 
Azok a hölgyek, akik ezldén Cannesből, 

Deauvilleból, vary mit mondain tengeri. für-
dőről jöttek visaza, kél nagy szenzációról ha-
siéinak, amelyek a legdivatosabb lrancia für-
dóhelyeket uralták. Az egyik a »Lamberth 
Walk« ez az excentrikus tánc, amely öreget, 
ifjat egyformán megbabonázott, a másik az a 
hihetetlen, sehol és soha nem látott ékszer-
divat, amely a küllőid elegtáns hölgyeit rabnl 
ejtette. A legújabban Pestre került nagy fil-
mek világhírű sztárjai reprezentálják talán a 
legerősebben ennek a nagy ékszerdivatnak 
diadalmaa hódítását: Loretta Young például, 
egy nemrög készült (ilmjében elragadó szép-
ségű gyémántos kolliét visel — ez télen szinte 
elmaradhatatlanu] kötelezi ékszardlsz lesz — 
karjait is egész sor fantasztikus formájú szé-
les karköt« diszl'l. A nary amerikai magazi-
nok, a Harpers Bazar, a Vogue új számainak 
modelljei is kivétel nélkül sok ékszert horda-
nak. főképpen cirkonból és marcassitból. Az 
ékszerdivatnak ezt a »vilégárajnlatát« Pesten 
Arkanzas ismerte fel elsőnek és még idejéban 
biztosított magának olyan különleges szép 
példányokból álló cirkonkollekciót, amelyhez 
hasonlóval talán még Párlza nagy ékszerből*-
Jai sem rendelkeznek. Arkanzas Vád-utca 20 
alatti Ozlpte készségesen mutatja he ezeket a 
csodásan szép cirkonokai és a külföld leg-
újabb ékszerkülönlegességelt. 

* 
Az éktelenül díszes frizuradivat mel-

leit, egy régi divat támadt fel: a copf. 
Mösl még egész bátortalan formá-

jelentkezik, szinte elbújva 
rollnik és csigák között, 
az egész keskenyen befo-

nott haj, amely szinte 
tart Ja a frizurát. Való-

színű, hogy az 6szi 
divat, amikor az 

esős, lacsakos idő-
ben a túlságosan díszes frizura 

stílustalan és rossz hatást 
kelt, ismét népszerűbbé fogja 

tenni ezt a kedves , fiatalos 
és aránylag kényelmes visele-

'. A hosszú haj már úgyis 
hozzá. 

5 amilyen egyik végletből 
a másikba csapó a divat, 
úgy a millió lökni árnykéká-
ban valóban kivirul egy 
egészen kislányos hajviselet. 
Mondain, divatos fürdőhe-
lyeken kivétel nélkül min-
den nő hajában díszeleg kél 
kis apró selyem vagy bársony 
élénk színű csokor. Olyan 

ezek a csokrocskák, 
hogy apró virágnak hat-
nak. Ünnepélyes alkal-
makkor, délutáni viselet-
hez már kis szines virá-
gok, kövek díszítik a fri-
zura copfjait. 

Fekete marokén délutáni 
ruha, paszománydisszel 

H A R A P N I V A L Ó 
ön természetesen nem fog ajakrúzst enni. 
Másrészt mégis olyan ajakrúzshoz ragasz-
kodik, mely összetételének tisztaságában 
elég jó ahhoz, hogy ehető lehetne. 
Michel minden a tisztaságra és minőségre 
vonatkozó próbát kiáll. Minden nyersanya-
got, melyet előállításához felhasználnak 
éppen olyan vizsgálatnak vetnek alá tis*> 
taság és minőség tekintetében, mintha ez 
az ajakrúzs élelmiszer volna. A kővetkező 
talajdonságok hamar meg fogják önt 
győzml arról, hogy a Michel rúzs mindenek 
fölött áll: tökéletesen, egyenletesen lehet 
az ajakra kenni, az ajkaknak az lideség 
érzését kölcsönzi és színárnyalatai tiszták. 

HÉT REMEK SZÍNÁRNYALAT: 
Szőke, barna, cseresznye, élénk, 

kapneiner, málna, skarlát 
De Lnze, Gross és Popnlaer 

nagyságokban. 
Használjon felszerelésének kiegé-
szítéséhez MICHEL púdert, tartós 

rúzst és szeméhez a nem izgató, 
víztől nem oldodó MICHEL COS-

METIQUE-t. 

Magyarországi képviselő: 
KOSZTELITZ CÉG, BUDAPEST. 



x j j - u y o ù 
Vidéki alAtliatfi 37. A kosztümfaion nagyon 

stép. Helyesen cselekszik, lia Ilyet csináltat. 
•Viszont kifogásolom a barna sa.tat. Ha nut-
rlával dlszltl, akkor egylumgúvá válik a kosz-
tüm. Szép lenne bordé, sötétzöld, kék, ugyan-
csak nutria prémeeéssel, A krokiodiLbőr cipfl 
At táska elegánsul)!), mint a s antilop. A kalap 
s (Két, sziiinte fekete Árnyalati! antilopfiilc. A 
TUha-kabát megoldás, célszerűbb, mert ezt 
Ink'áibb viselheti elegáns alkalmakra. Célszerű, 
ha vesz saoknyáravalót is, akár a kosztüm 
anyagából, aikár m tatás, 'harmonizáló szín (i 
szövetből, mert Így a ruhát megkímélheti és a 
kosztümöt mindig tudja viselni. Vékony szö-
vetből, vagy trikóból vegyen hoaiá blilzt. Ter-
mészetes, hogy utazásra is megfelel ez a 
kosztüm. — Vidéki tapasztalatlan. Elsősorban 
szüksége lenne szép fekete d'élufrtni ruhára. 
A ' fekete Ideáll» szin, és különösen jó, mert a 
bundája t i fekete, Vékony szövet, Jersey, 
marokén, vagy romain ruhát csináltasson. Ha 
elég Jó még a fekete ruhája, akikor legjobban 
teszi, ha fekete szövetruhát csináltat és hozizá 
rövid kabátot. Eszel téléin, ha a kabátot kl-
vatellnoztatja, Jól hordható tél'l toalettje lesz. 
Nem feltétlenül szükséges. hogy a kabátot 
szőrméit«. Végiggombolt, kis bubigalléros ka-
bátra) gondolok, esetiteg hátul dragonerrel. Ha 
szereti az angolosat, akkor a szoknya lehet 
berakott — esetleg osak elöl - és angolos 
zsebbel díszített, bubigaLl'éros, gombolt felső-
részt csináltasson hozzá. Ha a franciásat sze-
reti, akkor «1Ö1 legyezöpllsszó díszítse a ru-
hát. A derékrész teljesen, sima, mintha «zélés 
felfelé hegybe vógzMÖ öv lenne. Ex egészen 
a mellig ér és ebből liúzottan, jön kl a blúz. 
Otszflgletű kivágásait és a rövid, puffos ujja-
kat a ruha anyagából készült, ujjnyi széles 
húzott fodor díszíti, A sötétkék, illetőleg a kék 
ú j árnyalatai divatosak, de ezekről lebeszélem 
azért, mert egylki kabatjához, seim tudja vi-
selni. — Atmspsti kabát. A Színházi Életben 
hétről-hétre közlöm az ú j modelleket é9 adom 
az <új divat leírását. Azt hiszem, helyesen 
testi, ha célszerű, mindig jól hordható, ango-
los holmikat osta'Altot. Vidéken ennek Jobb 
hasznát veszt, mint n nagyon, divatosnak, amt 
hamar válik divatjamúlttá. Szeretem a teve-
szőrt átmeneti kabátnak, de ha e»t túlságosan 
angolosnak .találja, akkor szép gyapjas iszó-
votro gondolok. A fazonja bőfo.átú, mély be-
vágott zsebekkel, a nonnáHsnlál nagyohb gal-
lérral. Nyaknál kezdődik a gombolás. egy-
mástól meglehetősen távolteső három gombbal. 
A szürke szövetruha helyett tolán Inkább 
mintásat csináltasson.. Kockás, csikós. vagy 
apró mintával díszített vékony szövetre vagy 
Jerseyre gondolok. Egészen angolosan meg-
csinálva, nagyon, keskeny pifcé gal'lérrat és 
manasettával. Felváltva viselhet a íruhához 
«sine« sálat is. Csinos dísze lenne a ruhának 
két háromszögletű rávarrott zseb, mindkét ol-
dalon, egymáis felett egy-egy szép gombbal 
díszítve. A fekete ruha lobet franciásabb. 
Harangos vagy húzott ssoknya, Japán tt.ljnk, a 
felsőrész elöl a "nyaknál húzott olymódon, 
hogy az felfelé kéthárom ujjnyi széles fodrot 
képes a nyaknál. A® övnél a ruhát díszítse 
rtóka motívumul aranyhímzéssel'. — Téli »port. 
Slhelyen az esti órákig slnihában lámák. Dél-
utánra, teához legfeljebb ha más'k, úgyneve-
zett »a t f tPT skl« ruhát vesznek. Ez díszesebb, 
elegánsabb a lode®, vagy egyszerű, vlzhjitlnn 
síruhánál. I)e nem lényeges, hogy erre költ-
sön, Vegyen egy-két melegebb blúzt — pull-
overt. Jerseyt, vagy szövetet — és ezzel váltsa 
fol délután a slblúzt. Ha van flanell vagy szö-
vet pantallója, vlgy,e, azt magáival, annak is 
Jó hasznát veszi sielé® után. Oyaktan meg 

íkfyátos 
kabátot 

készítek 

Uazatt 
auyafr&át 

is, férfimunkávalj két-
próbával 
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saját műhelyemben legújabb 
divatlap szerint. 
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Nincs kifogástalan ru-
hája délutánra? Nincs 
ráérő ideje próbára 
járni és kivárni, míg 
a ruha e l k é s z ü l ? 

történik, hogy hétköznapokon este sem öltöz-
nek áit a nők, de azért egy-két ruhát vigyen 
magával. Főleg szövet vagy trikó az, amire 
szükség® lebírt. Egyszerű, amgolos ruhák. Az 
elegáns slhelyekem — nálunk Magyarországon 
ez nem divat — mindern este estélyiruhát vesz-
nek. Szombaton, este n'álunk is felöltöznek. 
E lé r t szüksége les® estélyiruhára — vegyen 
magyar maróként, «zatcmit, vagy romaint, ez 
nem drága — és hossaúujjas és 'hosszú vacso-
rázóruhára. Ezt, h a Pesten ilyen zsánerű ru-
há ra mines eziikségift, helyettesítheti fekete 
matt selyem rövid déíufcániruhával. Télen 
ennek hasznát veheti. — Kecskeméti előfizető. 
Ebhen. a® évben csipkéből főleg estélyiruhát 
mutatnak be Párizsban. Ez természetesem nem 
jelenti azt, hogy gyaipjúcsipkéruhát ne lehetne 
visiefai, de ez már nem kimondottam liléi divat. 
Ősim áltasson sötét színű Jaméböl délutániruliát. 
Ez divatos és elegáns. Miniden esetben, ha 
nem kifejezettem estélyröl van szó — este is 
kitűnően hordhatja. — Peati lány. Sajnos, 
mem vagyok elragadtatva sein a korál teztnfl 
kaibáttéi, sem a .koráHszinü kosztümtől. Leg-
szívesebben arra. beszélmém nái. ha már meg-
van a szőveit, csináltasson belőle ruhát és ve-
gyen hozzá rövid kabátra valót, a ruhával 
megegyező színű alapú, mintás szövetb&l. Ez 
a kabát rövid, vagy tegfleljebíb háromnegye-
des. Mindkét esetben nagyon angolosan csi-
náltassa, hogy aa amilgyis feltűnő szili hatá-
<íát tompítsa. Szörmézni ezt a toalettet nem 
kieM„ a kabát ra csináltasson a normálisrtull 
nagyobb gallért. Fekete sziibundát nyugodtan 
viselhet, háromnegyedeset épúgy, mint rulia-
hoaszdságiút, az nem erősít. Viszont ne sö ét-
kék bársonyruhát csináltasson magamak. Ha a 
bundája feklete, akkor ezzel harmonizáló szín-
ből készüljön, a délutáni toalett. Ha » bár-
sonyt szereti, csináltassam fekete bársonyruhát 
magiáinak. Az fiataJWs, bájos és elegáns. Csinos 
lenne ferde szabású szokmytt. derékba egész 
kevéssé ráncolt felsőrész. A ruhának japán 
szabás» vam éa a kivágatlan ruha ezáltal 
nyakban önmagától kissé ráncosodik. A rövid 
u j j hasított és szép élénk színinél — amelyiket 
szereti és amelyik a legjobban áll az ' válasz-
sœa — bélelt. A gazdag anyagú ujjat úgy dol-
gozzák a vállhoz, hogy ezáltal a bélés egész 
kevéssé kilátszik. Széles, eakkozott szélű öv 
díszíti a ruhát. ŰJ ruhának ezek a holmik 
elegendők. — Intézetbe megyek. Vastag, ön-
magában csíkozott. ITletöleg mintázott anyagot 
vegyen magának kaWitra. Ragláinszabást aján-
lok. Ha tud rá annyit köítenl, akkor díszítse 
a kabátot rnagy, vllágosszínfl szőrmegaliér. 
Más szőrme nem kell a kabátra. Sajnos, we-
herem tudok pontos tanácsot adni arra, hogy 
milyen siruhát csináltasson magának. Ha 
kezdő síelő, aikkor Jobb a norvéger, mint a 
térdmadrtiig. Ha fázós, akkor vastag lödén 
anyagot a jánlok. Ha Jól bírja a hideget, 
akkor vékony .szövet vagy* burberry lehet a 
síöltömy anyaga. A slöltözködés ú j divatja 
m é g nem alakult ki és igy a fazonra nézve 
pontos tanácsot nem tudok adni. Rövid, két-
soros gombolásai kabátot csináltasson — ha 
már most utazik intézetbe és a divat kíaJiakti-
íását mem vár ja meg — akkor a fenti szem-
pontok saerint válassza ki a sinad'Ugot. — 
Romániai számonkénti olvasó. A fekete ka-
hátna beszélem rá, még abban «z esefbon Is. 
ha fekete bundája van. Ez versenyen kivUl » 
legelegánsabb és ha ez' akar ta gálakabátnak 
hordani, akkor ezzel egyik szlm sem versenyez-
het. Kivétel csak «z. ha a kabátot Inkább an-
golosan akar ja csináltatni. Ezért vastag, boly-
hos, színes, vagy színes szállal átszőtt szöve-
tet. tweedet ajánlanék, bőhátilan elkészítve. 
Fekete bundához viselhet zöld szoknyát i*. ha 
már megvan, de fala csináltat, akkor inkább 
költsön rá valamivel többet és csináltasson 
ruháit, zöld, vagy esetleg bordó «»tobou 

FIXEMP 
Az üzletben azonnal 
próbálhat és négy óra 
múlva kész a legdiva-
tosabb délutáni ruha. 
Próbálja mint a mér-
tékutáni öltönyt, ára 
mint a kész ruháé. 

A problémát megoldotta a félig késs 
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az ont. magr. siakácsmüvéezeti és házicukrászati főzőtanfolyam vezetője. 

Vadhúsokról. 
Elérkeztünk a vadhús, vadszárnyasok évadjához. A vadhúsok pácolásához ne 

használjunk ecetes pácokat, mert a húst az ecetes pác megkeményíti és a felfőzés-
sütés után szálkássá teszi. A vadhúsokat nem kell minden ételhez pácolni. Igen 
jóízű, zamatos és sokkal jobb a vad, ha nincs bepácolva. Vidéki háztartásokban, 
ahol nem számít a tej, a vadhúst jégveremben igen hosszú ideig eltartják cserép-
fazekakban, ha kétnaponkéat friss aludttejjel felöntik. A hús így nagyon porha-
nyós és finomízű. Az aludttejes pácolás lehet két-háromnapos, természetesen a tej-
nek a fagypontig kell lehűtve lennie. Egyébként a száraz és szikkadt vadhúst, 
mint minden máS húst, igen hosszú ideig eltarthatjuk a jégveremben* vagy kifo-
gástalan jégszekrényekben, esetleg hűtőházakban. A fővárosi háziasszony, aki a 
vadhúst a vadkereskedőtől vásárolja, már jól leált és azonnal elkészítésre felhasz-
nálható vadhúst kaphat. A vadszárnyasok tollát nem fosztjuk le, úgyszintén a nyúl-
bőrét sem húzzuk le, amíg fel nem használjuk. A beleket még a legnagyobb fagy 
idején is ajánlatos eltávolítani. Esős, őszi napokon elrakott vadszárnyas vagy vad-
húsok csak erősen hűtő jégszekrényekben, vagy hűtőházakban maradnak meg 
élvezhető állapotban. A fogoly és fácán húsát, valamint a vadliba-vadkacsa húsát 
nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni. A fentemlítettek közül bármelyik vad húsá,t 
fehasználhatjuk levesnek, finom előételnek vagy kísérőételnek. Rendszerint a lövés-
től erősen megsérült vadszárnyas húsát használjuk fel leves készítésére. Ugyan-
csak ezekből készítjük el a vadragou, pürée és vagdalékokat. Igen kitűnő ízű a 
minden pácolásnélbüli őz- vagy nyúlgerinc angolosan elkészítve, vagy a nyúl, őz, 
szarvas, vagy vaddisznó húsa pásitétomnak elkészítve. A gerinchúsokból készült 
fileék kitűnő ízűek. Mindenféle vadhúst éppen úgy felhasználhatunk konyháinkon, 
mint egyéb húsokat, mert a húsuk tömörebb és Ízletesebb, 

A s z e r k e s z t ő r e c e p t j e i : 
Öz-filé. 

Az őzgerlno vagy combjáról szép ke-
rek, ujjnyi vastag szeleteket vágunk, 
kiverjük, nem vékonyra, füstöltszalon-
nával megspékeljük, reszelt hagyma, 
só, töröttborssal behintjük, pár csepp 
olajat öntünk rá, egy-két órán át így 
állni hagyjuk és nagyon forró, nem 
sok zsírban, pirosra sütjük. Hozzá áfo-
nyát, almapürét, zsírban sült burgo-
nyát adunk. 

özgerlnc gombával tűzdelve. 
Egy hártyáitól megtisztított őzgerin-

cet vékony sonkaszalonna- és cham-
piongomba darabokkal megtűzdelünk. 
Gyengén megsózva, pár evőkanál ét-
olajjal leöntjük, majd egy sütőpléhben, 
forró zsírral leöntve, rozsdabarnára 
sütjük. A sütésnek gyorsnak kell len-
nie, kb. 18—20 perc alatt, többször ön-
tözve. 

A gerinccsont mindkét oldaláról le-
fejt jük a sültet, majd felszeletelve visz-
szarakjuk. 

Zsírban sült burgonyával, vajjal le-
öntött zöldfőzelékekkel, áfonyával tá-
laljuk. 

Zöldségsaláta 
Egy kisebb kelvirágot, karfiolt gyen-

ge sósvízben puhára főzünk. 
Két középnagyságú sárgarépát meg-

tisztítva, uborkagyalun vékony kari-
kákra szeletelünk, majd gyenge sós 
vízben puhára főzzük. 

Vékonyszálú, gyenge zöldbabot, meg-
tisztítva, de nem felszeletelve, szintén 
külön edényben, gyenge sós vízben pu-
hára főzünk. 

A zöldségeket külön-külön edények-
ben gyenge sós, ecetes, gyengén cuk-
rozott lében savanyítjuk. 

Salátástálra a következőképpen tá-
laljuk: 

A tál közepére rakjuk a sárgarépa-
karikákat, majd ezt körülrakjuk az 
apró rózsákra szedett karfiollal. Ezt 
követi köröskörül a zöldbab. ízlésesen 
eligazítjuk, majd a tiszta savanyító-
levet ráöntjük, hogy el ne fedje. Ét-
olajjal megöntözzük és a karfiolt ke-
vés töröttborssal meghintve tálaljuk. 

Mindenféle sülthöz adhatjuk. 

Gombával töltött karfiol 
Hozzávalók: i drb 60—80 dekás karfiol. 10 dkg 
champignon gomba, 3 dkg vaj, kávés petre-
zselyem, kevés tőrőtt bors. két evőkanál tejfel. 

Gyönyörű ősz a Tátra-* 
Egyéni és autótúrával kombinált 7 és 14-napos üdülések. Pengőfizetés — Csekkek. 
Összes Tátrai Fürdők Vezérképviselete: Vigadó-utca 4. szám. 

(Futura palota). Telefon : 188-322 és 183-520. 



Gyenge sós vízben puhára főzzük a 
karfiolt, majd leszűrve, kivajazott tűz-
álló tálra helyezzük és késsel a köze-
pét jó mélyen kiemeljük. Az így ketté-
vágott karfiolt a következőkkel tölt-
jük: 10 deka gombát szeletekre vágva, 
3 deka vajban, kevés petrezselyemmel, 
töröttborssal megpirít juk. Két evő-
kanál tejfellel elkeverve, a k iváj t kar-
fiolba töltjük, visszahelyezzük a levá-
gott részt, majd tejfellel, vajjal meg-
öntözve forró sütőben aranysárgára 
sütjük. 

Vegyes saláta (4 személyre) 
Hozzávalók: 30 deka • kifliburgonya, 30 deka 
gyenge zöldbab, 15 deka spárgalej, 3 drb há-

mozott ós kimagozott almaparadicsom. 
Főtt, vékony karikákra vágott kifli-

burgonyát, sós vízben főtt gyenge zöld-
bab, spárgafej1, hámozott és kimago-
zott almaparadiosomot vékony szele-
tekre vágunk, majd külön-külön sós, 
cukros, ecetes vízben savanyítjuk. 

A tál közepére a paradicsomszelete-
ket, köréje a spárgafejet, majd a kifli-
burgonyát rakjuk. Leöntjük a legtisz-
tább savanyító lével, majd pár evőka-
nál étolajjal. 

Hideg, meleg húsételekhez, pecse-
nyékhez adjuk. 

Lekváros kifli 
Hozzávalók: Bevert vajastészta, IS—20 deka 

Iokváfr, 1 egész tojás ós vanilláa cukor. 
Az elnyújtott tésztát négyszegletes 

téglaalakúra vágjuk a minden felvágott 
tésztadarab kötzepébe nyomózsák segít-
ségével lekvárcsíkot nyomunk. A kiflit 
aztán összehajtogatjuk, de csak két vé-
gét hajlítjuk be derékszögben. Sütő-
lapra rakjuk, megkenjük tojással s 20 
percig kelni hagyjuk. Forró sütőben 
sütjük világossárgára. Vaníliás cukor-
ral meghintve tálaljuk. 

ifizváli /fhjtfiU&a uetjytji 

GALAMBBECSINÁLT 
Fiatal, kövér galambokat megtisz-

títunk, gondosan megmossuk, be-
sózzuk és kétfelé vágjuk. Beletesz-
szük egy lábasba, leöntjük forró 
zsírral vagy vajjal és 3 galam-
bonként számítva, egy deci fehér 
borral. De lehet vízzel is. Mikor 
majdnem puha, tisztított nagyra vá-
gott gombaszeleteket szórunk rá, 
együtt pároljuk, míg a vizét elfövi, 
akkor kivesszük a galambokat egy 
tálra, a lábasban levő gombára nul-
lás grízeslisztet szórunk, kissé sár-
gulni hagyjuk, finomra vágott zöld-
petrezselymet keverünk bele, kissé 
borsozzuk, felengedjük zöldséglével, 
visszatesszük a galambokat és az 
egészet közepes sűrűségűre befőz-
zük. Tálaláskor néhány kanál sűrű 
tejfelt keverünk el benne. 

Mit főzzünk a héten ? 
Az étlap-pályázat e heti nyertese: özv. 

Köszeghy Béláné, Ferenc-körút 30. II . 19. 
Univerzális konyhagépet nyert, szállítja 
Kiss Ernő és Társa háztartási szaküzlete, 
Erzsébet-körút 13. 

SZOMBAT. Ebéd: Zöldbabtews. Bécsi szelet 
rkadk.örettt'l — kövifizo&ubotfca. Túróspite. 
Vacsora: Lecsó. bajt . 

VASABNAP. Ebéd: Bagnlleves. Kacsasült 
párojt káposatávaL Dióstorta. Gyümölcs. Va-
csora: Hideg suit toával. Tésztaimaradék. 

HÉTFŐ. Ebéd: Burgomyaleves. Erdélyi 
hagymás tokány, rizsköret, ková^aosuborka. 
Piskótatészta alnmliabbal. Vacsora; Vese-velä-
vel. Sajt . 

KEDD. Ebéd: Kalaíáibétevie«. Baiprikáscstrke 
galuskával. Almásnétes. Vacsora: Kaszinótojás 
tartárrál, Tea, gyUmölk». 

SZERDA. Ebéd: Hústeves. Párólt marha-
hús rizs- és burgonyákörettel. Kapormártás. 
Hiz»feJfújt barackízzel. Vacsora: Tejfelestúró, 
köröizAtí liptói, zöld paprika, kukorica. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Zöldségleves. Tökfőze-
lék fasWhússál'. Női saeszélj*. Vacsora* A 
maradik lasirthiis, töltött-borbantött hagyma. 
Gyümölcs. 

PÉNTEK. Ebéd: Hailászló. Káposztáskocka. 
Gyüm&lcs. Vacsora: Kámtotta zöldpaprikával. 
Kukorica. 

özv. Köszeghy Béláné. 

Ï se ' 
G R A N 

Ezen előkelő WINDSOR készletet 
és egyéb »GRANIT» edényeket 

gyártja: 
PORCELLAN-, KÖEDÉNY-
ÉS KÁLYHAGYÁR R.-T. 

Budapest, V., Akadémia-utca 18. 
Gyártmányai kaphatók minden 

szaküzletben. ' 



Horgolt asztalterítő. Ezt a 285X239 
lyuksor nagyságú terítőt recében, vagy 
horgolásban csinálhatjuk meg. Mérete 
centiméterekben a lyukak nagyságától 
függ. Hét milliméteresekkel kb. két méter 
lesz a hossza és 168 cm a szélessége. 
Horgol áaához ebben a méretben 8-as, 10-es 
vagy 12-es gyöngyfomál, kisebb mérethez 
horgolócérna felel meg. Arányai igazod-
nak a ma divatos asztallapok arányaihoz. 
Leszámoló mintalapja 7í7-es rendelő-
számmal 1.— pengőért meghozatható a 
Színházi Elet Boltból (Erzsébet-körűt 7.). 
Postai rendelésnél belföldről 12, külföld-
ről 120 fillér portóiköltség előzetes bekül-
dését is kérjük. Az összeg postabélyegek-
ben is beküldhető. 

* 
Tálcakendő. Fenti teritő mintájából 

dolgozható ki. Mérete 153X107 lyuksor. 
Horgoláson és récén kivül keresztöltés-
sel is megcsinálható. Asztalközépnek, 
tálcakendőnek vagy terítőnek használhat-
juk. Három milliméteres lyukakkal 
46X32 cru nagy lesz. Mintalapja a fenti 
737-es számú mintalappal azonos. 
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Kézzel szőtt párna és ágy-
elő. A kéziszövés lehetővé 
teszi, hogy egyéniségünket 
belevihessük szőttesekbe 
úgy színbe®, mint minta 
tekintetében. Ezáltal válik 
kedvessé a sa já t készítésű 
párna, szőnyeg, terítő ée 
sok más egyéb, melyet 
magunk csinálhatunk má: 
egész egyszerű szövőszéke 
ken is. A kéziszövést érde 
mes megtanulni, inert szép 
hasznos, rokonszenves, 
könnyen megtanulható és 
gyorsan megy. Az itt kö 
zölt párna és szőnyeg jel 
logzetes háziszőttes. * 

Sarkos bordűr kereszt-
öltéshez. Egy vagy több 
színben varrhat juk ki. Le-
dolgozható horgolásban 
vagy recében is betétnek. 

. A M B E H O J Ó Z S E F 

K é z ü l n ő t t P á r n a 

Sarko« bordűr 
k a r g u t ö l t é s h e z 

UkahühuA i& ideátU életpMya 
a mxvzduíatmüvé&zet 

Kézzelszőtt ágya id 
V. Hollán-u. 31. T.298-658.Te»tformálás, akrobatika, művészi 
mozgás, itepp. ipsdálta gysraiekfoclalkoztatái, orthopüdla. 



(Jticlifi, nay 
Reggeli felkelés után egy nagy-

pohár friss gyümölcslé, félórával 
kí'sőbb forró ital cukorral vagy tej-
színhabbal. Éhség esetén egy csé-
sze Káliumfőzet. 

Ebédre: friss gyümölcssaláta: 
ananász- és káposztasaláta. Délután 
éhség esetén főzelék-koktél. 

Vacsora: párolt hal, sült burgo-
nya, ötperces kelbimbó, vegyes 
zöldsaláta, befőtt vagy frisa gyü-
mölcs, egy csésze húsleves. 

Reggeli felkelés után egy nagy 

?ohár narancslé, félórával később: 
orró ital cukorral vagy kanál tej-

színhabbal. Éhség esetén a délelőtt 
folyamán egy csésze tej. 

Ebédre: ßült burgonya pirított 
rozskenyérrel és lágytojással, szom-
júság esetén alkoholmentes ital. 
Délután éhség esetén főzelék-kok-
tél. 

Vacsora: uborkasaláta, egy kis 
szelet sült, hagyma, főtt kukorica, 
gyümölcstorta, húsleves. 

Reggeli felkelés után egy nagy 
pohár gyümölcslé, félórával később 
egy pohár forró folyadék cukorral 
vagy egy kanál tejszínhabbal. 

Ebédre: dinnye, vagy gyümölcs-
saláta, csirkefőzelék, gyümölcsfal-
téttel (ez csak igazán amerikaiaàan 
hangzikl), grapfruit saláta, párolt 
vagy friss gyümölcs, húsleves. 

Vacsora: halsaláta, pirított rozs-
kenyér, citromos tea, gyümölcsíel-
téttel. 

A diétában olyan gyakran fordul 
elő a gyümölcsfeltét, jónak látom 
leközölni a készítési módját: 

Gyümttlosfeltét. 
Vagtfunk fel két almát, 2 csésze 

répát, egy csésze zellert és egy nagy 
hagymát, zuzzunk össze fél csésze 
szőlőt, 2 zöldpaprikát ós egy csésze 
diót. ízesítsük foghagymaval, fű-
szerrel és sóval, adjunk hozzá 2 jól 
felvert tojást. 

Éhség esetén délután fogyasztható 
koktélek. 

Kis éhségnél: verjünk fel egy to-
jás sárgáját, adjunk hozzá egy teás-
kanál mézet és egy teáskanal sher-
ryt, keverjük össze egy csésze 
grapfruit-lével. 

Erősebb éhségnél: egy csésze éde-
sítetlen ananászlébe verjünk bele 
egy tojás sárgáját és egy evőkanál 
sherryt keverjünk hozzá. 

Kibírhatatlan éhségnél: egy friss 
tojás sárgáját és két evőkanál sher-
ryt keverjünk egy nagy pohár na-
rancslébe. 

Sohase b ö j t ö l j 
A fogyás nem nehéz és nem fá-

rasztó feladat. Egyetlen könnyű és 
hatásos módja a hízást előmozdító 
tápszerek mennyiségének lecsökken-
tése. Sohasem ajánlom a böjtölést 
Se nem egészséges, se nem egy 
szerű. Igen nagyfokú önmegtaga 
dás szükséges hozzá és az egészsog 
re is káros hatással van. A szerve' 
zetet a böjtölés ideje alatt mérgek 
árasztják el, amik gyakran tartós 
fejfájásokhoz vezetnek. Sokkal 

S 2 Ö R S Z A L A K szemAlcsök végleges, nyomtalan eltávolítása 100% G A R A N C I Â V A 
Külföldi hölgyek kozmetikai k iképzése a legrövidebb Idö ala 

Tanítványok szakszerű kiképzése. ( ^ Q f ^ Q j " K O Z t l l S t í k S M O D E R N A R C Ä P O L Ä 
l e v é l b e l i fe lv i lágos í tás ,vá laszbé lyeg Teréz-kf t 1/a. Tel. 114-01 
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könnyebb tudományos alapon fogy-
ni, ami nem egyéb, • mint az ízlés 
újranevelése. A szervezetet szoktas-
suk el a savképző cukroktól és ke-
ményítőktől. Adjunk neki éltető, 
egészséges, tisztító hatású eledele-
ket. 

A kövérség ellen nemcsak hiúság-
ból kell küzdenünk. Az igazi és 
nemcsak beképzelt kövérség beteg-
ség. Kóros állapot. A mai orvos az 
elhízott páciens kezelését azzal kez-
di, hogy először is lefogyasztja. A 
kövér ember többletkilói megterhe-
lik a szívet. Valósággal zsírbörtön-
be falazzák, megakadályozzák a mű 
ködését. Kritikusan kövérbeteg-é-
gek: a cukorbaj, magas vérnyomás, 
különböző szívrendellenesség. Ki-
hat a szellemi életre is, ellustít, 
megfoszt energiáinktól. Könnyen 
keltheti az annyira divatos »alacso-
nyabbrendűség« érzetét. Ha valaki-
nek csúnya a bőre, rossz az alakja, 
többnyire valamilyen meglévő, vagy 
beképzelt tökéletességéhez igyek-
szik ragaszkodni, hogy annak fitog-
tatására elvonja a figyelmet hibái-
ról. Ezért tehát az önhitt, beképzelt 
emberen legkönnyebben úgy segít-
hetünk, ha fizikai rendellenességeit 
igyekszünk rendbehozni. Egészsé-
ges, szép emberben a lelki egyensúly 
is biztosabban fenntartható. Ha 
fogyni akarunk, rendszeresen végez-
zük és már a reggelt kezdjük he-
lyesen. Mondjunk le a bőséges reg-
geliről. Nem igaz, hogy a napi 
munka elvégzéséhez szükséges erők 
gyűjtésére okvetlenül fontos a nagy 
reggeli. A tojás, kávé, pirítós, ka-
lács, ahelyett, hogy megerősítené, 
inkább lelassítja a szervezet mű-
ködését. Kíséreljük meg a követ 
kező változtatást: reggel ne igyunk 
csak gyümölcslevet, vagy ha a pá-
rolt gyümölcsöket jobban szeretjük, 
úgy azokat is fogyaszthatjuk. Va-

lamit minden esetre együnk, nehogy 
lemondva a reggeliről, duplán be-
pótoljuk a hiányt a tízórainál, vagy 
az ebédnél, ami szintén igen káros, 
úgy a fogyás, mint az egészség 
szempontjából. Ha a gyomor túlso-
káig volt üresen, a nehéz táplálék 
túlhaladja a gyomor teherbíróké-
pességét. Az ebédidő különösen al-
kalmas salátafogyasztásra, ezek 
ugyanis bőven tartalmazzák a test-
nek szükséges vitaminokat és ásvá-
nyi sókat. A saláta kitűnően rend-
bentartja a szervezetet, csupán az 
elkészítési módra kell ügyelni. A 
legegyszerűbb és a legmegfelelőbb: 

2 kanál citromlé, l kanál olíva-
olaj, egy kevés só és egy kevés 

méz. 
Mindenesetre több citromlevet, mint 
olajat használjunk, mert ellenkező 
esetben a diéta inkább hízó, mint 
fogyókúra. A salátaebédet min-
dig követheti a gyümölcs is és a 
kedvenc italunkról sem kell lemon-
danunk. 

Egy e l s ő r a n g ú é t k e z é s 
Most semmiféle korlátozást sem 

akarok megszabni, csupán az elv 
betartása a fontos. Együk azt, amire 
a szervezetünknek szüksége van, az-
után pedig azokat a táplálékokat, 
melyeket megkívántunk. Kezdj üt 
az eijrezést egy pohárka főzelék 
koktéllel, vagy salátával. Azután 
lássunk a húshoz, melyhez mindig 
egy vagy két főzelékfélét fogyasz-
szunk. Kenyér és burgonya helyett 
inkább retek, hagyma, zeller, répa, 
erősen lehűtött nyers kelbimbó, 
utána egy nagy adag gyümölcs, 
vagy gyümölcstorta, esetleg befőtt. 
Az étkezés végén étvágyunk telje-
sen ki lesz elégítve. íme ez az 
egész, nagyon egyszerű diéta, ami-
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tői nemcsak a felesleges hájréte-
günk tűnik el, de évekkel is meg-
fiatalodunk. 

Mennyi v i z e t igyunk? 
A sejtek a vizet magukhoz szív-

ják és így a víz felelős a felesleges 
súlyért. Ezért inkább korlátozzuk a 
vízivást. Tekintettel arra, hogy 
úgyis nagymennyiségű friss gyü-
mölcsöt fogyasztunk, ez nem esik 
majd nehezünkre. Ugyancsak sok 
vizet tartalmaznak a saláták és a 
zöldégek is. Ezek teljesen tiszta, a 
nap által megszűrt, desztillált folya-
dékok. Ha nem fűszerezzük túl ele-
deleinket, úgy a szomjúság lecsök-
ken önmagáért is. Ajánlatos a ren-
des só helyett a növényi só haszná-
lata, mely az ízt teljesen pótolja a 
só káros hatásai nélkül és ezenkívül 
még értékes ásványi anyagokban is 
gazdag. A víz helyett sok más fo-
lyadék áll rendelkezésünkre. Egy 
pohárka hűtött paradicsomlé ugyan-
olyan ízletes és szomjúságoltó. Fo-
gyasszunk sok citromot, ez a leg-
jobb ellenszere a felesleges súlynak. 
A citromban lévő ásványi sók és 
vitaminok elősegítik a fogyást. Ha 
nem bírjuk édesítés nélkül inni, úgy 
adjunk hozzá egy kevés mézet, de 
semmi esetre se készítsünk agyon-
édesített limonádét. 

I t a l o k r ó l . 
Sokan kérdik, hogy a fogyókúrás 

ihat-e sört vagy bort? Feleletül a 
sör kalória-vizsgálatának eredmé-
nyét adom. Egy fél liter sör 225 
kalóriát tartalmaz, ami egyenlő 
értékű ibőanyag, két és félszelet ke-
nyérrel vagy egy jókora szelet hús-
sal. Ügy-e, már mondanom sem 
kell, hogy a sörnek a soványító-
kúra alatt nem lehet helye. A bor 
helyzete kedvezőbb. Időnként egy 
pohárral fogyaszthatunk, de lehe-
tőleg száraz borokat igyunk. 

A h ú s e v é s p r o b l é m á j a 
Hacsak valamilyen különleges ok 

nem fordul elő, úgy a húsféléket 
nyugodtan besorozhatjuk diétánk-

ba. A fehérje-tápanyagok szem-
pontjából igen előnyösek. A sok 
húsfogyusztás hizlaló, ezért lehető-
leg mindig vékony szeletkéket fo-
gyasszunk. Ne süssük, de pároljuik, 
lehetőleg mindig két főzelékfélé-
vel tálaljak, leveles főzelékekkel. 
Együnk halat, is, ez kevésbé Ihízlal, 
fenérjét tartalmaz, azonkívül még 
jódot is. A halat is inkább párol-
juk, mint süssük. 

A s z é p h a j 
Most néhány szóval áttérek tes-

tünk egyes legfontosabb részének 
szépítéseié. Beszéljünk a szép haj-
ról. Talán ezt befolyásolja legin-
kább az adottság. Ezt bátran te-
kinthetjük örökségnek. A haj élő 
sejtszövet, mely az emberrel együtt 
él, lélekzik ós táplálkozik. Minő-
sége ugyanúgy függ a tápláléktól, 
mint a bőr. Kémiai alapelemekből 
van összeállítva s így módunkban 
van táplálni vagy éheztetni. 

A fejbőr egy különleges sejtszö-
vet-rendszerből áll, melynek fel-
adata a hajgyökerek fejlesztése és 
táplálása. Ezen sejtszöveteket szin-
tén a vér látja el tápanyagokkal, 
telhát a felvett táplálék minősége 
határozza meg a haj minőségét is. 
A teendő tehát az, hogy ugyanazon 
törvényeket, melyeket háziállatok 
hajzatának szabályozására betar-
tunk, magunkra is vonatkoztassuk. 
A testőrgárda lovainak fényes sző-
rét tudományosan meghatározott 
étrendi előírásokkal kezelik. Nem-
régen anyadisznókkal kísérletez-
tek. Olyan eledeleket etettek velük, 
melyek teljesen nélkülözték a jó-
dot. Az eredmény az lett, hogy az 
anyadisznó összes malacai szőrtele-
nül születtek. Később ugyanezzel 
az anyadisznóval jódban gazdag 
tápszereket etettek és dúshajzatú, 
normális malacokat kaptak. Dr. Fo-
ran, karlsbadi orvos, egy alkalom-
mal észrevette, hogy a kísérletei-
hez használt kutyák erősen hullat-
ják szőreiket. Megvizsgálta az álla-
tok táplálékát és megállapította, 

T i á \ f 2 P D T C ^ n C T R&KÓCZI-ÚT 6. s z . 
( J / f 1 / ( 1 C MX J u & E» D MI» M TELEFON I 133-166. 
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hogy az nagyrészt keményítőből és 
proteinből áll. Az ásványi anya-
gok teljesen hiányoznak belőle. 
Megváltoztatta az állatok étrend-
jét, alma- és uborkahéjat rendelt el 
nékik —ezek ilmind ásványi anya-
gokban gazdag növényrészek — és 
három hét múlva a kutyák szőr 
fejlődése meggyorsult. 

Írországban igen kedvelt eledel a 
tengeri saláta és más tengerben 
növő növények (moha stb.), két-
ségtelen ez az oka annak, hogy a 
népesség haja dús é s sűrű. Ezek az 
ásványi sékban gazdag növények 
jódban is gazdagok és a belső el-
választási mirigyeket kitűnően táp-
lálják. Ezeknek az ellenhatása olyan 
anyagokat választ ki, melyek a haj-
növést serkentik. Sajnos, azonban 
ilyen jódban gazdag növény ritka,| 
nagyrésze a tenger vizében nő. Ten-
geri eredetű zöld növények jódban 
a leggazdagabbak, de a csukamá]-
olaj, halak és az ananász is tartal-
maz iodint. Dr. Birchner zürichi 
tudós ismerte fel először, hogy a 
növények lehámozása mennyire 
megfosztja azoknak ásványi só-gaz-
dagságát. Különösen azon sók meny-
nyiségét, melyek éppen a hajnövést 
segítik elő. A hajnövekedés elő-
mozdításához igen fontos, hogy há-
mozatlan almát együnk. A haj táp-
lálásához szükséges nyersanyagok-
ban gazdag anyagokat a tengeri nö-
vényeket, halakat, osztrigákat, arti-
csókát, ananászt hazánk ugyanis 
nélkülözi, ezért érjük be az almával 
(hámozatlanul), foghagymával, sós-
kával. 

Igen fontos megtanulni, hogyan 
keféljük a hajunkat. Mindig felfelé. 
A hajkefólésnek is meg van a maga 
bizonyos szabálya. A hajnak lefelé 
való kefélése és ezáltal a fejhez való 
simítása igen rossz szokás. Okosabb, 
ha a hajnövéssel ellenkező irány-
ban mozgatva, keféljük felfelé. Ez 
erősebben növeli a vérkeringést a 
fejbőrben, azonkívül a sejtekre gya-
korolt gyenge húzás igen előnyös 

R a p i d 
A hajfes tékek király 
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A N O A N S Z I R O Z O T T H A J D I V A T J A 
nap |a lnk n a g y ó |donsága it d i v a t h u l l á m a 
Ne maradjunk ma mór csak teljesen szőkék, vörö-
sek, feketék vagy barnák, egész életre vagya nap 
minden óráidra, ellenkezőleg, hogy igazán ele-
gánsak lehessünk, alkalmazzuk mindég hajunk 
színét toalettünkhöz. Él ettől függetlenül Is változ-
tasiuk hajszínünket. Minden festés és szfntelenités 
nélkül, LUMINEX öblőaetö a hajszálak pórusaiban 
millió és millió parány s kristályt helyez* el, ame-
lyek enyhén színezve világító sugárzó szfnt adnak. 
Próbálja ki ezen csodálatos hajöblögstöt, melynek 
használatával akár naponként változtatható a 

hajszín. 
Az összes jobb fodrászok használják és alkalmaz-

zák a IUMINEXET 

Kánltz I vón és Társa Kertész-utca 43 . szám '«  
•  

hatással van a hajgyökerékre is. 
Ajánlatos a választékot időnként 
cserélni. A választék megcserélése 
a hajnövés szempontjából igen elő-
nyős. Pontos a hajkefe megválasz-
tása is. A kefe szálai legyenek erő-
sek, de rugalmasan hajlékonyak. 
A haj egészségére igen jó hatású a 

Rapid amerikai szőrvesztő hónapokig 
megakadályozza a szőrzet visszanővését. Készlet 
ára 20 P. Egyedüli magyarországi képviselet 
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A Kormányzó Ür ö l őméltósága és a Főméltóságú Asszony helgolandl utazásuk alkalmával 
Hitlar kancellár von dégel voltak a »Pátria« elektrohajón, a Hamburg Amerika Linie ú] 
16.600 brt. hajó]án. A Pátria elektxobajó a német hajóépítés legmodernebb és legtökéle-
tesebb a lkoása . Első nagysikerű északi tengeri útja után augusztus 27-től kezdve a Hamburg 

Amerika Linie Dél-Amerika nyugati partjára vezető vonalán fog közlekedni 

magyarázatot ismerünk, nem volna 
értelme, hogy azokat felsoroljuk. 

A f é r f i a k h a j p r o b i é m á i 
A férfiak kopaszságukat azzal 

mentegetik, hogy ők arra hajlamo-
sabbat. Ez a kijelentés azonban min-
den komoly alapot nélkülöz. Talán 
csak annyiban van egy kevés igaz-
ság, hogy a vérük nem oly gazdag 
ásványos sóban, mint a nők vére. A 
női szervezet több kalciumot raktá-
roz fel, mint a férfié, mert erre az 
ásványra a gyermek testének felépí-
tésénél van szüksége. Ezt az ásvá-
nyi tartalékot a szervezet felhasz-
nálhatja a haj növekedésének elő-
mozdítására is. Ha a férfiak igye-
keznének vérük ásványi sótaralmát 
növelni, olyan ásványi sókban való 
eledelek rendszeres fogyasztásával, 
melyeket erre a célra már ajánlot-
tunk, úgy a kopaszsági panaszok is 
erősen lecsökkennének. Hogy az ás 
ványi sókban gazdag táplálék mirt 
képes, arra a legjobb példa bizonyos 
népek gazdag hajnövése. 

(Folytatjuk) 

sok friss levegő, napfürdő, de nem-
csak a fej, hanem az egész testnek 
a sütetése ée természetesen a belső 
és külső tisztaság. Hogy az egészség 
és a haj mennyire összefüggnek 
egymással, azt különösen egy na-
gyobb betegség után tapasztalhat-
juk, Influenza, váltóláz, tífusz után 
a haj csomóban hull ki, elvékonyo-
dik, megszürkül. A hajhullás, mint 
ilyen, nem természetes jelenség. A 
haj kihullhat még azért is, mert 
túlnehézzé válik. A haj a sejteknek 
folytonos szaporodása következté-
ben nő. Rétegről-rétegre nagyobbo-
dik mindaddig, amíg a kis csiptető-
szerű tartó izomrész el nem neheze-
dik, amikor is ez a kis izom a 
hajszálat egyszerűen elengedi. A 
hajgyökérből új szál sarjad a régi 
helyett. A természet így őrködik a 
haj hosszúságán. A hajnak ki keli 
hullnia, de minden régi hajszál he-
lyén újnak kell sarjadnia. Ha elő 
tudjuk mozdítani a helyes táplálko-
zás segítségével az új hajszálak 
utánnövését, — amire igenis módunk 
van — hajunk mindig dús, erős ma-
rad. A kopaszság okaira igen sok 

Külföldi tanulmányútjáról megérkezett ^ ^ ^ S d S S S " ! ^ 
FEHÉR JOT.AN kozmetikus Bazilikával szemben. Tel. 113-379 



A SZERKESZTŐK ÜZENETEI 
îacUas ItMV p M i a 

Omnia vincit Amor. H a egy 
érzés elmúlik, a k k o r Mába 
ídétoü'k vissza a mult szépsé-
geit , vélt kötelezettségeit , a 
hála elmaradt érzfêisèt, — volt, 
nincs! Ezzel számolni kell, 
ebbe bele kell nyugodni és az 
a boldog, ajki ebbe minél ha-
marabb , .miméi tökéletesebben 

meg tud nyugodni. Azaz, hogy: boldog? Ta-
lán túlzottság, ha ezt a jelzőt használom, de 
végeredmény-ben mégsem az , mer t aiki egy 
nagy bánat , saenvedés, csalódás után vissœa 
tudja nyern i a lelke viszonylagosan nyugodt 
egyensúlyát , axi má r boldog! Ne tesskfc hát a 
multat elemezni, n e tessék a részleteken tű-
nődni, az élet nagy egészét kell nézni, a jö-
vőt, amelynek s ikerében bízni «éb hinni kell . 
— Nem érhetem el. T u d j a mi ez? Apró, szen-
timentális ábránd . Valaki t , a k i t jóformán mó-
dunkban sem volt megszeretni , neon' imádha-
tunk ilyen halálosan. Én azt hiszem és nem 
gondolom, hogy csalódnék' a vé leményemben: 
önt az inás heve, az úgynevezet t »papíros-
izgalom« rag-adta e l annyira , hogy ilyen túl-
zottan, i lyen halálos sötéten lásea az ön bána-
tát, é rze lme viszonzat lanságát , annak az érze-
lemnek a viszonzatlanságát , amiről voltakép-
pen tudomást sem vehettek. E g y r e k é r e m önt, 
ez egyút ta l tanács is, f igyelmeztetés is, egy 
ismeretlen jó bará t f igyelmeztetése: tessék 
sürgősem visszajönni1 a mai életbe. — D. L,, 
Newyork. 1. Az első darabot Oseipreghy Fe-
renc ir ta , a másodika t Abonyi Lajos . Mind a 
kettő megszerezhető a m a g y a r színházi ügy-
nökség ú t j á t . 2. Több ilyen füzetes vállalko-
zás van. A »Fővárosi színházak műsora« már 
nem létezik, de kis darabokat , monoOjógokat 
bőven talál. A Színházi Elet Bol t ja is szíve-
sen küld önnek prospektust , elég, ha eg y 
levelezőlapon m e g í r j a , körülbelül mi lyen ter-
mészetű darabot szeretne megszere tn i? — Olga. 
ö n azt í r j a : »Az a .baj, hogy md nem va-
gyunk) megfe le lő par tnerek . egyéniségünk 
homlokegyenest ellenkezik!« Nem tudom meg-
érteni, hogyan lehetsé.g&s ez, amikor k é t mon-
dat után ezt Irjia: »Voltaképpen olykor meg-
ér t jük egymást!« Dehát a k á r Így, a k á r úgy, 

— megnyugta tom — hogy nagyon sokszor 
azok illenek legjobban össze, a k i k n e k hom-
lokegyenest ellenkezik a természete. I t t nincs 
szabály, kedves Olga. Itt csak megértés , okos-
ság és jóindulat oldhatja meg a problétaátl 
— Filmsynopsis. Már tt)M>sz<ir válaszoltam 
erre, most csak röviden írok annyi t , hogy — 
semmi esetre sem szabad a mesét hosszú 1ère 
ereszteni. Ha valami' ú jszerű, eredeti, meglepő, 
megkapó dolgot érez, az t kell1 kidomborítani 
a synopszlsbain, — hogy úgy mondjam — az 
egésanek a »magvát!« Ne legyen több az első 
vázlat tiz-tizenkét oldalnál . Arra mindenesetre 
ügyelni kell, hogy könnyed, tetszetős és éret t . 
«Z'éip st í lusban legyem az egész ta r tva . — 
A. L. Manapság az ember nem fog ilyen nagy 
munkának neki . csak altikor, ha előzetesen 
biztosítják áriról, hogy — nem dolgozik hiálba. 
AZ egész elgondolást, a tervezetet, a vázla-
tot mutassa be előbb az Illetékes kr i t ikusnál 
és osaik elfogadás után kezd jen neki a mun-
kának- — Levendula. Egy kics i t m á r sok 
azokból a rég i jó Időkből. A jelen sokka l 
aktuál isabb! — Dalok szárnyán. Esküvőre. 

Sóhaj az ősz előtt. A versekről nem vagyok 
hivatva bírálatot mondani . Mindössze k é t meg-
jegyzésre szorltkozhatom. 11 Pont után n a g y 
betü. 2. »Előtt« k é t t ! — Iván. N e m foglalko-
zunk az ilyen kérdlétesel. — B. Tibor. Tessék 
a rövid, érthető, világos synopsist egyene-
sen szerkesztőségünk elmére beküldeni . — 
E. báréné. 1. Fővárosi oiperettsziinház, később 
Művész Szín-ház. E helyen volt, ugyanebben a 
helyiségben va lamikor a Fővárosi Orfeum. 
2. Az illető, úgy tudom, mos t csak egy szín-
házat fog vezetni. 3. Tessék csak válaszolni 
az említett levWre szépen, nyugodtan, de 
minden különösebb melegség nélkül . — Par 
nobile! Nincs válaszom. Magántermészetű dol-
goklkai nem foglalkozhatom. — M. D., Sze-
ged. (Különféle panaszok.) Az első panasz, 
ami a szép hölgyet illeti, ne vegye rossz né-
ven. nem panaszkodás : inklálbb dicsekedés. 
Ami a -második k i fogás t Illeti, azt nem na-
gyon ér tem. A ha rmad ik ra pedig a m e g j e g y -
zésem csupán annyi, hogy mi ezzel a 'Kér-
déssel nem- foglalkozhatunk. Annyi bölos em-
ber -töri a fe j é t a közlekedés mizér iá inak meg-
szüntetésére é s eltüntetésiéire, hogy — m a j d 
csak k i sü tnek va lami t ! Osak egyet mondha-
tok: a napokban volt kezemben a Vasárnap i 
U j sdg ISOl-es évfo lyama. Ott min-t határozott 
tényt emiitik, hogy »a fővárosban- legközelebb 
a lu l já rókat fognak építeni a Lánchíd pesti 

IsUolá'i - lideuuüusaíc 

Dr. Törőkné Jakab Ágnes 
Svábhegyi Gyermekotthona 

(I., Mátyás király-út 15/b. Tel. 165-173). Magaslati klíma. 
Iskoláztatás egészséges gyermekek számira. Elemi és közép-
iskolai tanítás 14-éves korig. Német, angol, francia nyelv-

oktatás. Téli sportok. Hízókúra. K ö z p o n t i f ű t é s . 

6 Heftes« 3 hónapos és 1 éves 
Iparművészeti tanfolyamok : 
művészi rajz, felsőruha, gyermekruha, szabás, varrás, ter-1 
vezések, művirág-, lámpaernyő-, kesztyűkészítés, bőrdom-1 
borítás, lakkozott fatárgyak, üveg és porcellán festés, se-1 
l"embatik stb. Iratkozás szeptember 1-től d. e. 10—12-ig. | 
ÉBER ANNA áll. eng. ifjúsági képzőművé-
szeti Iskola, Budapest, VI., Teréz-körút IP 

Gönczi Terka 3 S „ t 
Budapest, V., Szeméi fník-atca 25. Daaapartea. 
Teleion : 110-522. Fe'.fétetatk : leányok 4—18 
éves kerij, Ilik 12 l ' l l l l mint bentlakók is 
bejárók kis létszámbaa. Délutáni íoflalkoztali. 
Óvoda délelőtt , délután, é t k e z é s s e l Is 

gyermeksisnetPríum ERDEI ISKOLA 
elemi tagozatban ínternátussal, nyilv. joggal. Zugliget 
81-es villamos végállomásnál, Remete-út 18. T. 164-986. 

Dr. K a r d o s n é Urileányotthona 
Modern berendezés. Légfűtés. Folyó melegvíz. 
Kitűnő ellátás. Kívánatra korrepetálás, nyelvek, 
V „ P o z s o n y l - ú t 14. Telefonszám : 310-887. 
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hídfőjénél léi» a ma i Berl ini- téren, csak azért , 
mer t a közlekedés annyi ra megnövekedet t , 
hogy kiéptelemség lebonyolítani.« T e h á t : a 
konfl isok, omnibusz,ok korában ls igy volt. 

S Z Í N H Á Z . Színinövendék: Rózsahegyi Kál-
mán, a Nemzeti Színház örökös t a g j a színész-
képző tanfo lyamára a beiratások megkezdőd-
tek. Je lentkezni lehet hétfőn és szerdán dél-
u tán .4—6 óra között : József-körút 19. I . e. A 
többi napokon I., Meokina János-út l l / a . , a 
Rózsahegyi-házban. — Előfizető. Bárdos Artúr-
ná l a Belvárosi Színházban jelentkezzen. — 
3:1. Bársony Rózsi Milanóba utazik). 

FILM. *»M. F. I.< Mindkét 
műterem ál landóan alkalmazot t 
sa já t fényképészeivel dolgozik. 
Ese t leg nekik lehet szükségük 
kisegí tőre. N e v ü k : H a j n a l I s t -
ván (M. F . I .) , Faludi László éa 
Manninger János (Hunnia) . 
— »Régi olvasó.« A F i lmegye-
sület I skolá já t Gaál Béla veze-
ti. — Sz. Z.-né, Vámosgyörk. 
Az »Uuskju-pályáziatot már le-
zár tuk és a beérkezett jelent-
kezéseket átadtuk a »János vi-
téz«-film gyár tó inak. — Bäsch 
Gyula. Címe: Alexander Korda, 
Esq . London Fi lm Ltd.—Den-
ham Studios, Denham, Backs . 
England . 

KÉZIRAT. F. M. Kedves 
í rások, de még nem közölhe-
tők. — Gaal József. Tehetsé-
ges. — Ar» poetica. A formára 
több gondot kel l fordítani. — 
Ferenc. Az egész darabot küld-
je be, egy felvonásból nem ál-
lapí thatunk meg semmit Ba-
rát. Vilmos császár-út 32. — 
Paál E .Nem közölhetők. — 
Margit . Érdekes írások. — L. J. 
Fejlődik ! 

VEGYES. Jakabfalvy Már-
ton: Fényképeztessék le az Il-
lető egy-két festményeit és a 
reprodukcióból kü ld jenek He rmann Lipót, Sző-
nyi Is tván, Aba Nóvák Vilmos festőművészek-
nek . írják" meg a körü lményeket , öki majd ta-
nácsot fognak adni . Hermann Lipót c ime: Ke-
lenhegyi-út 15, Szőnyi I s tván : Baross-utca a , 
Aha Nóvák Vilmos: Zsolt-utca 7. — Franzess-
bad. A Nemzetközi Regénypályázat ú j k i í rásá-
n a k feWéielei még nem jelentek meg- Földeis 
Jo lán jelenleg Londonban tartózkodik. Mind-
két ügyben bővebb felvi lágosí tást ad: Mid 
Européen Service, Dr. Keoipel Jenő ügyvéd, 
Budapest , Dorottya-utca M. — Péterfia Júzsef-
né. Nippon E c h a n g e Club, Múzeum-utca lő/a. — 
Kíváncsi Presov. í r jon Ernőd T a m á s n a k : Szent 
I s tván Parki 17. Beszéltünk vele s megígér e, 
hogy megtudja a elmet és meg í r j a önnek . A 
másik kettőt az amer ika i követségén tudhat ja 
meg. 

K O Z M E T I K A . Molett asszonyka. A kövér 
arcot középen kel l erősen pirosítani, de minden 
esetben fon'os, hogy az egyenletesen legyen az 
arcon elosztva., nem foltosán, mer t különben 
nem hat természetesnek. — Vadrózsa. A mellek 
ruga lmasságának megőrzését már 13—14 éves 
korban kell elkezdeni, a legtermészetesebb és 
egyszerűbb móddal, sporttal és gimnaszt ikával . 
Nem lehet eldönteni, mert f ü g g mindig öröklé-
ses ha j lamtól . — Kisasszonyka. 1. A grízeket 
csak szakorvosi kezeléssel lehet kipusztí tani 
nyomtalanul és véglegesen. 2. Részben ha j lam, 
részben egészségtelen életmód következménye 
és ha m á r bekövetkezett , amit levelében emit ' , 
akkor azon semmifé le kezeléssel segíteni nem 
lehet, csakis műtéttel. — Nyugtalan asszony. 

Brassay Gizi éa Lulgi Fanciola 
Locarno ban házasságot kötöttek 

Nem szabad az é tkezések közben n a g y szünete-
ket hagyni , az ételeket túl íorrón fogyasztani és 
főleg meleg ételhez n e m szabad1 jeges italt 
inni, nyugodtan és türe lmesen kell enni. A ki-
sebb mennyiségű étel alaposan m e g r á g v a töké-
letesen megemésztődik és igy sokkal nagyobb 
hasznára vál ik a szervezetnek, mint a felüle-
tesen megrágo. t , n a g y da rabokban lenyelt éted. 
Kellő táplálkozás mellett sokszor olyan beteg-
ségektöd lehet megszabadulni , a m e l y e k r e la ikus 
nem is gondol, min t például rossz emésztés, 
gyakor i fe j fá jás , vérszegénység séb., m e r j igen 
nagy h iba a bőséges étkezési — B. V. J. A 

lesoványodáshioz, hogy az n e 
tör ténjék az egészség rovására , 
legalább is hetekre , ha nem 
hónapokra van szükség, a k á r 
ál talános fogyasztást , a k á r he-
lyi (láb, esipö, ka r , nyak-
hátsórésze, stb.) soványítást 
kel l végezni. Akinek az első 
hetekben a s t randolásnál van 
annyi lelkiereje, hogy nem tö-
rődik a lak jáva l , hanem hozzá-
lát orvos á l ta l előirt normális , 
de kalóriaszegény étkezéshez, s 
emellett evez, úszik, odyan 
meglepő eredménnyel korr igál-
h a t j a a l ak j á t , amelye t párhóna-
pos tooplolássiail sem tudna el-
érni. — Kétségbeesett. X. Való-
színűleg az idő fo lyamán azt 
el fog ja veszíteni. H a 6—7 éves 
korá ig nem fej lődik vissza, 
forduljon kis lányával szakorvos-

hoz. 2. A bőséges étkezés sok-
ka l nagyobb hiba, mint a ke-
vés. A szervezet, mig a sok 
ételt feldolgozza, állandóan fo-
kozott mumkában van , soha 
s incs pihenése. Igy az tán nem-
sokára k i f á r ad é s nem tud a 
k iván t céJttialo megfelelni . 
Ezér t a toiltáplált emberek igen 
g y a k r a n sápadtak, vérszegé-
nyek , legtöbbször gyomor-

vagy cukorbajosak, amellet t á l landóan és egyre 
többet esznek, ezzel ál lapotuk folyton rosszab-
bodik. A hig iénikus é le tmódnak első alapvető 
tétele: a r i tka időközökben való mérsékletes 
étkezés. — Bőrápolás. Általában a bö.r meg-
felelő és egyéni házikezelését má r f ia ta lkorban 
a ján la tos kezdeni, Nem szabad f igyelmen k í -
vül hagyni , hogy a bőrápoláshoz tartozik a 
rendszeres és megfelelő táplálkozás, a minden-
kori t isztaság és a megfelelő életmód. 

K O N Y H A . Étlap. A 33-as számú étlap-
pályázatot Nyulasisy Antalné, Rákosii egy, Köl-
csey-uitca 97. nyer te . — Régi hü olvasó, Cluj. 
T a l á n vissza tud emlékezni, melyik számban 
jelent meg a k íván t recept. Szívesen elküld-
jük. — Grümberger Lili. Amint l á t j a : idény-
saerü befőzélsi recepteket állandóan közlünk. 
Ha va lami mlátet k iván , í r ja meg . A penészes 
fehérneműt mossa kii, főzze k i egy jómárká jú 
mosóporral, Jól kiöblítve, lehetőleg napon szá-
rítsa. Neon valiósziinü, hogy az első .mosásra 
el tűnnek a penészfoltok. 

K É Z I M U N K A . F. A. Csaipán szövegben 
nehéz kérdésiére kielégí tő választ adni , mig 
képben jelenleg anyagtorlódás miatt nem tu-
d u n k megtfelelűt beosz'tomi. Aziélrl, amin t te-
he t jük , hozumk őnmekvalót, csak f igyel je 
rovatainkat. — Háziszőttes. Nem kell olyan 
nagy szövőszéket beszereznie. Lehet egysze-
rűbb é s olyan kiesi , hogy nem foglal el több 
helyet, imint egy vaairégé.p. Tanulásnál oko-
sabb is egyszerűbbel kezdeni. Sálat, törülkö-
zőt és hasonló k isebb dolgokat gyönyörűen 
csinálhat egész k i s szövőszéken is. 

Kkésözüí? T a n u l j o n k o z m e t i k á t 
alaposan, gyorsan! Kérje LORÁNDNÉ KOZMETIKA 
Mussolini-tér 3 Telefon: 120-463, prospektusát. 

Strandkozmetikai különlegességek 
fényvédő krém, óriás tubus P 3.— 
azörírtó krém, óriás tubus P 3.— 

LORÁNDNÉ K O Z M E T I K A , M u s s o l l n l - t é r 3 . 
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Hevesi Sándor konieransza 
Ez a darab nemcsak kettős titok, hanem egyúttal kettős pro-

bléma és kettős drámai konfliktus. Az orvosnak meg kell őriznie a 
titkokat hivatalból, de néha az apaság is titok leple alatt rejtőzik. 
Itt két drámai válság van összeforrva, az orvosé és az apáé. Az or-
vos kiadja a titkát, — mert mint apa, félti a leányát egy szerencsét-
len házasságtól, ebből támad a bonyodalom és a végső kifejlet, amely 
az apát és a leányát egymás karjaiba vezeti. 

Ilyen erős drámai konfliktus, amely a múltban elkövetett hibák 
és tévedések lélektani következménye, csak úgy vihető keresztül, 
hogy a szerző igen kevés személyre szorítkozik, de ezeket annál gaz-
dagabban szereli föl. A szóbanforgó öt szerep öt színpadi feladat, 
amely a művészektől nemcsak helyes értelmezést és kifejezést kíván, 
hanem jelentékeny többletet, világosan kifejezve azt, hogy 
a színész vagy a színésznő a saját lelki készletéből járuljon hozzá 
az alak valódiságához és életszerűségéhez. Olivia, az idős művésznő, 
aki eleinte nem tud és nem is akar megöregedni, imádója, az exo-
tikus fiatal herceg, a maga furcsa idealizmusával, Coster, az orvos, 
Isolda, a fiatal leány, aki fiatalt játszó anyja mellett kénytelen öreg 
fejjel gondolkodni, Yvers, a lelkiismeretlen és mégis rokonszenves 
kéjenc, aki egy leány ifjúságával ákarja megfrissíteni a maga rö-
vidreszabott életét: izgató feladatot nyújtanak, hatásos fordulatokat, 
kirobbanó jeleneteket, amelyeket azonban meg kell óvni minden 
olcsó színpadiasságtól. 

A darabnak szinte hibája az, hogy érzik rajta a szerkesztés, 
nem egy drámai atmoszférából nő ki a cselekmény. Magától értető-
dik, hogy nincs a világon az a Sztaniszlavszky, aki itti Csehov vagy 
akár Gorkij-féle levegőt vihetne a színpadra, de a rendező legna-
gyobb problémája itt mégis csak az, sikerül-e ezt az öt különböző 
embert, akiket jóformán a véletlen sodort egymás közelébe, olyan 
egységbe forrasztani, hogy a darab ne játszódjék le légüres térben. 

Valamikor, Dumas vagy Sardou idejében a fordulatok és a szó-
noklatok többet számítottak, mint a hangulatok, de Ibsen, Maeter-
linck és az oroszok e tekintetben alaposan megváltoztatták a darab-
írás egész módszerét, úgy, hogy ma egy komoly drámai müvet nem 
is tudunk már elképzelni a színpadon: a megfelelő hangulat-hatások 
veikül. A rendező kiválasztásánál tehát a pályázóknak gondolniok 
kell arra, hogy éppen a darab sokszor elnagyolt hatásait, darabos 
voltát a rendező munkájának kell ellensúlyoznia, aprólékos, finom 
kidolgozással, amely szeretettel merül bele a részletekbe s támogatja 
a színészt föntebb említett feladatának megoldásában. Ez nem any-
nyit jelent, hogy letörjük a hatásos jelenetek éleit, hanem hogy lé-
lektani finomságokkal puhítsuk minél emberibbé mindazt, ami 
könnyen merő teátrálizmussá torzulhat. 

Hogy az egyes szerepeket illetőleg csak elsőrendű színészek jö-
hetnek számításba, ez nem szorul magyarázatra. 



K e t t ő s t i t o k 
I solda Olivia 

Szereplők ; 
Herceg . . . Yvers Coster 

E L S Ő F E L V O N Á S 
Egy nagy színház sztár-öltözőjének kis fo-
gadószobája. Jobbra ajtó a tulajdonkép-
peni öltözőbe, hátul ajtó a folyosóra. Bal-
ra ablak, falitükör és asztal, oldalt mel-
lette írógép, szék, pamlag. Szőnyeg, stb. 
Olyan, mint a budoár. Balra az írógép fö-
lött egy feketébe öltözött úr nagy arcképe. 
Virágkosarak és virágcsokrok az asztalo-

kon és a földön. Erős világítás. 
Isolda (tipikus mai lány, türelmetlen és 

fiatal, gyengéd, de jól termett. Egyszerű 
estélyi ruhában, egy csokor virág van a 
karjában. A folyosóra vezető ajtón kifelé be-
szél): A mama nagyon szépen köszöni, di-
rektor úr. Nem, nem. Ma már nem me-
gyünk el. Előadás n tán egyenesen haza a 
hotelbe. 

Olivia (hangja a félignyitott ajtón át): 
Ezek a mai férf iak! 

Isolda: Most á tment a Severin öltöző-
jébe. Cukorkát v i t t neki, meg a színházi 
orvost. Legrosszabb esetben még a szerző-
dését is meghosszabbítja. 

Olivia (hangja): Ugyan Babykám, csukd 
be az ajtót . Leoltom a villanyt, jó lesz a 
szünet a la t t ez a kis sötétség. 

Isolda: De ha Conny jön, kérlek, 
gyúj tsd fel a villanyt, mert szegény f iú 
félni fog. 

Olivia (hangja): Már i t t van? 
Isolda: Nem. Nem dugtam el. 
Olivia: Nem olyan sürgős. Mondd neki, 

hogy egy pár percig pihenni akarok. 
Konstantin herceg (lábujjhegyen jön, 

mögötte Yvers, aki gyorsan behúzza az 
ajtót. Mindkét férfi esté\lyiruhában. A her-
ceg karcsú, törékeny alak, alig több har-
mincnál, néha még fiatalabbnak látszik. 
Keskeny arca most lázas és kipirult): Ö, 
Baby! 

Isolda (fölkel): Halló, Conny! 
A herceg (kissé szláv kiejtéssel beszél): 

Énekelt, mint angyalka Is ten trónusánál! 
Ilyen második felvonást Tannhauserből 
még sohase nem hallot tam! 

Isolda (közömbösen): Igen . . . "Ügy lát-
szik, még megérdemeljük a gázsinkat. 

Herceg: Földszinten mindenkinek ned-
ves a szeme. 

Isolda (kissé kimérten): Minek köszön-
het jük a szerencsét, mérnök úr? 

Yvers (negyven esztendős, kisportolt, jó-
megjelenésű. de kissé kiélt, zavart mosoly-
lyal áll): Én is fölcsaptam a lelkesedők 
közé. Ű j f iú vagyok ezen a területen. Hát 
kikértem őmagassága protekcióját , hogy 
egyszer én is megnézhessem ezt a szentélyt. 

Herceg (fejét csóválja, aztán): Képzelje 
csak el, Baby, ma halot ta először Tann-
häusert . 

Yvers (tisztelettel): Mégpedig mind já r t 
először Olivia Landyval, mint Erzsébettel. 

Herceg: Azt mondja, mindig hitte, hog: 
ő botfülű. 

Yvers: De ma rá jö t tem az ízére. 
Olivia (hangja bentről): Baby! 
Yvers: A h a n g j a kifogástalan. 
Isolda: Egy pil lanat, Conny. Azt hiszem, 

mind j á r t audienciát kap! (El jobbra.) 
Yvers (föl és alá jár, az Íróasztal fölött 

levő képet nézi): Mozart? 
Herceg: Mozart copfot viselt. 
Yvers: Igaz. Há tha . . . nem színházi öltö-

zőben lennék, — én Lincoln Ábrahámra sza-
vaznék. 

Hetrceg (megrázza a fejét): Semmiféle 
Ábrahám! De ez is volt egy pur i tán. 

Yvers: Pur i tán? Az foglalkozás, vagy 
nemzetiség? 

Herceg (türelmetlenül): Mondja, H a r r y . . . 
miér t maga mindig mu ta t j a magá t tízszer 
tudat lanabbnak, mint amilyen? Ez a portré 
nagyszerű ember. Nagyon nagy művész. 
Csak zeniének élt és jó erkölcsnek. Nagy 
karmester, Tiburt ius Edwin. Művésznő el-
huny t fér je . 

Yvers: Nagyon szép ráma, Remélem, a kép 
cserélhető? 

Heírceg: Kérek több tiszteletet. Neki kö-
szönheti Olivia legszebbet, legjobbat. 

Yvers: A lányát? 
Herceg: Persze. D e . . . azonkívül volt 

Oliva asszony tanítómestere, ö vezette ra-
gyogó sikerei csúcsára! 

Yvers: Régen meghalt? 
Herceg: Öt éve. Nem egészséges volt. Föl-

emésztette hivatása. 
Yvers: Sose hit tem volna, hogy ilyen 

életveszélyes foglalkozás operákat dirigálni, 
h a az ember felesége Szent Erzsébet. 

Herceg (megigazítja a nyakkendőjét): 
Hall ja , H a r r y kedves, én nagyon szeretek a 
maga humorát . És különbenis, azt hiszem, 
derék f i ú . . . 

Yvers: Igazán, azt hiszi? No és mi a de? 
Herceg: De mindig és mindennel maga 

ironizál. Há t igen, miért ne? Magának 
öröm, nekem is. D e . . . ma, most, itten, 
nekem nem nagyon kellemes. 

Yvers: Szóval, most komolyra fordul a 
dolog? Ugy értem — őnagyságával? 

Herceg (sóhajt): Ô, h a én is tudnék ilyen 
egyszerűen mondani és kérdezni. Kérem, 
ad ja kezét. Talán átszáll belém kis férf ias-
ság, kis erő magából. 

Isolda (bejön, int a hercegnek): Tessék. 
Yvers: Magára öltötte a kedves mama 

már a szentség összes kellékeit? 
Isolda: Még nem mindent. De azért Conny 

bemehet hozzá. 
Herceg (hálás tekintettel bemegy az öl-

tözőbe). 

Pol lák Saro l ta kozmetikai intézete—2 
® ^ ^ M W A B w l « M szépségápolása a legmodernebb. 
Végleges villanyos szőrfelenítés. „Miracle"szépségápoló-szerek. (Prospektus) Külföldi tanítványkiképzés. 
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Mme Çaêy. Wagnex 
őszintén bevallja, hogy hány éves és elárulja, 
m i k é p p e n . s z é p ü l t meg ilyen meglepően 

»Magam sem értem!« í r j a Mme Wagner. 
»Nem hiszek a szememnek, ha megnézem 
néhány nappal ezelőtti fényképemet. Leg-
alább 40 évesnek látszottam. Ráncok és 
vonalak csúfították el homlokomat, sze-
mem és szám környékét. Arcbőröm sötét 
és csúf volt. Ma boldogan látom, hogy 
bőröm bársonyos, tiszta, ráncmentes, — 
barátnőimben csodálatot és irigységet 
kelt. Azt mondják, hogy alig látszom 25 
évesnek, pedig tényleg S5 vagyok. Én is 
úgy érzem, hogy meglepően megszépültem 
és ezt csak a kétféle bőrtápláló Tokaion 
krémnek (éjjelre rózsaszínű, nappalra fe-
hér) tudajdonítom. Több barátnőmnek 
ajánlottam a bőrtápláló Tokaion kréme-
ket és ők is azt mondják, hogy meglepő 
eredményt értek el velük.« 

A rózsaszínű bőrtápláló Tokaion krém 
tartalmaz Biocel-t, a f iatal bőrnek ezt az 
értékes elemét, amely a wieni egyetem 
egyik hírneves professzorának felfedezé-
sén alapul. Használjon rózsaszínű bőrtáp-
láló Tokaion krémet este leflekvés előtt. 
Bőrtápláló és szépítő hatása álma idején 
is érvényesül. A bőr rugalmassá lesz, a 
ráncok tünedeznek. Nappal fehér Tokaion 
krémet használjon, hogy kioldódjanak a 
fekete pontocskák, összehúzódjanak a ki-
tágult pórusok és a bőr üdévé, tisztává, 
bársonyossá váljék. 

Ez a kúra mindössze »napi 3 perc« tar-
tamú és segítségével jóval fiatalabb, szebb 
arcbőrt kaphat. Visszakapja pénzét, ha 
az utasítás szerinti használat nem hozná 
meg a joggal várható eredményt. 
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Isoida (becsukja az ajtót. Nem néz 
Y versre): Tizenegy órakor próba, kettőkor 
ebéd a direktornál. 

Yvers: Kell ezt 
• Isold a: Sajnos. 

Yveds: És ma előadás u tán i 
Isolda: Mindjárt haza. Pont félegykor el-

oltjuk a villanyt. 
Yvers: Én meg megint itt állok, mint 

hegyen a szamár! 
Isolda: Talán majd rólad álmodom. 
Yvers: Nagyon kedves, de az nem segít 

ra j tam. 
Isolda: Ô, te materialista! 
Yvers: Igazán nem szép sziveeském, hogy 

hogy bánsz velem. 
Isolda: Nem szökhetem meg a mamától, 

hogy észre ne vegyo. 
Yvers (ingerülten): Hallgass ide, Baby. 

Én férf i vagyok. Nem tudom, van-e fogal-
mad róla, hogy ez mit jeient. 

Isolda (elgondolkozva/: Férfi, az . . . egy 
elkényeztetett, nagyigényű, képzelődő és 
alapjában véve rettoueieten tehetetlen va-
lami, akivel nem szaluid kikezdeni, hogy 
az ember el ne vesztíse az önbecsülését. 

Yvers (dobbant a lábával): Baby, ez szem-
telenség! 

Isolda: Te, ne veszekedj telem. 
Yvers: Persze, a te számodra férf i holmi 

hőstenor! Törvénnyel kellens megtiltani, 
hogy ilyen csirkéket az ilyen kappanok 
közelébe eresszenek! 

Isolda: Már jónéhányszor megmondtam 
neked, hogy az én számomra nem férfiak 
ezek. Olyan emberek, akik esténként fos-
téket kennek az arcukra, valami lehetetlen 
jelmezbe bújnak és azt képzelik magukról, 
hogy ők Tannhäuser uraság, vagy Hamlet 
ú r . . . 

Yvers: Szégyeld magad. Nincs érzéked az 
ilyen fenkölit dolgok számára. 

Isolda: Persze, nieked van. Ami pedig azt 
illeti, hogy ki az igazi férfi, hát azért hál-
istennek tudom és meg is értem. Kicsi és 
nyomorúságos életemnek ez az egyetlen 
szépsége. 

Yvers (összeráncolja homlokát): Te tudod, 
hogy mi az: férf i t 

Isolda (a képre mutat): ö az volt. 
Yvers (megkönnyebbülten): Vagy úgy. 

(Tisztelettel vegyes iróniával hajol meg a 
kép előtt.) Nagyrabecsült mester, mélyen 
tisztelt papa. Nagyon kedves volt öntől, 
hogy ezt a furcsa és drága kis teremtést 
adta a világnak! De egy csöppet se kedves 
öntől, hogy olyan páratlan f é r j és apa volt, 
hogy mi élők — lépten-nyomon megszégye-
nülünk önnel szemben . . . 

Isolda (mosolyogva): Hü, de hamisan 
heügzik. 

Yvers: Nem mindenkinek adatott meg, 
hogy glóriával a feje körül sétáljon egész 
nap, — főleg nem egész éjjel. 

Isolda (sóhajt): Olyan igaz, mint ahogy 
szeretlek, te vagy a legostobább ember, 
aki valaha egy komoly lány út jába került! 

Yvers: Olyan igaz, mint ahogy szeretlek. 
— te vagy a legszemtelenebb boszorkány, 
aki pokoli tudatlanságában valaha is álmat-
lanabb éjszakákat szerzett annak, aki sze-
reti. 

Isolda: Szóval tudatlan vagyok! És mit 
nem tudok, ha szabad kérdeznem! 

Yvers: Pé ldáu l . . . drágaságom, nem tudod, 
hogy egy férfi — nem kisfiúi 

Isolda: Miért nem, drágaságom 1 
Yvers. (nehezen uralkodik magán): Egy 

pár nyájas kis levélkéből, néhány titkos kéz-
szorításból, egy-egy lopott csókból a kapu 
alatt, — nohát ebből nem élhet meg férf i! 

Isolda (elgondolkozva): Szóval hamarosan 
és sürgősen zoológiát kell tanulnom. 

Yvers (kijavítja): Fiziológiát. Angyalom, 
valami baj van a műveltségeddel, mert a 
legegyszerűbb idegenszavakat is mindig 
összecseréled. 

Isolda (az órára néz): ö t percünk van még. 
Igazán nincs fontosabb dolgunk, minthogy 
ilyen tánciskolamodorban csipkedjük egy-
mást 1 (Lassan odamegy hozzá, nyaka köré 
fonja a karját és megcsókolja.) 

Yvers (egy idő múlva eltolja magától, ne-
hezen lélekzik): í gy nem szokás csókolni, 
drágaságom, ha az embernek öt perc ideje 
van, az,tán legalább húsz óráig nem talál-
koznak. 

Isolda (kicsit elfultan, megsimogatja sze-
mét): Hát mit tegyek, hogy a kedvedre le-
gyen! 

Yvers: Teszem föl, kedvemre volna, ha ma 
este, vagy holnap reggel, délben, vagy este, 
de végre eljönnél egyszer hozzám. Végre,végre! 
Hogy egyszer egy félóráig nyugodtan beszél-
gethessünk. 

Isolda: Nyugodtan beszélni. Elhiszem, hogy 
te nyugodt lennél. Japántól Párizsig épp 
elég rutint szerezhettél ezekből a beszélge-
tésekből. Talán egy kicsit túlsókat is. De én 
nem merném ezt mondani. 

Yvers: Dehát végreis nem tudom, mért 
olyan nagy do log . . . 

Isolda: Ó, én tudom. Én tudom, mi az, 
amikor egy magamfaj ta műveletlen, de tisz-
tességes lány elmegy a nyugodt beszélge-
tésre egy férfi lakására, 

Yvers: Hát akkor mi a megoldási 
Isolda: Ez neked sohase jutott eszedbe! 
Yvers: Csak nem ar ra gondolsz, h o g y . . . 

Isolda: Igazán fölháborító, hogy gondolni 
merek ré. 

Yvers: Arra, h o g y . . . 
Isolda: A r r a h o g y . . . 
Yvres: Feleségül vegyelek! 
Isolda: H$t az olyan szörnyűség lennel 
Yvers (sóhajt): Hát a k k o r . . . úgy-

látszik . . . nincs más hátra, minthogy össze-
házasodjunk. De hogy okos do1 got mű-
velsz-e . . . 

Isolda (rövid szünet után): Most engedd, 
hogy egy pillanatig én beszéljek, te férfi, 
aki csak okos dolgokat akarsz művelni. Én 
épp úgy beleúntam ebbe a szakadatlan csa-
vargásba, mint te beleuntál abba, hogy 
virágról-virágra röpdössél. Azónkívül épp 
olyan komisz és meubízhatalan jellem vagy, 
mint én. és józan lány nem menne hozzád 
feleségül. 

Yvers (mosolyogva): Téged sem venne el 
józan férfi. 

Isolda: Elég a bókokból egyelőre. De egyet 
be kell látnod: a mamát vendégszereplésein 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
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és az utazásain nem hagyhatom egyedül. 
Yvers: Ahogy a dolgok most állnak, úgy-

látszik, a mama hamarosan állandó uti-
kisérőt kap. Ez a fiú imádja őt, nincs más 
dolga és módja is van hozzá. 

Isolda: Keinéljük a legjobbat. Ha ez el-
intéződik, ha a mama gondját elvetettem, — 
hát nem bánom, rászánom magamat. 

Yvers: Én se bánom. Keaet rá! 
Isolda (kezét a kezébe teszi, aztán lépést 

hátra lép, halk nevetéssel): Ës . . . mondja 
csak, mérnök út, el tud maga tartani egy 
asszonyt! 

Yvers (komolyan): Meg vagyak győződve 
róla, hogy két hét múlva valóban .módom-
ban lesz. 

Isolda: Két hét múlvat Nem értem, mérnök 
úr. 

Yvers; Mert a Kondor Művek igazgató-
ságának agyában úgylátszik, mégis deren-
geni kezd. Márcsak alá kell írni a szerző-
désemet. (Magához vonja Isoldât.) Azt hi-
szem, nagyon rendes polgáremberek leszünk, 
drágaságom. 

Isolda: Állandó lakással. Talán valahol 
kint a kertvárosban. 

Yvers: Ha akarod, nem is állandó, ha-
nem öröklakással. 

Isolda: És nem kell utaznom többé! 
Yvers: Rendben van. Nem fogunk utazni. 
Isolda: Sajá t konyhánk lesz. Tulajdon bú-

torunk! Saját törülközőnk. 
Yvers (bólogat): Saját konyhánk, saját 

bútorunk, — és saját gyermekeink. 
Isolda (nyugodtan): Kopogd le ezt, drá-

gám. 
Yvers (megkopogtatja az asztalt): Három-

szor. 
Isolda: Színházi babona. 
Yvers: Sportembereké is. 
Isolda': Sportemberek! Igazán megígéred, 

hogy nem fogsz többé repülni? 
Yvers: Nem, szívecském. Ezentúl majd 

csak légi omnibuszokat építek más filiszte-
rek számára. Mi majd csak lentről nézzük. 

Isolda: És ha valami föntről fejünkre 
esik? 

Yvers: Majd életbiztosítást kötök nagyobb 
összegre. 

Isolda: Utálatos vagy, angyalkám! 
Yvers: Te, ez nem is rossz ötlet. Egy 

rendes polgár életbiztosítással gondoskodik a 
feleségéről és a gyermekeiről. A mamádnak 
is nagyon imponál majd. Majd ha meg-

I kérem a kezedet mindjár t magammal hozom 
az életbiztosítási kötvényt. Akkor aztán 
nyugodt lesz. 

Isolda: Kíméletlen disznó vagy, drágasá-
gom. 

Yvers: Ezt sose titkoltam. Sőt, azt sem, 
hogy húszesztendővel idősebb vagyok nálad. 
Erted t Húsz esztendővel! 

Isolda: Mit kezdenék veled, ha húsz, vagy 
csak tíz évvel is később születtél volnál Be-
állhatnék dadának hozzád. Hisz még ma 
sem vagy érett ember. — Hü, becsöngették 
a harmadik fül vonást! 

Yvers: Kár. De legalább nem pazaroltuk 
el az időt. úgye? 

Isolda: Majd kiderül. Ha most a mama 
bejön, kérlek, viselkedj illedelmesen és . . . 
mondj egy pár szép dicséretet neki. Az 
ilyesmit mindig szereti akárkitől is. 

Yvers: A mamád igazán nagy művésznő. 
Isolda: Hát ezt kitől tudodt (Nevet.) 

"^nnytólt 

Yvers: Conny nem tárgyilagos. De ott 
lenn a nézőtéren van még egy hiteles for-
rásom. aki megvesztegethetetlen 

Isolda: Hát az ki? 
Yvers: Coster professzor úr . 
Isolda (megrázza a fejét): Zenekritikus? 

Nem, akkor ismerném. 
Yvers: Éppen múltkor magyaráztad, szi-

vecském, hogy vannak emberek, akik nem 
azért mennek színházba, mert hivatásuk, 
nem is valamelyik művész kedvéért, hanem 
egyszerűen azért, mert imádják a művésze-
tet. 

Isolda: Szóval ezek közé itartozik az a 
Coster úr. 

Yvers: Mégpedig önként. Képzeld csak, 
azt mondja, hogy édesanyád őnagysága 
hangja épp olyan csodálatosan fejlődött, 
mint technikai tudása és egyénisége. 

Isolda (elgondolkozva): Cos t e r . . . Ezt a 
nevet már hallottam egyszer, de hol? 

Yvers: Én Tykióból ismerem- A követsé-
gen találkoztunk. Egyetemi katedrája volt 
ott. Fiziológiát adott elő. 

Isolda: Most már értesm, hogy honnan 
tudod, mi a fiziológia. 

Yvers: Azt mondja, hogy ismerte a szü-
léidét. mielőtt külföldre ment. 

Isolda: Én is, mintha emlékezném rá. 
Yvers: Nem emlékezhetsz semmire, mert 

mikor Coster külföldre ment, akkor te még 
a világon se voltál. 

Isolda (vállat von); így is jó. Most leg-
alább megbízható forrásból tudod, hogy a 
mama milyen nagy művésznő. Ejnye, má-
sodszor csöngetnek már! (Odamegy az ajtó-
hoz és bekopog.) Mama, elkészülni! 

Yvers (a tükör elé lép, gyorsan megiga-
zítja a haját és a nyakkendőjét): U, hogy 
összeborzoltál! 

Isolda (gyorsan és halkan): Egy szót se a 
mamának a mi dolgunkról, érted? És senki 
másnak, addig, amíg én meg nem engedem. 

Yvers: Persze. Egyelőre senkinek semmi 
köze hozzá. 

Olivia (nagyon bájos jelenség, rugalmas, 
fiatalos, bejön az öltözőből. Tannhäuser 
harmadik fölvonásának Erzsébet jelmeze 
van rajta. A ruha apácás komolysága ellen-
tétben áll sugárzó jókedvével. A herceg 
mögötte jön): Mondjátok csak, hogy kép-
zelitek ezt? Hagyjátok, hogy az egész szü-
netet elfecsegjem ezzel a kedves lelkesedő-
vel és senkise törődik vele, hogy rendben 
van-e a ruhám és jól föstöttem-e ki maga-
mat! 

Yvers (őszintén): Ö, nagyságos asszony, 
Igazán gyönyörű! 

Olivia (bólint feléje): Na végre valaki 
mond valamit a.külsőmről is! ö magassáera 
mindig csak a hangomról, a lelkes előadá-
somról, a muzikalitásomról rajong. Rend-
ben van. Ezt a Carecki is tudja, csak éppen 
az emberek nem tudnak ránézni. 

Herceg (elfogultan): Én csak találtam 

Hölgyek jelszava: 
E l e g á n s ö l t ö z k ö d é s ü n k t i t k a 
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nagyon természetesnek, hogy maga olyan, 
mint angyal. En csak . . . nem merítem be-
szélni róla. Gondoltam, olyan mint profa-
n á c i ó . . . 

Olivia (mosolyog): ö, milyen érzékeny. 
De tudja, megmondom őszintén. Ez az Er-
zsébet is csak egy asszony volt. Sajnos, ez 
nem lett elég idejében köztudomású s azért 
végződik a darab olyan vigasztalanul. 
(Közben a tükör elé ült és a beszélgetés 
alatt javítja az arcfestékét, megigazítja a 
fejkötőjét, stb, stb.) Most csak azt szeret-
ném tudni, mit követett el szegény Yvers, 
hogy elçipelték a Tannhäuserbe? Valami 
nagyon súlyos bűne lehet. Pedig éppen a 
múltkor mondtam neki, hogy i lyenfajta 
emberek csak önkéntes vezeklés céljából jár-
janak az operába. 

Herceg (protestál): ö kérem, megértett 
mindent. (Nagyon kitűnői 

Olivia (nevet): Nahát akkor Yvers, me-
sélje el, mi történik a darabban. »Na, ra j ta , 
ne affektáljon! 

Yvers (kicsit zavarban): Hát kérem . . . 
elsősorban volt ott egy terebélyes hölgy. 
Ennél tölti ez a Tannhäuser úr a szabad-
ságát, ámbár — vagy talán éppen azért, 
mert a hölgynek elég rossz híre van. Végre 
aztán beleun és elköszön. 

Olivia: ÍNa, ezt kitűnően megértette. Foly-
tassa! 

Yvers: A piáspdik fölvonás már nehezeb-
ben érthető. I t t ez az úr egy elragadó fiatal 
nővel találkozik . . . 

Olivia: Az én voltam. 
Yvers: Igen, az a nagyságos asszony 

vol t Es nagyon kedves volt hozzá. Nagyon-
nagyon kedves. Még azt se méltóztatott 
megkérdezni, hogy közben hol jár t és mit 
csinált. Persze, értelmes nő ilyesmit min-
dig osak sokkal később kérdez. Aztán .tör-
tént valami, ami érthetetlen. Az az úr va-
l a m i . . . dalárdaösszejöivetelen egyszerre na-
gyon indiszkrét lesz és mindenki előtt rek-
lámot csinál a rosszhírű és dagadt nő 
lokáljának az első felvonásban. Ezzel persze 
lehetetlenné teszi magát . 

Olivia (bólint): í g y van ez, ha egy férfi 
nem tud ja a száját tartani . Legyen óvó 
figyelmeztetés mindnyájatok számára. Nos, 
Yvers, és hogy képzeli a harmadik fölvo-
nás t ! 

Yvers (Olividt nézi): Nagyságos asszony 
elragadó kosztümje után ítélve, méltózta-
tott zárdába vonulni. Mélyen tisztelt sze-
relmese pedig, mintán kijózanodott, nyil-
ván megpróbálja, hogy elrabolja onnan. 

OHvla (nevetve): Körülbelül így lesz. 
Yvers. (A herceghez.) Ejnye, maga úgy 
néz, mintha valami szentségtörést hallott 
volna. De most ki veletek, uraim. Külön-
ben is, hát ez lehetetlen. It t fecsegünk és 
most ilyen hangulatban menjek ki és éne-
keljem el az imát. Isten vele, Yvers és jó 
mulatságot! (A herceghez.) Maga pedig 
ne vegye nagyon szívére a harmadik fel-
vonást. Mire a függöny lemegy, már ré-
gen megint fölkeltem, lefestettem maga-
mat és vacsorázni megyek — magával. Vi-
szontlátásra! (A herceg és Yvers gyor-
san el.) 

Isolda (bezárja mögöttük az ajtót): Hát 
m nma. én is gratulálok! 

Ollvia: Mit gondolsz, mialatt az imént 
ott benn a sötétben feküdtem, mire gon-
doltam Î 

Isolda: Remélem arra. hogy az Ima vé-
gét nem húzod el megint nagyon. I t t az 
emberek nagyon kényesek. 

Olivia: Azon gondolkoztam, hogy van-e 
még j'ogom egyéb érzésre, mint amit a 
gyerekem és a művészetem iránt érzek? 

Isolda (józanul): Ezenkívül egyéb érzé-
seid is vannak, éhség, szomjúság, éhes 
vagy, szomjas vagy, meleged van és unat-
kozol. 

Olivia (türelmetlenül): Ejnye, te haszon-
talan gyerek! Ne nehezítsd meg így a 
dolgomat 

Isolda: Mivel pedig makkegészséges nő 
vagy, csak nagyon természetes, hogy vég-
re megint beleszerettél valakibe. Ha fon-
tosnak tartod, — ehhez én is csak gratu-
lálhatok (A portréra mutat.) és azt hi-
szem, a, papának semmi kifogása ellene. 

Olivia (imára kulcsolt kézzel tekint föl 
némán az arcképre). 

Isolda (kicsit bepúderezi az anyját): 
Megígérem, hogy Connyval szemben tisz-
tességesen fogok viselkedni. No, maradj 
egy kicsit nyugodtan, mama. 

Olivia (kiveszi kezéből a púderpama-
csot): Köszönöm, angyalom. 

Isolda: Ha pedig összeházasodtok, meg-
próbálom majd, hogy ne legyek féltékeny, 
pedig bevallom, nehezemre esik majd. 

Olivia: Ha azt akarod, hogy most el-
bőgjem magam, hát t u d o d . . . ez gyaláza-
tos tőled, te pocok! Végre is, énekelnem 
kell. 

Isolda (bólint): Na látod! Most pedig 
megyek le a páholyba, különben nem hal-
lom a harmadik fölvonást. 

Ojtvia (mialatt az ajtón kopognak, 
csengő hangon)-. Jövök már Maradj itt, 
nem akarom, hogy ma meghallgass. 

Isolda: Menj már, mama. 
Olivia (mialatt a kopogás ismétlődik)-. 

Jövök! K é r l e k . . . gye rekem. . . ne menj 
ma le. Nem szeretném. Jövök már! Inkább 
í r j egy kedves levelet a direktorniak, 
hogy mégse mehetünk holnap ebédre. í rd, 
hogy fogorvoshoz kell mennem. Végre is, 
Connynak igaza van, ami szabad időnk 
van, az most az övé. Jól van, hiszen már | 
régen készen vagyok! Ugy dörömböl, 
mintha égne a ház! (Kiment és becsukta 
maga mögött az ajtót.) 

Isolda (félhalkan)-. Szabadi i d ő n k . . . 
(Kétkedő pillantással tekint föl az arc-
képre, halkan ingatja a fejét, aztán vállat 
von, megfordul, leül az írógéphez, papírt 
tesi bele és írni kezd.) 

Coster (tekintélyes külsejű, nem fiatal 
ember, estélyi öltözetben. Zajtalanul ki-
nyitja az ajtót, tétovázva belép és észreve-
szi Isoldát, aki buzgón ír. A lány nem 
vette észre a belépését, egy pillanatig 
kutatva néz körül, az arcképet nézi, aztán 
megint a lányt. Óvatosan közeledik feléje 
s most anélkül, hogy a szemét levenné 
róla, mögötte áll. isolda abbahagyja az 
irást, kiveszi a papirost, 'egyszerre ösztö-
nösen érzi, hogy valaki a közelében van. 
A tükör felé fordítja a fejét s ott meg-
pillantja a vendéget, kicsit összeretten, kö-
hécsel, aztán hirtelen, anélkül, hogy meg-
fordulna) 

Isolda: Mit kíván? 
Coster (mozdulatlanul, sem a tartása, 

sem a tekintete nem változott meg): 
Ugyebár . . . Tiburtius kisasszony? 

Isolda: Ki ön, mit kíván és hogy jutott 
ide be? (Föláll 'és szemtől-szemben van 
vele.) 

Coster (feszeng): Ô . . . kérem, bocsásson 
meg, hogy bejelentés nélkül jöttem. De 
senkisem volt a folyosón. Kopogtattam, de 



úgylátszik, el volt foglalva és nem hal-
lotta a kopogtatást. 

Isolda (kicsit bátrabban vizsgálgatja): 
Lehetséges. És . . . 

Coster: Csak nem gyanúsít azzal, hogy 
az ékszereknek . . . 

Isolda: Ugyan! I t t a szememláttára? El-
végre csengő is van. 

Coster: A csengő zsinórját éppen elvág-
hattam volna. 

Isolda (elgondolkozva)-. Igen. Elvághatta 
volna. 

Coster (szünet után): Azt hiszem, ezen 
a földkerekségen nincs elhagyottabb hely, 
mint egy prímadonna öltözője, mialatt ő 
maga a színpadon van. 

Isolda: És az öltöztetőnő? 
Coster: Ott benn van? 
Isolda: Ugy értem, hogy az ilyen ma-

gányos helyeken rendszerint egy öltözte-
tőnő tartózkodik. A mama nem szereti. 
Előadás alatt raj tam kívül senkisem lép-
het az öltözőjébe. 

Coster: Senki? 
Isolda: Legfeljebb valaki, aki nagyon 

közel áll a mamához, vagy aki az én ki-
vételes protekciómat bírja. 

Coster: H m . . . és szabad megkérdeznem, 
hogy az a két úr, akik az egész fölvonás-
közt itt töltötték, olyan közel állnak a 
kedves mamához, vagy a maga kitüntető 
pártfogását élvezik? 

Isolda: Szeretném tudni, hogy mért be-
szélgetek én itt önnel? Még be sem mu-
tatkozott. 

Coster: Igazán megbocsáthatatlan illet-
lenség. 

Isolda: No, a z é r t . . . ne ijedjen meg úgy. 
Nem kell, hogy kiverje a homlokát a hi-
deg verejték. Törölje meg szépen. 

Coster: Bocsásson meg. (Selyemkendővel 
egy kicsit megtörli a homlokát, mélyen 
föllélekzik.) 

Isolda: Igazán olyan meleg van itt, 
mint egy gőzkamrában. (Az ablakhoz 
megy és kinyitja.) 

Coster: A kedves mama nem fog meg-
fázni? 

Isolda: Még legalább öt perc, míg a je-
lenete véget ér. 

Coster: É s . . . úgy tetszett határozni, 
hogy itt szabad maradnom? 

Isolda (vállat von): Ha a mama végzett, 
azonnal lefesti magát, átöltözik és a szál-
lóba megy. Akkor aztán itt maradhat akár 
holnap reggelig. Hacsak a házfelügyelő 
észre nem veszi. 

Coster: Nagyon kellemes tartózkodási 
hely. 

Isolda: Maga hajléktalan? 
Coster (rövid hallgatás után): Ez az úr... 

mindig itt függ a falon? 
Isolda: Nem. Az a kép a miénk. Min-

denhová magunkkal visszük. Nélküle a 
mama nem lép föl. (Szünet után.) Tudni-
illik a papám. 

Coster (lassan bólint, aztán leül a pam-
lagra): Megengedi, úgye? 

Coster (ránéz, aztán megint a képre, va-
lamit mondani akarna, de aztán újra el-
hallgat). 

Isolda (visszaül a székre, karjával át-
fonja a támláját, állát a támlára tá-
masztja és úgy nézi Costert. Egy idő múlva 
elgondolkodva): Még mindig nem mutat-
kozott be, kérem. 
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Isolda: Ooster? Alig néhány perce, hogy 
sokat beszéltünk önről. 

Coster (uralkodik magán): Ki? az édes-
anyja? 

Isolda: Nem. Az a két úr beszélt ma-
gáról. 

Coster: Rólam? 
Isolda: Igen, Elmondták, hogy maga 

minden érdek nélkül jár színházba, hogy 
nagyon tárgyilagosan kritizál és . . . hogy 
véleménye' szerint a mama nagyszerű volt 
ma este. 

Coster: Az urak valamicskét tévedtek. 
Isolda; Csak nem merészeli azt imon-

diani, hogy a mama nem volt nagyszerű 
ma este? 

Coster: Nem. De az urak azt hitték, 
hogy nekem nincs személyes okom rá, 
hogy a színházba jöjjek. 

Isolda: Ez magánügy. Nem kell meg-
gyónnia. 

Coster (nézi): Mindig itt van? 
Isolda: Nem. Csak ha a mama énekel. 
Coster: Igen. Ugy értem. De olyankor 

mindig? 
Isolda: Mindig. 
Coster: És mit művel egyébként? 
Isolda: Hát amit éppen az ember csi-

nál. 
Coster : Ki? 
Isolda (kurtán): A m a g a m f a j t a . . . 
Coster (lassan): Tiburtius Isolda kisasz-

szony. 
Isolda (gyorsan): Hát ezt honnan tudja? 
Coster: Mit? 
Isolda: A keresztnevemet. 
Coster: Azt h i s zem. . . valamelyik úr 

említette. 
Isolda: Az lehetetlen. Az urak nem tud-

nak mást, minthogy a mama Babynak 
szólít. 

Coster: Babynak? Szörnyű! 
Isolda (a képre tekint): Ha nem tőle 

kaptam volna ezt a rettenetes nevet, már 
régen kértem volna, hogy változtassák 
meg. De mivel különben ő volt a legnagy-
szerűbb ember ezen a világon, — hát nem 
veszem a szívemre. 

Coster: Igazán nagyon megható magá-
tól. 

Isolda: Ó, ha ismerte Volna! 
Coster: Hisz ismertem. 
Isolda: Persze. Az urak mesélték. Nem 

gondolja, hogy nagyon-nagyon hasonlítok 
hozzá? 

Coster: Kihez? 
Isolda: Az apámhoz. 
Coster: Az apjához? H m . . . Inkább azt 

hiszem, az édesanyjához hasonlít. Húsz 
esztendővel ezelőtt pontosan ilyen volt. 

Isolda: Ó, a mama mindig sokkal csi-
nosabb volt, mint én. Ma is az. Kérem, 
ne mondüon ellent. No de, közben eltér-
tünk a tárgytól. Honnan tudja a kereszt-
nevemet? 

Coster: Azt h iszem. . . akkoriban hal-
lottam, mikor még kis gyerek volt. 

Isolda: Akkoriban? Húsz év előtt? To-
kióban? 
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Coster: Honnan tudja, hogy Tokióban 
voltam? 

Isolda: Maga mesélte a barátainknak. 
Hisz húsz év előtt még meg se születtem. 
Csak február tizenhetedikén leszek húsz-
éves. 

Coster (meglepetten): Február tizenhete-
dikén? 

Isolda (bólint): Olyan szörnyű dátum-
nak ta r t ja ezt? 

Coster: (uralkodik magán): N e m . . . egy-
szerű dátum. 

Isolda: Ô, de furcsa! 
Coster: Igen. Néha furcsa vagyok. Ki-

csit komikus. 
Isolda (töprengve): Az én apám soha-

sem volt komikus. Elképzelhetetlen! De 
nem volb semmi ezen a világon, amit meg 
ne tett volna értem. Néha ar ra gondolok, 
talán tudlta, hogy mit követett el elle-
nem. Hogy ezt a nevet a nyakamba varr ta . 
Aztán megpróbálta minden más úton-mó-
dton jóvátenni ezt a hibát. Néha azt hi-
szem, azok a legjobb apák, akiknek a lel-
kiismerete a gyerekeikkel szemben nem 
tiszta. 

Coster (alig lélegzik): Talán. 
Isolda (fölkel, bezárja az ablakot): Most 

kellemes itt, ugye? 
Coster (a járását figyeli, bólint): Na-

gyon kellemes. Maga is tanul énekelni? 
Isolda (megrázza a fejét): Egészen te-

hetségtelen vagyok. Mindig így szokott 
lenni ilyen zseniális művészpár gyereké-
vel. 

Coster: Kevés a hangja? 
Isolda (mellékesen): Nemcsak az. 
Coster (élénken): Csak nem képzeli, hogy 

semmiféle hivatáshoz nincs hajandósága? 
Isolda: Kérem, mélyen tisztelt tanár ú r . . . 

Ha így akar ja mondani, — nincs semmiféle 
hivatáshoz hajlandóságom. Még ezen a vacak 
gépen se tudok tisztességesen kopogni. (Ki-
veszi a papirost az Írógépből és odanyújtja.) 
Tessék. Győződjék meg maga. 

Coster (rámered): Es az egész életét azzal 
tölti, hogy a mamájával utazik szerteszét a 
világba és az idejét hálókocsikba, színházi 
öltözőkben, páholyokban és szállodákban 
tölti? 

Isolda (a virágokkal foglalkozik, pár 
szilát kiválaszt, csokrokat bont szét, aztán 
könnyedén): Talán a r r a születtem, hogy 
»kísérő« legyek. 

Coster: A mamájáé? 
Isolda: (m. f . nyugodtam): Talán idővel 

másvalaki is akad. 
Coster: Ejnye, kisasszony, maga igazán 

nem mai lány. 
Isolda: A nő a háztartásba való, vagy a 

hálókocsiba, vagy ahova rendelik, csak nem 
arra, hogy a maga lábán álljon. 

Coster: Sajátmagáról és az egész világról 
alig tud többet, mint egy ebihal. 

Isolda: Igen. Elég nagy szégyen. 
Costeir: Össze kellene szedni magát és el-

határozni, hogy mégis tanul valamit. Egé-
szen mindegy, hogy mivel kezdi az ember. 

Isolda: H m . . . nem bánom. Fölnézhetek 
egyszer a rendelőjébe. Vannak érdekes 
apparátusai? 

Coster: Igen. Vannak érdekes apparátu-
saim is. D© nem ez a lényeges. 

» m v * / 

Isolda (az előbb irt levelet most össze-
hajtja és borítékba teszi): Kérem, bocsás-
son meg egy pillanatra, de le kell adnom 
ezt a levelet az igazgatói irodába. 

Coster: Szabad itt várnom? 
Isolda: Nyomban visszajövök. (Gyorsan 

el.) 
Coster (utána néz, aztán az óráját nézi. 

Figyelme megint az arckép felé fordul. Oli-
via hangja egy idd múlva kint hallatszik: 
mondd meg neki, hogy sohase megyek füg-
göny elé a Tannhäuser harmadik fölvonása 
után. ízléstelenség lenne. Üdvözlöm a di-
rektort és a kollégákat. Coster kicsit össze-
rezzen és az ajtó felé tekint. Olivia belép, 
levette a fejkötőt és megrázza rövid, hul-
lámos haját. Meglepetten, de különösebb cso-
dálkozás nélkül néz Costerre). 

Olivia: Hát lehetséges? Éppen most 
mondta a kislányom, hogy valaki vár rám 
az öltözőben, egy régi ismerős, aki jóestét 
akar kívánni. Nem nagyon figyeltem a 
névre, — hát maga az? 

Coster (nyugodtan ránéz): Hát megismer 
még? 

Olivia (nem lehet megismerni, hogy el-
fogulatlansága őszinte-e, vagy játszott): 
Természetesen. . . kitűnő arcmemoriám van. 
Elképzelheti, ennyi idő alatt háruy száz 
partnerem volt. 

Coster: A színpadon? 
Olivia (bólint): Es még sok esztendő 

múlva is, ha véletlenül találkozom eggyel, 
pontosan meg tudom mondani, mikor és 
melyik városban, milyen szerepben állt 
mellettem. 

Coster: Ha mcm is azért vagyok itt, hogy 
a r ra a nagyon jelentéktelen és alárendelt 
szerepre emlékeztessen, amelyet húsz esz-
tendővé ezelőtt maga mellett játszottam, — 
mégis nagyon örülök, hogy nem felejtett el 
egészen. 

Olivia (nevet): Ügy emlékszem, nem volt 
mindig ilyen szerény. De még ma is olyan 
hosszú és tökéletesen fogalmazott monda-
tokban beszél, mint azelőtt. 

Coster: E g y ü t t ' j á r a hivatásommal. 
Olivia: A hivatása, persze, hisz magá-

ból azóta valami nagykutya lelt. Profesz-
szor úr, úgye? 

Coster (mosolyogva): Igazán nem fontos, 
nagyságos kamaraénekesnő. 

Olivia: Igen. Hát idők folyamán egy ki-
csit megcsináltuk magunkat. 

(Joster: Még sose hallottam így énekelni. 
Olivia: Valószínűleg ri tkán já r operába. 
Coster: Inkább kamaramuzsikát szoktam 

hallgatni. 
Olivia: ö, milyen előkelő. Szóval, maga is 

ma hallotta először a Tannhäusert? 
Coster: Másodszor. Először huszonegy 

évvel ezelőtt hallottam. Akkor is a maga 
kedvéért. Akkor debütált, a második nemes 
i f j ú t énekelte. 

Olivia (mosolyogvaí: Wolfram von Eschl-
bach, te kezdd el! Mi mindenre emlékszik! 
Ma — Erzsébet vagyok. 

Coster: Olyan, mintha álmodnék. 
Olivia: Ébredjen föl, professzor. 
Coster (tétovázva): I g e n . . . hát akkor 

niem tartom föl tovább, mélyen tisztelt mű-
vésznő. .' 

Olivia: Már ezelőtt is jelentkezhetett volna 
egyszer. 

Coster: Csak egy esztendeje élek megint 
itthon. 



Ooster: És ma sem tudhat tam, hogy kel-
lemes lett volna a látogatásom. 

Olivia: Természetesen. Minden férf inak 
rossz a lelkiismerete. 

Coster: A lelkiismeretével megbékül az 
ember — a sorsával nehezebben. 

Olivia: A sorsával, amelyet maga válasz-
tott. Mit adott érte cserébe. Híres ember 
lett — nagy karr ie r — amit kapott ott érte. 
Egy kis szerelmes reményt — eh — egy 
reménytelen szerelmet! 

Ooster: Reménytelent 1 
Olivia: Maga úgy lá t ta! — Mit kapot t ! 

Es mit adhatott? Csak magára gondolt? 
Magára — mint minden fér f i ! 

Coster (a képre mutat): Kivéve egyet. 
Egy kivétellel. 

Olivia: Ez nem olyan férf i volt, mint 
maguk. A harmadik felvonásomat, szóval, 
nem is hallotta? 

Coster: A második felvonás u tán olyan 
megindult voltam, azt hittem, hogy az 
utolsó jelenete előtt még megszoríthatom 
a kezét. 

Olivia: És elkésett. 
Coster: Igen, elkéstem. 
Olivia: Remélem, a kislányom kárpó-

tolta? 
Coster: A kisasszony nagyon kedves 

volt és úgy elbeszélgetett velem, mintha 
régi ismerős lennék. 

Olivia: Csodálom. Máskor olyan tartóz-
kodó. 

Coster (lassan): Amint úgy beszélgetett 
velem, úgy éreztem, ez az elmúlt húsz esz-
tendő csak álom volt. És minden úgy van, 
mint akkor volt. 

Olivia (gyorsan): Remélem, nem min-
den. 

Coster: Színházi öltöző, a tlzenkilencesz-
tendős Olly . . . 

OU via: O i l y . . . Istenkém, húsz eszten-
deje senkise szólított Ollynak! ö . . . (A 
portréra mutat.) Olivlát csinált belőlem. 
És most már az is maradok, amíg élek. 

Coster (mleohajol): Természetesen, nagy-
ságos asszony! — d e . . . az Imént, amikor 
a kisasszonnyal beszélgettem, mégis min-
den olyan volt, mint húsz esztendővel ez-
előtt. 

Olivia: Csak ne képzelődjék, proíesz-
szor úr . 

Coster: Nem értem. 
Olivia (fanyarul): Ha a szíve — föltéve, 

ha van szive — még oly f iatal marad t is, 
mint az idősebb korban ál ta lában áll í tani 
szokták, — a feje megőszült. 

Coster (mosolyog): Nem tudom, miért 
emlékeztet erre éppen most. Sosem felej-
tem el, hogy idősebb úr vagyok, aki már 
nem képes semmiféle fiatalos bolond-
ságra. 

Olivia Cgyanakodva): Semmiféle? 
Coster: Nem. 
Olivia: Remélem ls. 
Coster: Há t akkor — ha megengedi, bú-

csúzom. A bará ta l t vá r ja . 
Olivia: Hát — viszontlátásra. (A kezét 

nyújtja.) Igazán nagyon örültem. 
Coster: Kedves. Kedves, hogy ezt 

mondja. (Megcsókolja a kezét, megfordul, 
de megáll.) Egy kérés. Megengedné, hogy 
a kislánya egyszer meglátogasson? 

' Olivia (vonakodva): A kislányomat nem 
szívesen küldeném akárkihez, ha mégolyan 
ősz agglegény is. 

Coster: Ami ezt illeti, az asszisztens-
nőm vezeti a háztartásomat, nagyon szi-
gorú hölgy, pedánsabb, mint egy Siamt-
cynei gardedám. 

Isolda (bejön): Egymás ha j á t tépik, 
mert nem akarsz a függöny elé menni. Ô, 
bocsánat! 

Olivia: Hallod, Baby, a professzor ú r 
azt kérdezi, megengedném-e neked, hogy 
egyszer meglátogasd? 

Isolda (parodizáltan, gyerekesen): O, 
kérlek, drága mamuskám, engedd meg, 
kérlek, engedd meg. 

Coster (mosolyog, aztán kurtán megha-
jol): A viszontlátásra, hölgyeim! (Gyor-
san el.) 

Isolda (becsukja mögötte az ajtót, moso-
lyogva megrázza a fejét): Hogy megenge-
ded-e! Melyik évszázadból való ez az úr? 

Olivia: Egy elmúlt századbó l . . . (Köny-
nyen sóhajt.) — ez is jól kiválasztotta. 
Pont jókor jött . Gyere Baby, hadd vetem 
le ezt a szentséget. (Vetkőzni kezd.) 

FÜGGÖNY 

MÁSODIK PKLVONÁS 
Rendelőszoba, lakályos és egyszerű. Az 
egész hátsó falat a könyvtár foglalja el, 
csak egy ajtó szakítja meg, mely a hallba 
ifezet. Jobbra ajtó a röntgenfülkébe, az 
ajtó mellett szekrény. Balra nagy ablak, 
párhuzamosan vele nagy íróasztal, székek, 
szemben pamlag, délután öt és hat óra kö-

zött. Korai nyár van. 
Yvers (a díványon ül, a kabátja mel-

lette. A keze csuklójára egy kis fémappa-
rátus van ráerősítve, melyet kíváncsian 
néz). 

Coster (fehér köpönyegben mellette ül és 
a gépet szabályozza). 

Yvers: Ez valami pokolgép, úgy-et 
Coster: Hogy ki ta lá l ta! 
Yvers: H á n y perc múlva repülünk a le-

vegőbe? 
Coster: Ha nem t a r t j a nyugton a kar-

ját , akkor mindjár t . 
Yvers (nevet): Doktor bácsi, ne legyen 

hozzám olyan szigorú. Tessék megmon-
dani, milyen mulatságos appará tus ez? 

Coster (mialatt a továbbfutó celluloid-
so.nlnnnt tlauali): Hohvflrmoírranh. 

Yvers: Egy — micsoda? Életem végéig 
sem tudom kimondani. És mit tud ez a mi-
csoda? 

Coster: Pontos graf ikai képét ad ja az 
artér iapulzusának. Talán hallott már róla, 
hogy az ar tér ia váltakozva ki tágul és 
összeszűkül? Ebben a készülékben van egv 
nagyon könnyű emeltyű. Ezt rúgó nyomja 
rá az ar té r iá ra s így rára jzol ja a pulzus ( 
mozgását erre a papírszalagra, amely egy 
óraszerkezet egyenlő sebességgel visz to-
vább. Tessék, i t t van ez a hullámvonal, 

»CAFFAHOVA ® I Jenai kávé-
• főzőkészülék 

meghódította a kává Igaz barátalt ! 

» C A F F A H O V A « : » , ! ; : 
i l ló üveg. Teljesen zárt üvegedény. Automa-
tikus működés. Credményai a leg-
zamatosabb kávé. Minden vas-

) Oveg és h í i t a r t í jldkk-kereskedéiben kapható 



amely pontosan megmutatja a vérkeringé-
sének furcsaságait. 

Yvers: És mindenki el tudja olvasni? 
Coster: Csak gyakorlat kell hozzá. (Elő-

rehajol, a papírszalagot nézi, csendesen.) 
Már leszedem magáról. 

Yvers: No lám, ón meg azt képzeltem, 
hogy egy kicsit megkopogtat, egy kicsit 
meghallgat és mindjár t kész. 

Coster (mosolyog és leszedi róla a ké-
szüléket): A magafaj ta technikus számára 
nagyon hízelgő, hogy mi, orvosok, se le-
hetünk meg a maguk zseniális készülékei 
nélkül. (Az ajtóhoz megy és kiszól.) Ké-
rem, átvilágítás és elektrocardiogramm! 
(A készüléket és a papírsávot kiadja az 
ajtón s az ajtót becsukja.) 

Yvers (fölkel és cigarettára gyújt): Mi 
mindent akar még csinálni velem fi 

Coster: Ugy tudom, ' alapos vizsgálatot 
kívánt? 

Yvers: Csak az életbiztosítás miatt sze-
rettem volna. Szaba'dl dohányoznom? 

Coster: Mért ne? Hacsak nem ár t magá-
nak. 

Yvers: Ártani? Nincs nekem semmi ba-
jom. Legfeljebb néha egy kicsit szédülök 
és néha egy kis nyomás van itt a mellem-
ben. De azt hiszem, ez csak idegesség, 
úgye? 

Márta (csinos, erőteljes nő, egyszerű, de 
ízléses ápolónői ruhában, bejön): Tanár 
úr, minden készen van. 

Coster (bólint feléje): Jöjjön, Yvers. 
Yvers: A kínzókamrába? Csak nem élve-

bon eioláshozí 
Coster: Nem. Csak lefilmezzük. Tudni-

illik — belülről. 
Yvers (kicsit ijedt nevetéssel): Nem, 

nem, ez sok a jóból I 
Coster: Azonkívül a szíve villanyosára-

mát Is megfigyeljük. Ez az elektrocardio-
graf. Aztáln mindent tudunk. 

Yvers (hirtelen): Nem megyek bele! Az 
ember ne tudjon mindent! Megszököm! Is-
ten vele, boszorkánymester! 

Coster: Mondom, olyan készülékeket fog 
látni, hogy mérnökszíve kacag a gyönyöl-
rüségtől. 

Yvers: Hát nem bánom. Filmezze le a 
kacagó szívemet. 

Coster (vállára teszi a kezét és együtt 
el a fülkébe). 

Márta (rendezkedik a szobában, néhány 
jegyzetet ír egy blokkra, míg a szomszéd 
szobából az elektromos motor zúgása hall-
ható. A telefon berreg, fölemeli a hallga-
tót): Coster professzor rendelője. Nem, nem 
hívhatom a tanár ura t a készülékhez. A 
tanár úr egy beteget vizsgál. Ki az? J a 
úgy, maga. I t t Coster tanár úr asszisztens-
nője. A rendelés már nem tar t siokáig. De 
nem tuicCom, hogy a tanár úr aztán sza-
bad-e. Nem, ezt az üzenetet nem adhatom 
át. Megpróbálhatja mégegyszer, úgy egy 
félóra múlva. Talán akkor a tanár úr 
maga jön majd a készülékhez. Hogy nem 

öntudatos, biztos megjelenés, hibátlan arcbőr. A 
mai nőnek tetőtől ta lpig s®ép hibamentesnek, de 
főleg hibamentes aireb&rrel kell rendelkeznie. Ez 
m a n a p s á g kőnmyen, egysœerfl eszközükkel elérhető. 
Es te egyszerűen mtgmossa arcá t és nyaká t a 
Leton szappan krémes hab jáva l és r a j t a h a g y j a 
a habot néhány másodperei« . Leöblít i először 
meleg, azután hideg vizael. E,nnyl az egész. Reg-
gelre bámulatosan szép are fogja a tükörből mo-
solyogva üdvözölni. Mindien egyes mosakodás 
Letoin szappannal krém«« fürdő az a rcnak . Kap-

tebeti? Miért nem teheti? Különben nem 
érdekel, hogy mért nem teheti. Kérem, 
kisasszony, most rendelés van és nincs 
időm magánbeszélgetésekre. Nem is szer-
ződtem magánbeszélgetésekre. Hogy egy 
óra múlva feljön és szerencsét próbál? Hát 
kérem, ez a maga dolga. Mért kölzli ve-
lem? Nem vagyiok morcos! Fölösleges, 
hogy figyelmieztessien, hogy morcos va-
gyok. Kendiben van, hát meg fogom mon-
dani a tanár úrnak, hogy egy óra múlva 
felnéz ide, hogy szerencsét próbáljon. Ez 
is a maga dolga. Tessék? Kész? Hát igen, 
kész. (Leteszi a hallgatót, rosszalólag csó-
válja a fejét és megint ír valamit a 
blokkra.) 

Coster (visszajön): A fölvételt hívja ké-
rem elő mindjár t és készítse el Yvers úr-
ról az elektrokardiogramok 

Márta (dámás fejbólintással): Azonnal 
professzior úr. (El a fülkébe.) 

Coster (egy pillanatig föl-alá jár, aztán 
az íróasztal fiókjából kiveszi a naplóját 
és állva valamit bejegyez), 

Yvers (nyomban azután bejön, a követ-
kezők alatt az ingét gombolja be, föltürt 
ujját lesimítja, a tükör előtt a nyakkendő-
jét köti, fölveszi a kabátját): Ez a Schwes-
ter már odaát is magával volt! 

Coster: Legyen szíves és ülj'öln le. 
Yvers (az íróasztal szélére ugrik): Hált 

ra j ta . Mi bajom? Bekaptam alaposan? Csi-
nál jam meg a végrendeletemet! No, azzal 
hamar elkészülnék. 

Márta (bejön és egy papírszalagot hoz): 
Az elektrokardiogram. (El.) 

Coster (fölteszi a szemüveget, egy pilla-
natig a szalagot nézi, aztán nyersen): Ha 
azt mondtam, hogy bolond, az nem a testi 
állapotára vonatkozik. Arról majd később 
beszélünk, maga — szimuláns! (Megját-
szott kevésrebecsüléssel a papírszalagot aiz 
asztalra dobja.) 

Yvers (nevetve leugrik az asztal szélé-
ről, megrázza magát): Köszönöm. 

Coster: Kérem, ne siessen olyan nagyon. 
Ez nem sportpálya. Üljön le. És — szok-
jon végre hozzá, hogy ez az esztelen pa-
zarlási mánia nagyon időszerűtlen. 

Yvers (leül): Pazarlási mánia! 
Coster: Senkisem szórhatja el büntetle-

nül, ilyen esztelen módon az erejét, az ér-
zéseit, a mozgását, a pénzét és mindenét! 

Yvers: Engedjen meg, de hisz épp az 
előbb mondtam, hogy százszázalékos filisz-
ter akarok lenni. 

Costter (az asztalra csap): Es azzal kezdi, 
hogy életbiztosítást akar kötni. A legeszite-
lenebb módja a pénzkidobásnak! 

Yvers (tiltakozva): No. engedjen meg, 
egyszer az ember öreg lesz és nincs már 
m u n k á j a . . . 

Coster: Ha takarékoskodni akar. r ak ja 
a pénzét egy harisnyába, vagy niem bánom, 
vigye a pénzét a postatakarékpénztárba. 
Eláll az eszem, valahányszor azit., hallom, 
hogy mindig akadnak még gondolkodó em-
berek. akik komolyan veszik ezt a gyaláza-
tos biztosítási csalást! Vagy talán szeretett 
hozzátartozóiról kíván gondoskodni arra az 
esetre, ha egy tégla a fejére e s i k . . . ! 

Yvers: Szerencsére egyedül állok a vilá-
gon. 

Coster: Igen. Az nagy szerencse. En aztán 
igazán tudom. Szavamra, Yvers, ha meg-
mutatnám a n a p l ó m a t . . . 

Yvers: Igen, igen. Engedjen egy kicsit 



Coster: Persze, arról sejtelme sincs, hogy 
van valami, amit orvosi ti toktartásnak hív-
nak. S aminek megsértésével börtönbünte-
tés jár . Rettenetes ember! Mindig kihoz a 
sodromból! Csak azt akartam mondani, 
hogy manapság azok a legegészségesebb 
emberek, akiknek senkiről se kell gondos-
kodniok. Ezt bizonyítja a mi betegstatisz-
tikánk. 

Yvers: H m . . . de fö l t éve . . . hogy vezek-
lésül múltbeli bűneimért — családot akar-
nék alapítani! 

Coster (erőltetetten, de elhihetően nevet): 
Hát mondom, szenvedélyes pazarló! Ked-
ves uram. ném lehet olyan nagy és terje-
delmes a maga bünlajstroma, hogy ezit a 
legnagyobb vezeklést kellene vállalnia. 
Aztán meg — magunkfaj ta emhernél az 
ilyesmi mindig rosszul sül el. Gondoljon 
esak a bolygó hollandira, hisz maga mos-
tanság néha eljár az operába. 

Yvers (elgondolkozva): Szóval — azt hiszi, 
ha valaki a negyvenedik évét legényfejjel 
érte el, akkor térdenállva adjon hálát a 
sorsnak és ne vétkezzék azzal, hogy pótolni 
akarja , amit elmulasztott. 

Coster (az ujjával megfenyegeti): Yvers. 
Yvers, én tartok tőle . . . 

Yvers: De szó sincs róla! Csak úgy elmé-
letileg mondtam. (Föl-alá jár.) H m . . . . szó-
val . . . az a véleménye, hogy az életbiztosí-
tás ostobaság? 

Coster (nyomatékkal): Több. mint ostoba-
ság. Isten mentsen, hogy gazdasági taná-
csokat adjak magának. De én magam né-
hány hét előtt alaposan bedőltem, még-
pedig egy nagyon tekintélyes biztosítási 

I társaságnak. Nahát, mondhatom magának, 
szívesebben fektetem be a tőkémet valami 
tánccsoportba, vagy revűszámba, minthogy 
egy biztosítási társaságra bízzam. 

Yvers (elgondolkozva): Egy tánccso-
portba! (Esküre emeli a kezét.) Ünnepélye-
sen megesküszöm rá, hogy lemondtam min-
den biztosításról. Még csak az kéne, hogy a 
keservesen megkeresett kis pénzecském a 
vezérigazgató urak zsebébe vándoroljon. 
Ügy van! Igaza van. Akkor már inkább 
egy pár csinos táncosnő. 

Coster (titkos diadallal): Naugye! 
Yvers: H m . . . Aprdipo! Táncosnő! Mondja 

meg nekem szavára és őszintén. Ugye . . . 
egv és más dologban le kell mondanom? 

Coster (tettetett komolysággal): Figyeljen 
ide, Yvers. A maga szíve egészséges. . . 

Yvers (föllélegzik): Ugye? Mindig így 
gondoltam. 

Coster: De ez korántsem jelenti azt, hogy 
ú j r a elkezdheti régi és vall juk meg, na-
gyon könnyelmű életét. Nem kell több ha-
vannát szívnia. Könnyebb dohány is meg-
teszi. Pezsgőt és bordeauxit még csak ihat, 
de a burgundit és malagát hagyja. (Recep-
tet ir.) Ezeket a csöppeket csináltassa meg. 
Háromszor naponta. 

Yvers: Szóval, nincs több havanna? 
Ooster: Hát nem bánom. Vasárnap egyet. 

Ezért még vállalom a felelősséget. Nem 
hallgathatom el, hogy a szívizomnak van 
valami ideges ingerlékenysége. Na és ugye-
bár azt akarjuk, hogy az elmúljon? Néha-
napján nézzen föl hozzám. Tudja, hogy 
egyébként is szívesen látom. 

Yvers (becsületesen): Maga igazán nagyon 
kedves ember, professzor. Ámbár szörnyen 
ammorális az életfelfogása. No most helyre-
igazította a fejemet, őszintén megvallom. 

ocsmányul éreztem magamat. Meg se mond-
hatom, mennyire. De most, hálistennek, me-
gint kitűnően vagyok. Ha le is kell monda-
nom a Havannáról. Viszontlátásra, pro-
fesszor! 

Coster (megrázza a kezét és kiséri az 
ajtóig. Yvers kimegy. — Egy pillanatig 
gondolkozik, majd gyors léptekkel az Író-
asztalhoz megy, kinyitja a fiókot, csek-
könyvet vesz ki és egy lapot kitölt). 

Márta (a tülkéből jön, egy csészében a 
filmfelvétel előhívását hozza): Yvers úr 
felvétele. 

Coster: Mondja csak, nem a napokban 
kell befizetnem a biztosításom díját? 

Márta (bólint): Már előjegyeztem, ' tanár 
úr. 

Coster (odanyújtja a csekket): Kérem in-
tézze el. Tudja a számot? 

Márta (gondolkozás nélkül): Százhetven-
nyolcnullanullanégy. 

Coster: Micsoda feje van! Ki telefonozott 
az imént? 

Márta: Az a Kepurcius kisasszony, vagy 
hpgy hívják . . . 

Coster: Tiburtius — hogy éppen ezt a ne-
vet nem tud ja megjegyezni. Nagyon érde-
kes! — Na és? 

Márta: Azt mondta, hogy hét óra tájban 
szerencsét próbál és feljön. (Kis szünet 
után.) Szegény Yvers úr! 

Coster: Honnan tudja? (Megfordul és a 
filmet leteszi.) 

Márta (az elektrokardiogram görbéjére mu-
tat): Ott az a gyalázatos harmadik csak le-
felé. 

Coster (bólint): Igen a negatív finálki-
lengése. I g e n . . . mondom mindig, a mi lej-
tőre jutott tudományunk kilenctizedrésze 
technika és rutin. De sajnos, Yvers úron 
nem tudunk segíteni (Közben leteszi a fehér 
köpönyegét, Márta rásegíti az utcai kabátot.). 

Márta (sajnálkozva): Milyen csinos ember. 
Na a filmet és a szalagot elrakhatom. A 
tanár úrnak aligha lesz szüksége rá. > 

Coster: Aortaelégtelenség. . . Olyan ko-
misz eset. Baktériumok, amelyek valami ré-
gebbi infekcióból származtak, amelyről 
talán ő maga nem is tudott, alaposan tönkre-
tették a bal aorta-billentyűt. Ezért jrut ke-
vés vérmennyiség az erekbe. Egy szép napon 
aztán bekövetkezik a tüdőbénulás és végül 
a katasztrófa. 

Márta (a kabátot keféli): Még szerencse, 
hogy sejtelme sincs róla. 

Coster: Ilyenkor aztán valamiféle jelen-
téktelen rendszabályokat kell előírni, mert 
ha az ilyen paciensnek azt mondja az em-
ber, semmi, akkor gyanakvóvá lesz és utolsó 
hónapjait- szomorú depresszióban tölti, ahe-
lyett, hogy jókedvben és jó életben töltené, 
mint, remélem, Yvers úr. 

Márta (sóhajt): Nem szép hivatása lehetett, 
tanár úr. 

Coster (elgondolkozva): Mindenesetre 
Yvers ú r alaposan kiélvezte és kimerítette 
az életet. Kevesen mondhatják el magukról. 
(Mosolyog.) Remélem, nem fecsegi el, hogy 
miket mondtam a biztosítókról. Megjárnám 
vele. Igen, kedves és derék Mártám, a jó eél 
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szentesíti az eszközöket. A hazugságot, meg 
egy kis rágalmat is sőt. még a morális 
életfelfogást is vállalni kell. Azt hiszem, 
csöngettek. 

Márta: Biztosan már az ön kisasszonya. 
Persze, túlkorán {Kimegy.). 

Coster (utánakiált): Bocsássa be mingyárt. 
Ma már nem jön több paciens (A tükör elé 
lép, néhány csöpp kölnivizet vesz. és meg-
fésüli a haját.). 

Márta (visszajön): Nem a kisasszony (Egy 
névjegyet nyújt át.). 

Coster (a névjegyre néz, nagyon megle-
petten): E j n y e . , . ! (Gyorsan kimegy, int 
Mártának, hogy tűnjön el, kint beszél.) Na 
erről álmodni se mertem volnál Szabad 
ké rnem. . . 

Oliva (nagyon elegánsan, de hangsúlyom 
zottan egyszerű utcai ruhában Coster kísé-
retében jön be; valamit súg Mártának, aki 
kint marad és becsukja az ajtót.) Hát ilyen 
egy híres belgyógyász rendelője? 

Coster (mosolyog): Hála Isten, hogy ma 
lát először ilyen rendelőt. 

Olíva (bólint): Bizony, Istennek hála, az 
egészségem elpusztíthatatlan! (Lelcopogtatja 
az asztalon.) 

Coster: Bemélem, hozzám nem paciensnek 
jöttt 

Olíva: Nem. Semmi bajom. De aziért mégis 
arra kérem, hogy ha később ide jönnének ér-
tem, tegyen úgy, minthogyha vizsgált volna 
és semmi különöset nem talált volna Bemé-
lem, tud egy kicsit hazudni. 

Coster: Az Idők folyamán megtanultam. 
Természetesen, csak a hivatásomból. 

Olíva: Hát akkor hazudjon hivatásból. 
Mindegy. Magunkfajta úgyse igen tud kü-
lönbséget tenni hivatás és magánélet között, 
nem igaz! 

Coster: Magunkfaj tat 
Oliva: Ha jól emlékszem.. . 
Coster: Emlékszik! Több mint amit re-

mélhettem. 
Olíva (nyugodtan): I f júkori bolondság volt. 

Az ilyesmire minden asszony vissza tud 
emlékezni. Még a legzavarosabbfejü is. 

Coster: Köszönöm. 
Olíva: Hallo, kedvesem, azért nem kell 

mindjárt szentimentálisnak lenni. Főleg 
pedig kérem, azt ne képzelje, hogy azért 
jöttem magához, hogy régi emlékeinket 
idézaük föl. 

Coster (nagyon uralkodik magán): Az, 
hogy itt van, mindenképpen nagy kitünte-
tés a számomra Bármelyik kollégám boldog 
és büszke lenne, ha Oliva Landy asszonyt 
fogadhatná a rendelőjében. 

Oliva (nevet): Most mindjárt autogrammot 
fog kérni. 

Coster: Ha a nagyságos asszony kegyes és 
faiegajándékoz vele. (Egy iv papirost tesz 
eléje. — Oliva kutatva nézi, minthogy 
azonban Coster arca változatlanul komoly, 
kis táskájából töltőtollat vesz elő és aláírja 
az ívet. Vállat von.) Mulatságos! (Hátra-
támaszkodik a székben.) Nem tartom föl! 

Coster: A rendelőórámat befejeztem. 
Olíva: Nincs valami megbeszélés«! 
Coster: Csak hétkor. 
Olíva: Sokat já r el hazulról! 
Coster: Többnyire itthon vagyok. 
Olíva: Szóval, ma kivétel. 
Coster: Ma is itthon vagyok. 

Oliva': Szóval, látogatója lesz. 
Coster (bólint): Igen. Vendégem lesz. 

(Szünet.) Fiatal hölgy. 
Oliva: Na tessék. Ez szép. Hat órakor 

tête à tête az öreg fiatalkori barátnővel, 
egy órával később pedig az elbűvölő jelen. 

Coster: Nagyon bájos és nagyon elragadó 
jelen. Egy kislány, akire, hacsak gondolok, 
meleg lesz a szívemtája. 

Oliva (fejét csóválja): Furcsa. 
Coster (hátrahanyatlik a karosszékben, 

vonalzóval játszik, elgondolkozva): »0 
matre pulchra filia pulehrier!« 

Olivia: Tessék! 
Coster (ismétli az idézetet): Horácius 

egyik verse. 
Olivia: Érdekes. 
Coster (mosolyog): Fordításban, Ô szebb 

l e á n y a . . . (hirtelen elhallgat és kijavítja): 
0 szép leánya, szebb anyának. 

Olivia: Szószerint fordította! 
Coster: Kicsit szabadon. Tudniillik a 

kedves lánya látogatását várom. 
Olivia (szünet után): Örülök, hogy ezt 

maga bevallja. 
Coster: Mért ne vallanám be! 
Olivia: Különben. . . magamnak kellett 

volna megmondanom. A gyerek már ma 
délben elmesélte, nincs titka az édfesanyja 
előtt. 

Coster: Nem is tudom, hogy mért tit-
kolná a leánya, hogy néhanapján följön 
hozzám. 

Olivia (félrehúzza a száját): Azt hiszem, 
maga rettenetesen naivnak tar t engem . . . 
vagy példátlanul felelősségtelennek. 

Coster: Ô nem. Nagyon céltudatosnak 
tartom. 

Olivia (ridegen): Annál jobb. Nem azért 
szültem a leányomat és nem azért gyöt-
rődtem a nevelésével, hogy végül valami 
idősebb agglegénynek az életét édesítse 
meg. 

Coster (nyugodtan): Tényleg annyit gyöt-
rődött a lánya nevelésével! 

Olivia (kissé affektáltan): Mit tud maga 
egy anya gondjairól! 

Coster: Akkor mindez a gond — bocsás-
son meg — hiábavaló volt. Mert a lánya-
kisasszonynak . . . úgyszólván semmi ne-
velése nincs. 
•Olivia: Fölháborító! 

Coster (szándékosan félreérti): No nem 
mondom, hogy fölháborító, de . . . aggodal-
mas, nagyságos asszonyom. A lánya ter-
mészetesen nagyon kellemes modorú, fiatal 
hölgy, aki társaságban biztosan áll a lá-
bán, mint ez természetes, ha valakinek az 
anyía ilyen v i l ágh í rű . . . 

Olivia: Köszönöm. 
Coster: De ez csak külső máz, fölületés 

csiszolás, amely megdöbbentő tudatlansá-
got és belső diszharmóniát takar. 

Olivia: Nem tudom, mi jogon ítélke-
z i k ! . . . 

Coster (szárazon): Hogy jogom van-e 
hozzá, vagy sem, egészen mindegy. A va-
lóság az, hogy IsoMának nagyon ferde és 
téves képe van az egész világról, hogy 
semmit se tisztel és bár nagyon szellemes 
és éles a nyelve, az élet dolgaival szem-
ben nagyon tehetetlen és tudatlan. 

Olivia (uralkodik magán): Mindezt csak 
azért mondja, hogy engem bosszantson és 
ra j tam töltse ki a bosszúját! 
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Coster (komolyan): Nincs rá semmi 
okom, hogy összekülönbözzek magával, 
kedves Olivia asszony, sőt ellenkezőleg. 

Olivia: Ellenkezőleg! 
Coster (erőfeszítéssel)-. Akár hiszi, akár 

nem, az az előbb emiitett ifjúkori bolon'dk 
ság következménye, hogy még mindig nőt-
len vagyok. 

Olivia: Valószínűleg ez volt a legkényel-
mesebb a számára. 

Coster: Sose ragaszkodtam annyira a ké-
nyelemhez, hogy le ne lehetett volna 
győzni. De az ember egyszer fö l sü l . . . 
kevés hajlandóság van, hogy ú j kísérletet 
tegyen. (Nyugodtan fölkel.) Tekintsük te-
hát szerencsétlen véletlen körülményeknek, 
amelyek hibámon kívül elszakítottak ön-
től. 

Olivia: Ne firtassuk, hogy ki a vétkes. 
Én más véleményen vagyok. De ezek régi 
dolgok. Elévültek már. Maga is, én is 
egészen jól túléltük a dolgokat. Mindegyi-
künk megépítette a maga életét, nagyon 
elfogadható életét, hála az Égnek, önnek 
épp olyan kevés része van az én életem-
ben, mint nekem a magáéban. 

Coster (hallgat. Szünet után): Erről még 
sok mindent lehetne beszélni, de hagyjuk. 
Ugy látom, nem kellemes magának. De ké-
rem, ne tiltsa meg, h o g y . . . a lánya tő-
lem kapjon egy keveset abból, amit más-
felől eddig nem kapott még. 

Ollvia: Mi lenne azt 
Coster: Hogy én ismertessem meg egy 

kicsit a természet törvényeivel, hogy meg-
szerettessem vele a dolgokat, hogy tőlem 
kapjon valami nézőpontot, amellyel ennek 
a világnak a dolgait látja. 

Olivia (tartózkodóan)-. Igen. És mind-
ebből a nagyhangú frázisból végül mi fog 
kisülni: egy banális szerelmi történet. 

Coster (nyugodtan): S ez persze nem 
volna kedvére! 

Olivia: Lehetetlen! 
Coster (tettetett ártatlansággal): A kor-

különbség miatt i Dehisz egész sereg ilyen 
összeköttetést i smerünk . . . nem a legrosz-
szabbak. 

Olivia: Vérié ki ezt a fejéből! 
Coster: A z . . . anyagi viszonyaim elég 

rendezettek. 
Olivia (föláll, nagyon határozottan és 

komolyan): Hallgasson ide, professzor úr. 
Én a napokban néhány hétre elutazom. 
Nagy szükségem van erre a pihenésre. 
Baby ez alkalommal nem jön velem. De . . . 
azt akarom, ígérje meg, hogy a gyerekem-
mel nem találkozik és nem is ír neki. 

Coster (az íróasztalról írást vesz elő és 
az íróasztalra teszi): Hát olyan képtelen-
nek tartaná, hogy a lánya kárpótoljon egy 
kicsit azért, amit húsz esztendővel ezelőtt 
magával vesztettemi 

Olivia (föl-alá jár): Ettől féltem. Uram-
isten! Bárcsak Tokióban maradt volna! 

Coster: Annyira gyűlölt 
Olivia (könnyezve): Róbe r t . . . te v a g y a 

legutálatosabb egoista, akivel valaha ta-
lálkoztam! (Halk mosollyal.) 

Coster: Tudom Olly, hogy mindig ez 
voit a véleményed. Sajnos, a körülmények 
megakadályoztak, hogy jobb véleményre 
bírjalak. 

Olivia: Megtiltom, hogy Babyval talál-
kozz! 

Coster (megrázza a fejét): Minthogy. . . 
hogy úgy mond jam. . . kiváltál az életem-

Olivla (magánkívül): Hagyd a gyereke-
met békében! 

Coster: Miértt 
Olivia': Róbert! — Hisz a te lányod! 

(Szünet.) 
Coster (mosolyog): Köszönöm, kedves 

Olly, ezt a beismerést. Persze, nagy új-
ságot nem mondtál vele. 

Olivia: Mért hazudsz mostt Sejtelmed 
se volt róla. 

Coster: Én tudtam, O l ly . . . 
Olivia: Hencegés. Senki se tudhatta. 
Coster: Én Isoldlától tudom. 
Oliva: Ez se igaz. ö se tudja. Azt hiszi, 

hogy Edwin Tiburtius lánya. 
Coster (bólint): Igen, de elmondta ne-

kem, hogy jövő év február 17-én lesz húsz-
éves. Ez a dátum elég gondolkodnivalót 
adott. Egy kicsit számítgattam. S hogy 
egészen biztos legyek a dolgomban, besze-
reztem ezt az írást. (Az iratra mutat.) 

Olivia (belenéz): Mi azt 
Coster (fölkel): Anyakölnyvi kivonat. 
Olivia (összegyűri az iratot. Hirtelen): 

Ostobaság! Mért izgulok föl ennyiret 
Végre is egészen mindegy, hogy tőlem; tudU 
tad-e meg, vagy valamilyen ravaszsággal 
kiszaglásztadi. 

Coster (kis mosollyal): Mégis csak van 
egy kis különbség. 

Olivia: Tessék! 
Coster: Mindenesetre most már nyugodt 

lehetsz, hogy az érzéseim Isolda iránt 
nem tévednek abba az irányba, amelytől 
féltél. 

Olivia (föllélekzik): Hála Istennek. 
Coster: Szóval . . . most azt remélhetem, 

hogy az előbbi tilalmad tárgytalant 
Olivia (rövid megfontolás után): Mégis 

arra keli hogy kérjelek, felejtsd! el, hogy 
a világon van. 

Coster (fixírozza): Ugyanannyi joggal 
azt kívánhatnád, felejtsem el,, hogy az 
égen hold van és nap. 

Olivia: Kedves Róbert, hiszen régen el-
felejtetted. 

Coster: Ugy tudom, már megmondtam. . . 
Ollvia: Igen. Ezt úgy szokás mondani. 

De nézd csak. Egy félesztendővel Baby 
születése előtt sürgősen szükségesnek lát-
tad, hogy mint hajóorvos, Kelet-Ázsiába 
menj. 

Coster: De hisz halvány sejtelmem 
se volt róla, hogy gyereked lesz. 

Olivia. Nem. Ahhoz, hogy ilyet meg-
sejtsen az ember, nagyobb szerelem kell, 
mint amilyet a buzgó Coster doktor úr ér-
zett kis barátnője iránt, az Opera kóru-
sában. 

Coster: Mért nem kölzölted velem eluta-
zásom előtt az állapotodat! 

Olivia: Nem kértelek-e, nem könyörög-
teml-e, hogy maradj itthon! Hogy a ked-
vemért mondj le erről a messzi és hosszú 
utazásról! 

Coster: Azt hittem, csak szeszély nálad, 
önfejüség. Meg akarod próbálni a hatal-
madat. Az az utazás soha vissza nom térő, 
hallatlan chance volt számomra. 
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Olivia (bólint): És ki is használtad ezt 
a lehetőséget. Hisz odaát még katedrát is 
kaptál . Ma pedig nemzetközi tekintély 
vagy. Tudakozódtam. 

Coster: Nagyon szeretetreméltó a posz-
thumusz érdeklődésed. 

Olivia (élénken): Ezek u tán szememre 
mered háaiyni, hogy akkor nem szóltam 
neked Babyróll 

Coster (gúnyosan): 0, te angyali Meg 
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akar tá l kímélni ettől a lelki konfl iktustól t 
Olivia (őszintén): Ó, nem. Túlbecsülsz. 

De nagyon kínos lett volna számomra, 
hogy ilyen érvvel hadakozzam az elutazá-
sod eilen. Azonfelül egész hiába tet tem 
volna, úgy-e? 

Coster (fejét csóválja): Érv? Nézd Olly, 
te olyan természetesen érzel. Miért hiszed, 
hogy én u g y a n a r r a képtelen vagyok 1 

Olivia: Nézz rámi és mondd a szemembe. 
Ha akkor megmondtam volna, — lemondl-
tál volna az utazásról! 

Coster (rövid tétovázás után): Nem. 
előbbre kellett jutnom a hivatásomban. 

Olivia: Na látod. 
Coster (eréllyel): De magammal vittelek 

volna — mint a feleségemet. 
Olivia (öntudatosan): Es az én hivatá-

som 1 — Hisz ez volt az éppen, ami any-
nyi ra fölháborított . Mindig csak a te 
előbbrejutásodról volt szó. A te munkádi-
ról, a te jövődirőL Hogy nekem az én kar-
rierem épp olyan komoly dolog volt, mint 
neked a tied, — ezt sose akar tad megér-
teni. 

Coster (uralkodik magán): Tiburt ius úr-
nak — úgylátszik, több megértése volt — 
a karr iered i ránt . 

Olivia (nyiltan): Igen. Természetesen. 
Coster: Már akkor észrevettem, hogy 

imád! De álmomban se ju to t t volna 
eszembe, hogy valaha meg fogod hal lgatni 
azt a keszeg kis korrepeti tort , az összeron-
csolt tüdejével. (Értetlenül rázza a fejét.) 

Olivia: A legokosabb dolog volt, ami t 
tehettem. Sziklaszilárdul h i t t bennem. 

Coster: És mikor — mentél feleségül 
hozzá, a nagy hívőhöz? 

Olivia (nyugodtan): Csak két hónappal 
Baby születése u tán . A szerelmes illúziók 
után. 

Coster: És ő erről is tudot t t 
Olivia: ő mindenről tudott . Szinte cso-

dával határos, hogy milyen energiával 
vet t a kezébe. Hogy aztán ő velem egyidő-
ben és együtt emelkedett, az csak megér-
demelt ju ta lma volt. 

Coster: Hm. Szóval a felesége lettél — 
Olivia: És sose volt oka rá, hogy meg-

bánja . 
Coster: Isolda úgy nőtt fel, mint az ő 

gyerekei 
Olivia: Mindjár t a házasságkötéskor tör-

vényesítette és nem hiszem, hogy apa és 
lánya között lehet még olyan jóviszony. 

Coster: Azonfelül még híres dirigens is 
lett . Olly, én azt hiszem, a jó Tiburtius-
nak több szerencsében volt része, mint 
bárkinek. Há t béke hamvaira! 

Olivia (az órára néz): Há t hagy juk ezt, 
Róbert. Én nem teszek szemrehányást. Az 
elmúlt évek végre is azt bizonyították, 
hogy igazad volt, amikor egészen az or-
vosi hivatásodnak szentelted magad. De-
hát én is elértem valamit. Melletted pedig 
ez aligha sikerült volna. Talán a sors na-
gyon kegyes volt hozzánk, amikor elvá-
lasztott bennünket. 

Coster (föl-alá jár): Nem gondolod, hogy 
mind a ketten nagyon tekintélyes á ra t 
f izet tünk érte — a kar r ié rünkér t t 

Olivia: Azt hiszed, olcsóbban is meg-
kaphat tuk volna! 

Coster: Nem tudom. Csak azt tudom, 
hogy i t t állok izoláltan és magánosan, 
pedig van egy nő és van egy gyerek, akik 
jog szerint hozzám tartoznak. 

Olivia: J o g szerint i Kedves barátom. 



Coster: Hát kétségbevonod a jogomat, 
hogy láthassam a gyerekemet és törődhes-
sem a sorsával? 

Olivia: Csak megzavarnád Babyt. 
Coster: Te folyton Babyról beszélsz, én 

Isoldára gondolok. 
Olivia: Alkalomadtán megfontolom 

majd, amit az imént a neveléséről mond-
tál. Lehet, hogy valamit elmulasztottam. 
Lehet, hogy igazad van. De semmiesetre 
se engedem meg, hogy te, Róbert, ebbe 
beletkontárkodj. 

Coster (megváltozott hangon): És ha 
mégis megteszem? 

Olivia: Azt próbáld meg. 
Coster: Meg fogom próbálni. 
Olivia (hidegen): Nem érsz el vele sem-

mit, legfeljebb egy ostoba botrányt. 
Coster (hlevesen): Egy apának ne legyen 

joga és lehetősége . . . 
Olivia (metszőn): Nincs joga és lehető-

sége az olyan apának, aki nem vette fele-
ségül az anyát. 

Coster: Nem, nem tudom elhinni! 
Olivia: Kérdezd meg az ügyvédedet. 
Coster (sokáig nézi): Látom, alaposan 

utánajár tá l . (Leomlik iegy székre, a földre 
néz.) 

Olivia (békülékenyen): Nézd, Bóbert, én 
magam se hittem volna, hogy ezek a régi 
históriák mindkettőnket annyira felizgas-
sanak. De ha lecsillapodtál, magad is be-
látod majd, hogy nem olyan fontos a szá-
modra. Nem is lehet olyan fontos. (Mel-
lette áll.) 

Coster (fölemeli a fejét, bizonytalanul): 
Nagyon gyenge az én helyzetem veled 
szemben. Nem marad más számomra, 
minthogy arra kérjelek, engedd meg, hogy 
néha-néha találkozhassam vele. 

Olivia: Hát igazán olyan nagyon kívá-
nod? 

Coster: Nincs a világon semmi, ami fon-
tosabb lenne számomra. 

Olivia: Hát rendben van. Mulass vele, 
tanítsd, gyarapítsd az általános műveltsé-
gét. 

Coster: Köszönöm, Olly. 
Olivia: Megálljunk. Egy föltétel alatt. 
Costert 'Minden föltételt elfogadok. 
Olivia: Föltételül kötöm ki, hogy soha 

egyetlen szót nem mondasz neki, ami . . . 
megzavarhatná. 

Coster: Megzavarhatná? 
Olivia: Az maradsz, ami voltál, a szülei-

nek régi ismerőse. 
Coster: És Isolda szülei természetesen te 

vagy, meg a boldogult Tiburtius. 
Olivia: Most és mindörökké. Nézd, Bó-

bert . . . Isolda valami csodálatos kegyelet-
tel tiszteli őt. Ez az egyetlen 'erős érzés, 
amelyet valaha érzett. Aki ettől megfoszt-
ja, bűnt követ el vele szemben. 

Coster (fölkel): Ez olyan patetikusan 
hangzik, hogy nem győz meg egészen. 
Végre is attól függ, hogy milyen módon 
értetnék meg vele. 

Olivia: Megígéred, vagy nem? 
Coster: Egy pillanat. Attól tartasz, 

hogy a te tekintélyed szenvedne csorbát, 
ha megtudná? 

Olivia (gyorsan): Persze. Ez is. 
Coster: Dehisz ő olyan szabadon gondol-

kozik, annyira előítéletek nélkül. . 
Olivia: Nem nagyon kedves tőled, Bó-

bert. ha még most is habozol. 
Costeir (közvetlenül eléjeáll és kutatva 

nézi): Mondd meg az igazat, O l l y . . . 

valami egész személyes okod, amiért nem 
akarod, hogy megtudják ezt a mi — kap-
csolatunkat? 

Olivia (rövid tétovázás után): Igazad 
van, Bóbert. 
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Coster (bólint): Fölösleges, hogy bármit 
elhallgass előttem. 

Olivia: Van valaki, aki nagyon szeret. 
Megkért, hogy legyek a felesége. 

Coster: Az t hiszem, tudom, hogy ki. 
Olivia: Annál jobb. Független ember, de 

tradíciók köaött nőitt fel, amelyek húsává 
és vérévé lettek. Olyan ra jongással szeret, 
mint a boldogult fér jem. De . . . Tiburtius-
nak nem kellett tekintettel lenni azokra, 
amire neki. 

Ooster (önkéntelenül): Nem tudom, mi 
örömed telik abban, hogy a fér f iak úgy 
tiszteljenek, mint egy szentet? 

Olivia (nem veszi figyelembe ezt a kér-
dést): F e l s é g ü l vett egy operaénekesnőt. 
Há t Istenem. Ezt még valahogy megenge-
dik. A nő tíz évvel idősebb, mint ő. Nahá t 
— ezt is csak elnézik, özvegyasszony. Jól 
van, — beletörődnek. De hogy egy törvény-
telen gyerek van, — lehetetlen! Ezit az ő 
köreiben sose néznék el. Érted most m á r ! 

Coster: Igen. Értelek. Es helyetted szé-
gyellem magam. A zseniális Olivia Landy 
keze ezért kevésbbé kívánatost 

Olivia (vállat von): Mit akarsz, Róbert? 
Nem fogjuk megváltoztatni az embereket. 
És azt az egyet nem is szeretném megvál-
toztatni. TTgy szereltem, amilyen. 

Coster: És elbirod, hogy ezt az egy dol-
got eltitkolod előtte? Pedig magad mon-
dod, hogy fontos a számára. 

Olivia: Talán — egyszer megmondom 
neki. Később. Néhány év múlva, ha már 
régen házasok vagyunk. Ugyan Róbert, 
hagyd már ezeket az erkölcsi skrupuluso-
kat! Téged illetnek meg legkevésbbé. 

Ooster: Hm . . . (Kint csöngetnek.) 
Olivia: Hallgass ide, Róbert. Húsz esz-

tendővel ezelőtt hajszálon mult, hogy majd-
nem tönkretetted az életemet. Elhiszem, 
nem szántszándékkal. Kikerültem belőle 
a te segítséged nélkül. Most aztán nem áll-
hatsz ide, hogy semmivé tegyél mindent. 

Coster (sóhajt): Nem. Persze, hogy nem. 
Olivia: Látom, hogy még mindig — vagy 

most ú j r a — jóérzéssel vagy hozzám. 
Costeor (némán rátekint). 
Olivia: Boldog akarok lenni, Róbert. A 

fejembe vettem, hogy boldog leszek, nem-
csak a hivatásomban, hanem mint nő is. 
Ugye, Róbert, — nem fogod szétrombolni a 
boldogságomat? 

Coster, (nehezen határozza el): Nem. 
OHvia: Sem a kislány, sem senki más 

nem tudja meg tőled soha, amit most csak 
mi_ ketten tudunk. Add a kezed rá ! 

Coster (kezet nyújt, szilárdan)- Megígé-
rem. 

Olivia: ö n gentleman, Coster professzor 
úr Azt hiszem, csöngettek. 

Coster (az órára néz): Még nincs hét óra. 
Olivia : Nem, még húsz perc h í j ja. Én 

értem jönnek. Majd köszönök neki és bekül-
dőm hozzád. Mondd-el neki, hogy megvizs-
gáltál, nem talál tál semmit, csak néhány 
heti szabadságra van szükségem. A viszont-
lá tásra , Róber.t! Örülök, hogy ilyen józan 
lettél. Remélem, hamarosan hallok rólad. 
És ne haragudj , Róbert. (Kezet szorít vele, 
aztán kisiet, kint az előszobában pereg már 
a nyelve: Régen vársz már, drágám, nohát 
menj csak be a professzor úrhoz, majd ő 
mindent elmond. Én lent megvárlak a ko-
csiban. Ne várass sokáig, hallod?) 

Coster (a nyitott ajtóba lépett és kifelé 

Herceg (tétovázva lép be, titkolt nagy 
izgalomban): Bizonyára csodálkozik, en-
gem i t t lát, t aná r úr? 

Coster (szórakozottan): Tessék? Ugyan, 
miért? 

Herceg (zavart mosollyal): Tanár ú r . . . 
ta lán csodálkozik, hogy é n . . . veszek bá-
torságot, idejövök m e g k é r d e z n i . . . érdek-
lődni nagyságos asszony egészségérő l . . . 

Coster: A nagyságos asszony közölte ve-
lem, hogy milyen kapcsolatban vannak 
egymással. Engedje meg, kegyelmes úr , 
hogy minden jót k ívánjak. (Kézszorítás.) 

Herceg (őszinte hálával tekint rá): Maga 
igazán csodálatos ember, professzor úr . 
Én magának elárulok valamit : Baby kis-
asszony fog nemsokára férjhezmenni. 

Coster (elképedten): Mit nem mond. Az 
ember folyton csak gratulálhat . Ugyan ki 
veszi el? 

Herceg: Tőlem bará t . Én segítettem őt 
f ix állás, ö mérnök . . . Yvers úr. 

Coster (összrezzen): Yvers? 
Herceg: Gondolom, ön ismeri Yvers ur t . 
Coster (nehézkesen): Igen, ismerem. 
Herceg: Lesz nagy meglepetés nagyságos 

asszonynak. Ha ő fog ja bedolgozni magát , 
akarnak fiatalemberek összeházasodni. Fia-
tal emberek. Mért nekem nem jut soha 
eszembe, hogy Yvers húsz évvel öregebb, 
mint én. (Kezet nyújt Costernek.) Tudtam, 
magá t érdekelni fog, hisz van szimpátia, 
kisasszony ér tem — apai szimpátiája . (Moso-
lyogva.) O, én vágyom nagy pszichológus. 
Viszontlátás, t anár úr! Én vagyok adós ma-
gának nagy hálával! 

Coster (dadogva): Részemrő l . . . hereeg . . . 
r é s zemrő l . . . 

Herceg (el). 
Costear (az íróasztal karosszékébe omlik, 

maga elé meredve mormolja): Y v e r s . . . ! 
(Kezébe veszi a vonalzót és az asztalra csap 
vele.) 

Márta (bejött, ő is levetette közben a fehér 
köpönyeget és egy csinos otthoni ruha van 
rajta. Mivel Coster nem veszi észre be-
lépését, figyelmeztetően köhécsel). 

Coster (föltekint): I t t van? 
Már ta : R a j t a m kívül senki sincs itt . (Kint 

csöngetnek.) Most i t t van. Mindjár t bebo-
csássam? 

Coster: Vár jon csak. Vezesse a kisasszonyt 
a szalonba és kérem, hogy egy pi l lanat ig 
legyen türelemmel, még egy levelet kell 
írnom. 

Már ta Jbólint): Igenis, professzor ú r (Az 
ajtóhoz megy.). 

Coster: Maga pedig jöj jön m i n d j á r t visz-
sza. Hallotta? 

Márta (kiment). 
Coster (hevesen jár föl és alá. Megáll a 

könyvtár előtt, egy kis könyvet vesz le, le-
porolja, lapoz benne, keres valamit, megta-
lálja és figyelmesen olvassa). 

Márta (bejön): A kisasszonyt leültettem. 
Újságot olvas. 

Coster: H m . . . Hallgasson ide, Márta. 
Kérdeznék magától valamit . Talán különös-
nek t a r t j a majd . . . 

Már ta : En már régen nem csodálkozom 
semmin, t anár úr. 

Coster: Tegye föl azt az eseteit, hogy ma-
ga a plébános ú rnak a gyóntatószékben el-
mondja, hogy . . . valami veszélyes, majdnem 
bűnös dolgot akar elkövetni. 



j u k . . . hogy egy ember életére tör. Meg 
akar ja gyilkolni. 

Márta: Most aztán mégis csodálkoznom 
kell, tanár úr . . . 

Coster: Csodálkozzék majd később. Szó-
val mi történne, ha a plébános úrra bízná 
ezt a nagy titkát? 

Márta: Egész biztos, hogy a plébános úr 
könnyűszerrel lebeszélne erről az őrültsé-
gemről. 

Coster: De ha ez nem sikerülne a plé-
bános úrnak? Ha minden figyelmeztetése 
és intésé ellenére maga makacsul kitartana 
a szándékánál? 

Márta: Ilyen makacs nőszemélynek tart 
engem a tanár úr? 

Coster (türelmetlenül): Ugyan ne izéljen! 
Hisz csak elméletileg beszélünk, hogy 
úgy mondjam, tudományosan. 

Márta (megnyugodva): Hát kéremszépen, 
az lehetetlen, hogy a plébános úr ne tud-
jon észretéríteni. 

Coster: És ha mégse sikerül neki? Ha 
végül is azt kell mondania saját magának, 
most ez a hívőm elmegy és valami rette-
netes dolgot fog művelni. 

Márta: Akkor a plébános úr imádkozni 
fog, hogy az Isten világosítsa meg a lel-
kemet. 

Coster: Imádkozni? De nem fogja el-
mondani senkinek, valakinek, aki meg 
tudná a bűntényt akadályozni? 

Márta (mintha nem jól hallott volna): 
Hogy a plébános úr odamenjen és el-
árulná a gyónás titkát? Ó, előbb összedől 
a világ! 

Coster: De mikor tudja, hogy mi törté-
nik, ha nem akadályozza meg? 

Márta: Mondottam m á r . . . minden erő-
vel a lelkemre beszélne és imákozik. 

Coster: S ha azt lát ja, hogy mindez 
h a t á s t a l a n . . . 

Márta: Akkor a plébános úr majd azt 
mondja magában, — úgy gondolom — Is-
ten talán így rendelte ezt, hogy az én 
lelkem máskép világossíttassék meg. 
Vagy talán valami mélyebb és rejtettebb 
célja van, hogy az a cselekedet megtör-
ténjen . . . 

Coster (izgatottan): Ilyen cél nem lehet! 
Abban az esetben, amelyre én gondolok. 

Márta: Azt mi emberek, sohasem tudhat-
juk, tanár úr. 

Coster: Tehát a maga véleménye szerint 
a plébános soha semmi körülmények között 
meg nem sértené a gyónás titkát? 

Márta (megdöbbenten): De tanár úr, hi-
szen akkor megszűnne a papnak lenni. 
Azonfelül még meg is büntetnék. 

Coster: De h a . . . olyan nagyon fontos-
nak, mindenek fölött fontosnak kell ta-
lálnia, hogy megakadályozza azt az egyet. 
Még ha azért le kell is mondania magas 
tisztéről, sőt a polgári jóhíréről is. 

Márta (hallgat, végül vállat von): Ha a 
plébános úr nem plébános többé, — akkor 
már csak közönséges ember, olyan, mint 
mindenki. Sőt, valószínűleg nagyon sajná-
latraméltó ember. Akkor hát azt teszi 
majd, amit a lelkiismerete parancsol. 

Coster (nyugodtan): Most már tudom, 
kedves Márta. Köszönöm. Kérem, küldje be 
a kisasszonyt (leül az íróasztalhoz, az írá-
sok közt lapozgat). 

Isolda (belépett. Friss és mosolygó): Jó-
napot, tanár úr. Nagyüzem volt magánál. 

Coster (mialatt kezetfog vele): Igen. Ma 

pár napra, végre a magam számára is lesz 
egy kis időm. 

Coster (mialatt leülnek): És mi a szándé-
ka ezzel az idővel? 

Isolda: Éppen azért törtem rá magára ma. 
Valóságos merényletet akarok elkövetni ma-
ga ellen. 

Coster: ö, Istenem, ellenem, szegény gyen-
ge aggastyán ellen? 

Isolda (mosolyog): Sajnos, a gyengesége" 
nem tarthat vissza a tervemtől. 

Coster: Mit tehetek magáért? 
Isolda: Nincs más hátra, le kell vonnia a 

konzek venci ákat. 
Coster: Tessék? 
Isolda: Ha igaz, hogy egy kicsit is sze-

ret. 
Coster (kicsit megdöbben): Uramisten!! 
Isolda: Hiába fohászkodik. De ne ijedjen 

meg. Nem is olyan rossz dolog. Nem a ke-
zét akarom megkérni. Mindössze arra aka-
rom megkérni, hogy valamiképpen rendsze-
restísiik azokat a magyarázatait és taná-
csait, amelyeket nekem adni szokott. Szeret-
ném, ha rendszeres kiképzés lenne belőle. 

Coster: Hivatásos kiképzés? 
Isolda (élénken): Alaposan meggondoltam. 

Nézze csak. Ahogy a dolgok most állnak, 
a mamának hamarosan nincs szüksége többé 
rám. Sőt ellenkezőleg. Nyilván csak zava-
rom. ö, bárcsak ott tartanánk már! El sem 
képzelheti, milyen kimerítő fáradság volt 
ez, évről-évre folyton egy felnőtt mamára 
vigyázni ! 

Coster (mosolyog): És tényleg elhatározta, 
hogy valami mesterséget akar megtanulni? 

Isolda: Mesterség . . . az talán egy kicsit 
sok. De valami olyan tevékenységet, amivel 
valamikor talán megkereshetem azt a kis 
pénzt, amibe kerülök. Csak amióta magát 
ismerem, azóta tudom, mire van hajlandó-
ságom. 

Coster: Szóval, orvos akar lenni? 
Isolda: Nem. Dehogy. Hisz ahhoz előbb 

maturálnom kellene. És sok esztendeig pénz-
be kerülnék, ahelyett, hogy keresnék. Kü-
lönben tehetségtelen vagyok arra. De olyas-
valamire, amit a maga Mártá ja csinál, arra, 
azt hiszem, egész hasznavehető lennék. Nem 
gondolja? 

Coster: Asszisztenskisasszonynak? Maga? 
Isolda: Milyen szívesen! Ete rendes dolog. 

És — Márta asszonysággal egész jól meg-
lennék. Nem akarom én kiszorítani, szó 
sincs róla, de elleshetek tőle egyet-mást, 
mondjuk, mint volontőr. Ha pedig készen 
leszek, majd maga ad egy ajánlólevelet va-
lamelyik kollégájához. Szóval ez a tervem. 
Most kérem, mondja meg: akar-e segíteni? 

Coster (titkolt megkönnyebbüléssel) : Ezen 
a napon nagyobb öröm nem is érhetett 
volna. 

Isolda: Köszönöm! (Kézszorítás. Észreveszi 
a papírlapot Olivia aláírásával az íróaszta-
lon.) Megálljunk csak, hisz ez a mama kéz-
írása! Maga autogrammot gyűjt? 

Coster (sietve): Hogyne, szenvedélyesen. 
Isolda: És ezt hogy szerezte? 
Coster: A szokott módon. 
Isolda: Ügy? Azokat az autogrammokait, 

amelyeket szokott módon szereznek meg, — 
én szoktam aláírni és elküldeni. Ez pedig 
itt nem az én írásom, hanem a mamáé. Tu-
lajdon kezével. Szégyelje magát, tanár úr, 
nem illik egy jóbarátját így becsapni! 
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Isold«: Ez nem tetszik nekem. Hátam mö-
gött . . . 

Coster: A mama . . . óvatosságból konzul-
tált az autóútja előtt. De nincs semmi baja. 

Isolda: Nem tetszik nekem, hogy én a ma-
mának azt mondtam, ma délután ide jövök, 
ő pedig eltitkolta előttem, hogy ő is idejön. 

Coster (megpróbál tréfálkozni): Most az-
tán kire féltékeny? Rám, vagy a mamára? 

Isolda (önkéntelenül): Mind a kettőjükre. 
Mire jó ez a titkolódzás, mikor én olyan 
őszinte és bizalmas vagyok? 

Coster: Mondtam már, ne haragudjon. 
(Föl-alá jár.) Hallgasson ide. Ami a maga 
kiképzésére vonatkozik, tennék magának 
egy praktikus ajánlatot. 

Isolda: Nagyszerű! 
Coster: Nem lehetetlen, hogy a közeljövő-

ben megint külföldre megyek. 
Isolda: Megint Tokióba? 
Coster: Nem Tokióba, de . . . mégis na-

gyon messzire. 
Isolda: Kár! 
Coster: Tanszékkel kínáltak meg ú j ra . A 

dolog nagyon komoly, de még nem határoz-
tam. Mindenesetre hozzájárulhat elhatáro-
zásomhoz, ha magának kedve volna és mint 
— asszisztensem jönnt velem. 

Isolda: ö , ja j , ez aligha lehetséges. 
Coster: Osak nem fél attól, hogy velem 

utazzék és dolgozzék? Már ,túl vagyok azon 
a koron, hogy a magafa j ta fiatal lány meg-
fontolandónak t a r t s a . . . 

Isolda: (Elsősorban ez hencegés magától! 
S ezt nagyon jól tndja. 

Coster: És másodszor? 
Isolda (tétovázva): Másodszor . . . itt kell 

maradnom. 
Coster: A mama miatt? 
Isolda: Nem. Más valaki miatt. Férjhez 

megyek. Most megmondtam. 
Coster (megsemmisülten): Jól megfon-

tolta? 
Isolda: De mennyire! Nagyszerűen össze-

illiinK. mintha rendelésre készült volna a 
számomra. J a j , mi az, professzor úr? Igazán 
nem hittem volna, hogy ennyire a szívére 
veszi. 

Coster (elhaló hangon): Nem, nem, félre-
ért, kedvesem . . . (összeszedi magát.) Es ki 
az. ha kérdenem szabad? 

Isolda: Har ry Yvers. Ügy tudom, ismeri? 
Csak arra várunk, hogy a mama férjhez 
menjen s az legfeljebb négy-öt hét múlva 
meglesz. 

Coster: Nagyon szereti a — vőlegényét? 
Isolda: Máskülönben nem mennék hozzá. 

Képzelje csak, nem akarunk divatos házas-
ságot. Sőt, visszavonultan akarunk élni, há-
ziasan, sok gyerekkel. 

Coster: Gyerekeket ís akarnak? 
Isolda: Természetesen. Hisz azért házaso-

dik az ember. De hát mi nem tetszik ma-
gának? 

Coster : Nem tetszik nekem — engedelmé-
vel —, hogy egy ilyen pocok, aki alig ke-
rült ki még a gyerekcipőből, gyerekeket 
akar szülni a világral 

Isolda: Nézet dolga. Harrynak az a véle-
ménye, hogy az embernek legyen gyereke, 
különben nagy mulatságtól fosztja meg ma-
gát. 

Coster: A mérnök úr pedig nem szívesen 
mondana le valamilyen mulatságról. 

Isolda: Igaza is van. En pedig a mamá-
lrpllompc nv. 

vannak. Képzelje csak, milyen kényelmet-
len volna számára, ha én még ma kisgye-
rek lennék. 

Coster: Pedig az. Gyerek. Nagyon éret-
len kisgyerek! Alig néhány hét ota kezdő-
dő, t a fejlődése, a megérése. 

Isolda (eltávolodva): A, úgy! Amióta ma-
ga foglalkozik velem? 

Coster: Igen, persze. Kérem, hallgasson a 
tanácsomra, drágám: várjon még egy ideig, 
egy évig, vagy kettőig, amíg . . . hozzákap-
csolja az életét Yvers úrhoz. 

Isolda (könnyű zavarban): ö azt mondja, 
hogy nem t a r t j a ki tovább. 

Coster: Miért? Miért nem bí r ja ki to-
vább? 

Isolda: M e r t . . . merthát — férfi! Bocsá-
nat. 

Coster: Természetesen, de ez nem ok 
arra, hogy maga elsiesse a döntését. 

Isolda: Én már döntöttem. 
Coster (óvatosan): Kedves I s o l d a . . . te-

gyük íöl, hogy az édesapja vagyok. 
Isolda: Az apám? INo az igazán nem 

mert volna úgy rám támadni, mint maga 
az imént. 

Coster: Bocsánat. Ez az első, az egyetlen 
kérdésem. Engedje meg, hogy úgy beszél-
jünk, most egymással, mint apa a gyere-
kével 

Isolda: Kérem, ha öröme telik benne, — 
játszunk családi életet. 

Coster: Nem az én örömömről van szó 
(elhallgat). 

Isolda: Tehát kedves papa, mi kifogá-
sod van Yvers úr ellen? 

Coster: Nem tartom nagyon szolid em-
bernek, gyermekem. 

Isolda: Hisz állása van. 
Coster: Protekcióval szerezte. 
Isolda: Nem áll. A képességeivel sze-

rezte! 
Coster: Bizonytalan, gyermekem, hogy 

ezt az állását sokáig megtarthatja-e . . . 
Isolda: Ô, ez pesszimizmus. Különben is. 

Az én drága professzorom segítségével ép-
pen azon vágyóik, hogy munkát és kenye-
ret szerezzek magamnak. Hogy az én sze-
mélyem mélyen tisztelt fér jemuramat ne 
terhelje. 

Coster: De drága kislányom, mindez 
egyelőre csak a holdban van. 

Isolda: Szóval nálunk is úgy van, mint 
mindenki másnál. 

Coster: É s . . . h a . . . tegyük fel, történne 
vele valami? Mindenkivel megtörténhet? 

Isolda: Igen. Mindenkivel megtörténhet, 
papa. 

Cosier: De más, kislányom, nem maradna 
ilyen tanácstalanul és védtelenül a vilá-
gon, mint te, a gyerekeiddel. 

Isolda': Eh, ugyan! Ilyen szerencsétlenség 
esetére is lehet gondoskodni. Harry majd 
egy életbzitosítilst köt inkább a sajátmaga, 
mint az én megnyugtatásomra. 

Coster: Kedves kislányom.. . ezt semmi 
körülmények között nem szabad megkísé-
relnie. , 

Isolda: Miért nem? (Coster hallgat.) Mért 
ne biztosíttassa magát Harry? 

Coster: Mert nincsen intézet, amely a biz-
tosítást elvállalná. 

Isolda (sápadtan): Tanár ú r . . . ez már 
aztán több a tréfánál. 

Coster: Sajnos, nem tréfa. Rettenetes e7. 
oTÓmorny.. Tofilrlq Tiniy-n- m&ff Voll mrvndn-



IsQlda: Igen. Megvizsgáltat 
Coster: Igen. Éppen a biztosítás ügyében 

ött. Sikerült lebeszélnem róla, anélkül, 
ogy észrevette volna, miért nem. 
Isolda (szorongva): Nagyon betteg? 
Coster (lassan bólint). 
Isolda: Kérem, gyógyítsa meg. 
Coster (fojtottan): S a j n o s . . . az nem áll 

aódomban. 
Isolda (keserűn): Fölismerni a betegséget 

s nem tudni meggyógyítani — nagyon 
zomorú tudomány ez! 
Coster: Ezt nem ma éreztem először. 
Isolda (szünet után): Meddig tar that 

nég? 
Coster: Nem nagyon sokáig. 
Isolda: Meddig? 
Coster: Talán — egy évig. H a . . . megkí-

nélik az izgalmaktól. 
Isolda (fölzokog, de aztán elfojtja köny. 

\yeit). 
Coster (odamegy hozzá, kezét a hajára te-

zi, halkan): Az apád tíz évet adott volna az 
rletéből, ha ettől a peretői megkímélhet. 

Isolda (határozottan): Még néhány hó-
íiapja van? Hát akkor ebben a néhány hó-
lapban olyan boldognak kell lennie, hogy 
ninden vágya beteljesüljön. Köszönöm az 
ÍSszinteségét! E nélkül talán valamit el-
mulasztottam volna, amiért később keserű 
szemrehányással illetném magamat. Szé-
ke lném magamat saját magam és a gyer-
mek előtt. 

Coster: Milyen gyerek előtt? 
Isolda: A gyerek előtt, akit tőle akarok! 

Most már annál inkább! 
Coster: Még mindig gondol erre, mind-

izok után, amiket tud? 
Isolda (ridegen): Ezt maga nem érti, 

tanár úr. 
Coster (összeszedi magát): De hisz ez 

gyerekromantika! Eszeveszettségl Nem is 
hittem, hogy ilyesmi lehetséges! 

Isolda: Honnan veszi a jbgot, hogy így 
gondviselést játsszon idegen emberek dol-
gában? 

Coster: Az a hitem, hogy ebben az eset-
ben van jogom hozzá. (Erőt vesz magán.) 
Kedves kisasszony, a fejembe vettem, 
hogy visszatartom ettől a tragiku» ostoba-
ságtól. így határoztam és kérem, vegye 
tudomásul, hogy ezen változtatni nem 
lehet. 

Isolda: Elmeséli azt, ami a rendelőjében 
történt? Hát szabad azt egyáltalában? 

Coster: Nem. Sőt, börtön já r érte. Ennek 
e l lenére . . . 

Isolda: Ennek ellenére az a szándéka, 
hogy az a n y á m n a k . . . 

Coster (erőteljesen): Szavamat rá! 
Isolda: Hát akkor én is a szavamat 

adom. Azon a napon, amelyen maga az 
anyámmal közli Har ry betegségét, azon a 
napon én följelentem magát az orvosi 
t i toktartás megsértéséért. Följelentem, 
tanár úr! 

Coster (nyugodtan): Ezzel a kockázattal 
i s . . . 

Isolda: És ne számítson arra, hogy az 
én koponyám kevésbé kemény, mint a 
magáéi 

Coster (élénken): Nem, ugyanaz a ke-
mény koponya! 

Isolda: Isten vele, professzor úr! (Ki-
siet.) 

Coster (utánakiált): Isten vele, drága 
gyermekem! (Hallja, amint kint becsapó-
dik az ajtó, egy pillantig gondolkodik, a 
telefonhoz megy, az órára néz, leemeli a 
kagylót, tárcsázik.) Halló, i t t Coster. Ok-
vetlenül beszélnem kell a nagyságos asz-
szonnyal. 

FÜGGÖNY 

HARMADIK F E L V O N Á S 
Kis szalon egy előkelő szálloda egyik lak-
osztályában. Hátul balra és jobbra ajtó, 
imelyek a hálószobába vezetnek. Jobbra ol-
Uilt ajtó, amely a szálloda folyosójára ve-
tet, hátrább ablak. Asztal, székek, pamlag, 
izekrény, kit íróasztal, asztali telefonnal. 

Délelőtt 11 óra.) 
Márta (utcai ruhában és kalappal vára-

kozva áll az ablaknál. Olivia reggeli pon-
molában, kissé halványan és kialudatlanul 
ön balról). 

Olivia: Jónapot. 
Márta (végignéz rajta, aztán hirtelen): 

^.zt hiszem, ha ő ma reggel már az akasz-
ófán lógna, magát az se akadályozná meg, 
logy így kiöltözzék. 

Olivia: A tanár úr megbízásából mondja 
ízt? 

Márta: Megbízásból! Csak azért mondtam 
i portásnak, hogy fölengedjen. ííem is ma-
fával van dolgom. A lányával, a kisasz-
izonnyal szeretnék beszélni. 

Olivia (nagyon idegesen): Mit kíván? 
Márta: Azt még nem tudom. De majd ki-

lerül. 
Olivia (tétovázva): Maga . . . nem ment el 

i tárgyalásra? 
Márta: Ott voltam. 
Olliva: K é r e m . . . hogy áll a dolog? 
Márta (ridegen): Menjen el és nézze meg. 

liszen magának is köszönhetjük mindezt. 
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nak. Az alma nem messze esik a fájától . 
Olivia: Biztosíthatom, hogy még mindig 

nem látom tisztán az összefüggést. 
Márta: Engem no biztosítson semmiről. 

Jól tudom, maga idejekorán elszelel. Meg-
bizl.atott a tisztelt kisasszonylányában, hogy 
pontosan teljesíti majd az utasításait. 

Olivia (energikusan): Most aztán elég! 
Hallgasson! Ücközbeu nem vettem újságot 
a kezembe. Baby ulig egy-két levelet <rt és 
a tanár ura t azokban egyetlenegyszer sem 
említette. Véletlen volt, hogy tegnap reggel 
egyáltalában megtudtam a dolgot. Olyan 
voltam, mint akit fejbevertek. Repülőgéppel 
jöttem vissza. Az éjszaka érkeztem. 

Márta: Persze, türelmetlen volt, nem tud-
ta bevárni, míg a diadalát távirat i lag köz-
lik magával. 

Olivia (keze a halántékán): Miket fecseg 
ittf 

Márta: Nem tudom, mi volt, amivel a ta-
nár úr a két hölgyet maga ellen ingerelte, 
de a merénylet, amelyet ellene elkövettek 
— n.estermű volt! Le a kalappal! 

Olivia (most már ő is leveti dámás visel-
kedését): Merénylet? 

Márta: Nagyon ravaszul kieszelték ma-
guk. 

Olivia: De mi bqja van velem? Mivel vá-
dol? 

Márta: Persze, hogy lehet legjobban elin-
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Ainmennydörgőa ménkübe! Aztán, készl I t t 
van a bűn! A bűntény! 

Olivia: Rákényszerítik! Uramisten, de al-
jas maga! 

Márta: És az a szerencsétlen gyerekszívü 
bolond lépre ment. Előbb meg akar ja men-
teni a kisasszonyt attól, hogy elrontsa az 
életét és mikor aztán följelenti és törvény 
elé viszi, akkor meg nem nyi t ja ki a szá-
ját. 

Olivia (megdöbbenve): Hogy a lányom je-
lentette volna föl! (Gyorsan a jobboldali 
ajtóhoz megy.) Baby! (Kinyitja az ajtót és 
benéz.) 

Márta (gúnyosan): Baby . . . Nincs itthon 
a jómadárka. 

Olivia (a telefonba): Portás! I t t Landys 
Olivia. Nem látta a lányomat! — Ügy! 
(Visszaakasztja a hallgatót.) Elment. Való-
színűleg a tárgyalásra. 

Márta: (Nem. Azt nèm kockáztatta. Ott 
velem találkozott volna. 

Olivia (kicsit megváltozott hangon): Az 
elutazásom előtt való estén a tanár úr kö-
zölte velem, hogy Yvers súlyosan beleg és 
hogy Baby . . . ó, uramisten . . . Azi tán. . . 
következet t . . . ó, de nehéz óra volt. Szegény 
gyerek. Még másnap reggel magammal 
akartam vinni. De nem akart jönni. És 
egész nyugodtnak látszott. Majdnem vidám-
nak. »Csak ne aggódj, mama, — mondotta 
— amíg visszajössz, nyugodt lehetsz, nem 
megyek férjhez.« Nem kellett volna elutaz-
nom. 

Márta: Hát nem is ment férjhez, 
Olivia (hevesen): Hallgasson! Egy kis el-

nézéssel lehetne irántam. Nem értem. Ha-
zajövök, i t t találom a gyerekemet gyászban, 
Yvers meghalt, a t anár ú r . . . a vádlottak 
padján-

Márta: Elhiszem, nem kellemes befejezése 
a nyár i kirándulásnak, pedig a tanár úr 
megkímélhette volna magát iaz egésztől. 

Olivia: Igen. Egyetlen szót kellett volna 
szólnia — és meg se kezdhették volna a 
tárgyalást ellene . . . 

Márta: Nem tudom, milyen szó lett volna 
a z . . . 

Olivia (fixirozza): Nem!! Igazán nem 
tud j a ! 

Márta (vállat von): Valószínűleg most is 
csak úgy beszél bele a levegőbe. Különben 
pedig, ki parancsolta neki, hogy beleavat-
kozzék a lánya dolgába! Ha okos és józan 
lett volna, akkor most máskép állna a hely-
zet. Yvers ú r ugyan nem élne már, de a 
kisasszony moat f iatal özvegy lenne, maga 
nagymama — és én megkíméltem volna at-
tól. hogy meglátogattam. 

Olivia: Még magának se árulta el! . . . 
(Kendőjével a szemét törli.) 

Márta (természetesen nem érti meg ezt a 
mondatot): I t t semmi ok, "hogy könnyeket 
ontson. Yvers úr vidáman élt és vidáman 
halt meg. Elintézte az ördöggel a számadá-
sát. De itt van még valaki, aki él! És ez az 
élet csak munka volt és fáradság és lelki-
ismeretesség. Azt én tudom legjobban! 

Olivia (valami elhatározásra készül): A 
tárgyaláson — volt már szó arról, hogy az 
én lányom jelentette fe l ! 

Márta: Nem. 
Olivia: Akkor bocsásson meg most. Felöl-

töizöm, elmegyek a törvényszékre és beszé-
lek a védőjével. 

Olivia: Hát akkor majd megmondom az 
elnöknek, 

Márta: iMlt akar mondani! 
Olivia: A z t . . . még nem tudom. 
Márta: Nahát akkor fontolja meg ez egy-

ezer. Van ideje hozzá. Most már senkit se 
talál ott, a tárgyalást befejezték. 

Olivia Cmeglepetten): Már! 
Márta: Nagyon rövid tárgyalás volt. Ta-

nuk nélkül. Védő nélkül. 
Olivia: De hát hogy folyt le! Mondja el. 

Az í t é l e t . . . 
Márta: Arra a kérdésre, hogy bűnösnek 

tar t ja-e magát, a professzor bólintott: Igen, 
megtettem. — Miért! — Mert meg akartam 
akadályozni, hogy Yvers úr megnősüljön 
és gyerekeket plántáljon a világra. Aztán 
az ügyész felolvasta egy másik orvos bizo-
nyítványát, amely Yverst teljesen egészsé-
gesnek mondja. Ez a bizonyítvány azonban 
nem nagyon hatott, mert hisz Yvers időköz-
ben meghalt. 

OHvla (alig tud úrrá lenni az izgalmán): 
Igen. És aztán? 

Márta: Aztán fölmentették. »Mert a vád-
lott magasabb érdekből cselekedett.« Min-
dennapi imámba foglalom annak a bírónak 
a nevét. 

Olivia (föllélekzik): Hála Isteni 
Márta: Még nem hála Istennek! Az ügyész 

tudniillik nem nyugszik bele az ítéletbe, ha-
nem tovább viszi a dolgot. 

Olivia: Azt meg kell akadályozni! Min-
den áron! 

Márta: Há t akkor menjen el az ügyészhez 
és jelentse ki, hogy maga annakidején meg-
beszélte Yversszel és ő felhatalmazta magát 
és a professzort, hogy közölje magával a 
vizsgálat eredményét. 

Olivia (megfontolja): N e m . . . inkább meg-
mondom az igazat. (Kezet nyújt Mártának.) 
Lesz még idő . . . hogy jóbarátok leszünk, 
Márta. 

Márta: Köszönöm, nincs szükségem rá. 
Gentlemant csak férfiak között találtam. 
Nők között én vagyok az egyetlen. (El, 
anélkül, hogy Olivia felé nyújtott kezét •el-
fogadná.) 

Olivia (elmerülten áll, a fejét fogja. Ko. 
pognak. Egy pillanatig habozik, aztán ki-
kiált): Szabad! 

Herceg (csokor sárga rózsával. Becsukja 
az ajtót. Az arcán átszellemült mosoly): 
Ol iv i a . . . 

Olivia (nem barátságtalanul): Jó napot, 
Conny. Tudod m á r ! Costert fölmentették. 

Herceg (nyugodtan bólint. Aztán): Drá-
g á d , hogy aludtál! 

Olivia: Nem fontos. Mondd csak, Conny.., 
Herceg (élénkebben, mint általában szo-

kott): Kérlek! . . . legyen meggyőződésed, 
nekem semmi sem fontos, mint hogy neked 
legyen nyugodt éjszakád és boldog nappa-
lod. Most és mindörökké. 

Olivia: Kedves vagy, C o n n y . . . Ugyan, 
tedd le már azokat a rózsákat. Ot' van egy 
váza. (Mialatt a herceg a rózsákat elhe-
lyezi).• Bocsáss meg, de nem vagyok még 
fölöltözve. 

Henceg (csalódottan): El mégy! 
Olivia: Igen: El kell mennem. Ha köl-

csönadod a koosldiat. 
Herceg: Vagyok vigasztalhatatlan. Kocsi 

m" n i vámé. 
Ollvia: Conny, ismersz valami kitfiní 

•ügyvédet! 



tanácsosunk it t dr. Ganga. Akarod, föl-
çrom címét neked? (Szünet után.) Miért kell 
úgy véd teneked, Olivia? 

Olivia (rövid habozás után): A z t . . . nem 
mondom meg. 

Herceg (hihetetlenül): Te látod. 
1 Olivia (határozottan): Hát inkább mégis 
megmondom. Szükségem van ügyvédre 
3oster számára. Hallom, az ügyész nem 
íyugszik. 

Herceg: Coster tanár ú r . . . nincs olyan 
íelyzetben, bogy engedhessen meg magá-
íak védőt? I 

Olivia: Látod, hogy nem vett védőt. 
Herceg (elgondolkozva): Talán — Olivia 

- ő akarta, hogy ítéljék el. 
Olivia: Ugyan menj. Azt senki se 

ikarja. 
Herceg (némi kis iróniával): Talán akarta 

- nyilvánosság előtt nagyon bizonyítani, 
íogy törvényt meg kell változtatni. 

Olivia (gúnyosan): Na látod, ez jó téma 
enne első parlamenti beszéded számára. 

Herceg: En gondolom. . . aki t a r t j a ma-
rát törvényhez, az áll jó lábon lelkiismere-
ével is. 

Olivia: Ügy van (elhallgat). 
Hercqg- (nekidurálja magát): Ha én té-

red kérlek, O l i v i a . . . maradji kívül eb-
>ől— vigasztalan ü g y b ő l . . . 

Olivia: Kívül? Már régen nyakig benne 
ragyok! Nézd csak Conny. Könnyen lehet-
éges, hogy Coster professzor úr az itteni 
>rakszisának egy részét elveszti. 

Herceg (megértően bólint): Kérlek té-
•red. Én mingyárt adok rendeletet, hogy 
njnden hónapban Coster tanár részére egy 
isszeget . . . 

Olivia (gyorsan): Coster tanár úr a 
csekkünkkel együtt lehají tana bennünket 
i lépcsőn! 

Herceg (zavarban van): K é r l e k . . . mit 
5n tehetek akkor? 

Olivia: Segítségemre leszel, hogy a tár-
laságban helyreállítsuk Coster tekintélyét. 

Herceg: Én? Nem te gondolod. . . én 
rasryok ilyen célra legalkalmatlanabb sze-
nély? 

Olivia: De senkisem alkalmasabb erre, 
mint az édesanyád. Ha az újságokban az 
ill na, a hercegnő azért érkezett ide, mert 
Coster tanár t konzu l t á l j a . . . S egy-
szersmind mind a ketten pacienseket sze-
geznétek neki a ti köreitekben, akkor 
íyomban rehabilitálnák. 

Isolda (feketében. A sapkája a kezében. 
Gyorsan jön kintről. Az arca sápadt és fá-
'adt. Mikor kettőjüket észreveszi, a nyl-
ott folyosóajtóban egy pillanatra megáll, 
íztán kurtán): Pardon! (Jobbra el akar 
menni a szobájába.) 

Olivia (rövid fordulattal): Halló! 
Isolda (megáll): Igen. Tessék. 
Olivia: Nem tudsz szépen köszönni? 
Isolda (kurtán): N a p o t . . . 
Olivia (a herceghez): Ezt nevezi szépen 

;öszönésnek! 
Herceg (barátságosan közeledik feléje): 

íogy van kedves Baby? 
Isolda (ridegen): Az én nevem Isolda. 

El akar menni.) 
Olivia: I t t maradsz! 
Herceg (kezet nyújt Isoldának. komo-

yan és halkan mondja): Jó reggelt, ked-
res Isolda. Magát súlyos csapás é r t e . . . 
Isolda (rövid fejbólintással köszöni meg 

Olivia (nyugodtan a herceghez): Conny 
kérlek, légy szíves estefelé szólj ide. 

Herceg (szomorúan): Estefelé? Ide fo-
gok szólni. 

Olivia: Akkor majd folytatjuk az előb-
beni beszélgetést. 

Herceg: Jobb szeretném, ha ar ra a be-
szélgetésre sose térnénk többé vissza. De 
kérlek, te határozol. Mindenesetre, én va-
gyok mindig a te rendelkezésedre. Nekem 
kell lenni elég és megköszönni, hogy 
Olivia te vagy a világon. (Kezetcsókol, 
meghajol Isolda flelé és el.) 

Olivia (becsukja a herceg mögött az 
ajtót): T e . . . Costernlél voltál. 

Isolda: Tessék? Azt hiszem, álmodol. 
Olivia: Nála voltál. Igen, vagy nem? 
Isolda: Én! Costernél? De hisz ez őrült-

ség! 
Olivia: Nem is tar tanám olyan nagy 

őrültségnek, ha elmentél volna hozzá, 
hogy bocsánatot kérj . 

Isolda: Én? hogy bocsánatot kérjek? 
Olivia: Szép dolgokat műveltél. Hát 

négy hétre nem lehet felügyelet nélkül itt 
hagyni téged? Mert az az ember meg-
mondta neked az igazságot, följelented a 
hátam mögött az ügyészségnél. Nahát, ha 
ezt fa i r el járásnak tartod . . . 

Isolda (nagyon ridegen): Hagyd ezt, 
mama. Ne pazarold rám az idődet. Ne-
künk nincs több mondanivalónk egymás 
részére. 

Olivia (fölpattanva): Ostoba tacskó! 
(Erőt vesz magán.) Megállj csak. Nagyon 
szomorúnak tartom, hogy nem vagy már 
gentleman, kedves gyermekem. (Gyorsan 
kimegy, beteszi az ajtót.) 

Isolda (egy pillanatig mozdulatlanul áll, 
aztán hosszában elterül a pamlagon s gye-
rekes zokogás tör ki belőle. A telefon csön-
get, fölkel, megtörli az orrát, kezébe veszi 
a hallgatót): Tessék. Nem, itt nincs semmi 
professzor, sőt ellenkezőleg! (Leteszi a 
kagylót, letörli a szemét, egy pillanatig a 
tükörbe néz.) Szörnyű! (Lehajol, letérdel a 
divány elé és alóla egy kis utazótáskát 
vesz elő. Az asztalra teszi, kinyitja. A 
táska már be van csomagolva. A tartal-
mát vizsgálja, néhány kisebb tárgyat vesz 
ki a szekrényből, pár pillanatig gondolko-
zik, aztán röviden bólint es beszalad 
Olivia szobájába.) 

Coster (kívülről kinyitja az ajtót és be-
lép. Körülnéz, észreveszi csodálkozással az 
utazótáskát, vállat von, az ablakhoz lép és 
nyugodtan kinézz). 

Isolda (visszajön, egy bekeretezett kép 
van a kezében. Amint Costert észreveszi, 
hirtelen összerezzen és a kép kiesik a ke-
zéből. Coster megfordul, kurtán köszön, a 
képet fölemeli a földről és némán nézi, 
aztán visszaadja a képet). 

Coster (sóhajjal): ugy gondolja, hogy az 
ú j háztartásban nélkülözhető lesz? Igen. 
Magam is úgy képzelem (nehézkesen leül 
a pamlagra). 

Isolda (ellenséges magatartással): Fáradt? 
Coster (bólint): Nagyon. 
Isolda (gonoszul): Remélem, hamarosan 

alkalma lesz, hogy — alaposan kipihenje 
magát. 

Coster (bólint): Lehetséges. 
Isolda: A mai fölmentéssel nincs vége, 

tanár úr. A játék tovább megy. 
Coster (nyugodtan ránéz): Mi tette ilyen 



met! Ezt a nevet nem. Nem illeti meg! 
Costetr (a képre mutat): Csák ő volt az, 

aki Isoldának nevezhet te . . . 
Isolda (keblére szorítja a képet): Igen. 

Az egyetlen ember, aki igazán szeretett. 
Coster (szünet után): Nem számítottam 

arra, hogy találkozom még magával. Egy 
óra múlva indul a vonatom. Ügy tervez-
tem, hogy írok magának. 

Isolda: Elutazik? Hát szabad . . . úgy ér-
tem . . . az ügyész beleegyezik? 

Coster (anélkül, hogy felelne): Már 
mondtam: nagyon fáradt vagyok. 

Isolda (bólint gúnyos keserűséggel): Ô, 
hisz alapos munkát végzett. Idejekorán föld 
alá küldte az.t az embert, egy másiknak 
földúlta az élete boldogságát: — ráfér egy 
kis_j*ihenés. 

Coster (nehezen): Y v e r s . . . csakugyan 
nagyon beteg volt. 

Isolda (keményen): Minden joggal büszke 
lehet a diagnózisára. 

Coster: Ami pedig a maga földűlt boldog-
ságát i l l e t i . . . 

Isolda: Nem akarom, hogy erről beszél-
jen! 

Coster (bólint): Helyes. Nem is akarok 
most fá jdalmat okozni magának. Néhány 
hét múlva, ha majd nyugodtabb lesz, meg-
írok mindent. 

Isolda (erőt véve magán); Nem. Mit írhat 
ön még nekem? Beszéljünk most és nyíltan, 
professzor úr ! 

Coster (hallgat. Megkínzottan, végre meg-
szólal): Az az ember beteg volt. Halálosan 
és nagyon. Higyje el végre. 

Isolda: Az ő betegsége korántsem volt 
olyan utálatos, mint a magáé. 

Coster: Orvosi kötelességem v o l t . . . 
Isolda': Nem, kérem, ne ezen a hangon! 

Mi ketten — a társadalom kivetettjei — 
őszintén beszélhetünk egymással. 

Ooster: De kérem — nem tudom, miért 
mondja magát kivetettnek? 

Isolda: Hát hova tartozom én még? Ta-
lán az anyám ú j arisztokrata családjához? 

Coster (a csomagolt táskára néz): Mi a 
szándéka? 

Isolda: Ahhoz senkinek semmi köze. Hát 
öntsünk tiszta bort a pohárba. Tanár úr . . . 
maga . . . el akart szakítani Y ve r s tő l . . . fgy 
van? 

Coster (lassan bólint): Igen. El akartam 
szakítani. 

Isolda: Na lát ja. í g y megértjük egymást. 
Coster: Kevésbé humánus bíró elítélt 

volna. 
Isolda (bólint): A fölmentésre igazán nem 

lehetett számítani. Ennyire maga sem bíz-
hatott az ékesszólásában. 

Coster (nyugodtan): Nem. Nem számítot-
tam rá s akkor a szabadságom elvesztésével 
bűnhődtem volna meg érte, hogy egy fiatal 
lány boldogságát meg akartam menteni. 

Isolda (nem érinti): K é r e m . . . ezt mond-
ja el a nagyságos asszonynak, mert hisz 
neki szól ez a látogatása. Nekem már meg-
mondta az igazi okát az előbb. Egész kö-
zönséges féltékenység! 

Costeí (ránéz): ö , micsoda húsz esztendő 
lehet maga mögött! 

Isolda: Miért? 
Coster: A banalitásoknak milyen mocsa-

rából jött maga, hogy így beszél egy öreg 
emberrel, aki az élete egész művét, a jóhí-
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talál más magyarázatot, csak — a legorde-
nárébbat! 

Isolda (letört egy kicsit): Nagyon is •— 
kézenfekvő. 

Coster: Ne vegye rossznéven, amit az 
imént mondtam. Fáradt vagyok. A vitatko-
záshoz is. Es maga nem tehet róla. 

Isolda: Miről? 
Coster: Arról, amit mond, arról, amit tesz 

— azért mások felelősek. 
Isolda: Ügy van. Hogy vagyok, hogy 

ilyen vagyok, azt nagyon nemes, nagyon 
egyeneslelkű embereknek köszönhetem, akik 
nem ismerték a besúgást és nem éltek visz-
sza mások bizalmával. (A képre néz, önkén-
telenül.) Az apám . . . 

Coster: Tiburtius úr nagyon — céltudatos 
ember volt, ez igaz. Amit kitűzött maga elé, 
azt el is érte. De maga nem olyan, mint ő, 
hála Isten. 

Isolda: Mit merészel? 
Coster (élénkebben): Csöndesen, gyerme-

kem. Gondolja meg, hol lehet ezen a vilá-
gon olyan tökéletes, olyan tetőtől talpig 
szent ember, mint amilyennek maga az ap-
ját képzeli? Csak a maga túlfeszített kép-
zeletében élhet. 

Isolda (fölpattan): A portást hivatom. (A 
telefonhoz megy.) 

Coster (energikusan): Nem! (Erővel kU 
veszi keféből a kagylót.) Most meg fogsz 
hallgatni. Légy szíves és gondolkozz. Szere-
itett téged. Igen, miért ne? Az anyádat is 
szerette. A maga módján — a nagy diri-
gens. De igazán otthon voltál nála? Ügyan-
úgy lüktetett-e a véred, mint az övé? Em-
lékezz csak! Gyerekes kis gondjaiddal hoz-
zá fordultál-e valaha, mint ahhoz, akitől a 
legjobb tanácsot kaphatod? 

Isolda (határozatlanul): Sose akartam ter-
helni az én ügyeimmel már .mint kisgye-
rek. 

Coster (folytatja): Mert féltél, hogy csa-' 
lódás ér. 

Isolda: Az ő gondolatvilágában éltem. 
Coster: Ez — nem igaz! Talán iparkodtál, 

hogy hozzá alkalmazkodj, lépésről-lépésre. 
Hogy ki ne derüljön a belső idegenségetek. 
De a te akaratodból, amely a gyermekévé 
tett, csak emlékezz, csak gondolkodj ra j ta , 

Isolda (szinte hipnotizálva): M i t . . . mit 
jelent ez? 

Coster: Sz ívem. . . itt állsz szegényen, te-
hetetlenül, ingadozón. Uramisten . . . talán 
még jóv4 lehet tenni az igazságtalanságot, 
ami veled történt. 

Isolda (ellentétes érzékek küzdenek benne): 
Hogy maga . , . t u d n á . . 

Coster: Es nekem végig kell néznem, 
amint nem tudsz megbirkózni az élettel. 

Isolda (a pamlagon ül, a földre néz, utolsó 
erejével és dacosságával) : Meg fogok bir-
kózni! 

Coster: Ha abban biztos lennék, akkor.., 
(Habozik.) 

Isolda (föltekint): Mit tenne akkor? 
Coster: Cigánykereket hánynék. Itt, ezen 

a helyen. En, a komoly professzor. Cigány-
kereket hánynék, hogy a nevetéstől kicsor-
dulna a könny a szemedből! 

Isolda (nevetés és sírás között): D e h á t . . , 
m i t . . . m i t . , . művel velem? 

Coster (mellette áll és megsimogatja a ha-
ját): ö, hogy ezt a kislányt ú j r a talpraál-
li'loam mil nrln nom jirlnáb- "Vfínrlant 



Isolda (megsimogatja, a homlokát): Iste-
nem . . . mi van velem ? 

Coster (mint egy beteg gyerekhez): Igen, 
mi van velünk? Sok volt ez — ez a nagy 
erőfeszítés. Fáradt és zavart, úgy-e? 
(Mialatt Isolda elnyúlik a pamlagon.) De 
mindez elmúlik, egész biztos. Elmúlik. 
Aztán megint erősek leszünk. (Mellette ül, 
a kezét a kezében tartja.) Most egy kicsit 
szép nyugodtan f e k ü d n i . . . 

Olivia (kintről belépett, észrevleszi őket, 
amint kéz a kézben ülnek egymás mellett 
és egy kicsit erőltetett ás zavart nevetéssel 
mondja): Ilyen hőségben az. utcán kell 
csavarognom! Na, úgylátom, ti ketten ki-
beszéltétek magatokat és megértitek egy-
mást? Kibékültetek végre? A legközelebbi 
alkalomig, míg a fiatal hölgynek megint 
egy dührohama támad. De azt megmond-
hatom Róbert, legközelebb te magad in-
tézd el vele! Én rád bízom, hogy észre-
térítsd. Végre is a kemény koponyáját — 
tőled örökölte! 

Coster (fölugrott, tekintetével inti és 
figyelmezteti a néma Isoldára): De nagy-
ságos asszony! 

Olivia (gúnyosan): Félsz és megijedsz 
ettől az új1 tevékenységtől! Elhiszem. (Le-
gyezi magát.) Hű! Talán te jobban elbírsz 
ezzel a nehéztermészetű fiatal hölggyel. 
Én nekem elég volt a neveléséből. 

Isolda (a falnak támaszkodik): Én őrül-
jtem meg, vagy ti vagytok őrültek? 

Olivia: Na tessék Róbert, így beszél egy 
gyerek a szüleivel! 

Isolda (összeretten, dadog): A . . . szülei-
v e l ? . . . 

Coster (Oliviához): Na d e h á t . . . ez iga-
zán nem a legalkalmasabb módja, hogy 
közöljük vele. 

Olivia (elképpedten): Dehát én azt hit-
tem . . . hogy ti már megmondtátok egy-
másnak mindent? Hát minden az én nya-
kamba szakad? Kétségbeejtő! (A lányához 
közeledik.) Hát hallgass ide, gyerekem. 

Isolda (egy kézmozdulattal elhárítja, 
tágra meredt szemmel nézi Costert). 

Coster (nehezen lélekzik, bizonytalanul 
néz Isoldára, egy lépéssel közeledik feléje, 
őszintén): Bocsáss m e g . . . 

Olivia (a fejét rázza, szünet után): Iga-
zán nem értelek. Mit kellene megbocsáta-
nom? 

Isolda Canélkül hogy tekintetét levenné 
Costerről): Azt hiszem, én megértettem. 
Kérlek, ne mondjatok meg semmit. (Te-
nyerébe temeti az arcát, elfordul, fölzokog, 
de egé\sz röviden, aztán a hálószobája ajta-
jához siet, kinyitja, egy pillanatig habo-
zik, kezében a kép és félénk tekintetet 
vetve Costerre.) Ügy látszik, megérdemel-
tem ilyen szörnyű papát! 

Coster (nedves szemmel): Ô, matre 
pulchra, filia pulchrior . . . 

Olivia (a következők alatt leveti kesz-
tyűjét, kalapját, stb.): Most csak marad-
jon magára egy kicsit. Hamarosan túl lesz 
ra j ta . 

Coster (bensőséggel): Igen. Ügy-e igen? 
Olivia: Mondd csak Róbert, te rettenetes 

ember, hát nem kímélhettél volna meg 
mindettől? Még szerencse, hogy nyári szü-
net van! 

Coster (elképpedten): Hát most se tet-
tem a kedvedre? 

Olivia: Ahelyett, hogy belekeveredtél 
volna ebbe az egész históriába, már egy 

hónappal ezelőtt azt mondtam volna neki: 
megtiltom neked atyai hatalmamnál fogva! 

Coster Ifejét csóválva): Ejkiye, kedves 
Olly, igazán gyönge az emlékezőtehetsé-
ged. Kérlek, próbálj visszaemlékezni rá, 
hogy a legszigorúbb hallgatásra köteleztél. 

Olivia (mosolyog): És ezt a ti toktartást 
komolyabban vetted, mint a másikat? — 
az orvosit? Ugyan menj, igazán nem vagy 
komoly ember! 

Coster: Talán ti ketten, Olly — többet 
jelentetek a számomra, mint a törvény-
könyv — és az egész világ! 

Olivia (vidáman): És ezért kell majd 
korahajnalban tizenkét órakor az ügy-
védhez szaladnom. Hű, micsoda szemeket 
meresztett! Aztán mingyárt telefonozott 
az ügyésznek. Még ott, énelőttem: »Ügyész 
úr, nagy szenzáció a Coster-ügyben! A 
vádlott a tulajdon lánya érdekében csele-
kedett.« — »Na — hangzott a felelet — 
akkor persze nem lehet tenni semmit.« 

Coster: Ügy. Most hát szerencsére tudja 
már Isolda, az ügyvéd és a magas bíró-
ság. Hogy az Istenbe akarod megakadá-
lyozni, hogy holnap az egész város ne 
tudja? 

Olivia (nevet): Na de Róbert, hiszen meg 
is kell tudnia, már csak a te praxisod 
miatt is! 

Coster (dadogva): É s . . . a vőlegényed? 
Olivia: Conny? ö t ez nem fogja vissza-

tartani . . . 
Coster (nagyon izgatottan): Nem? 
Olivia: . . . n e m fogja visszatartani at-

tól, hogy eljárjon az Operába, ha én éne-
kelek, hogy virágokat hozzon az öltö-
zőmbe, hogy autózzon velem, — ha neked 
nincs ellene kifogásod. 

Coster: Nekem? 
Olivia (folytatva): Nem is kell észre-

vennie, hogy nem mentem feleségül hozzá. 
Coster: Mikor határoztad ezt ei? 
Olivia: Ma reggel. (Közvetlenül mellette 

áll, a kezével játszik, a földre néz.) Tudod 
R ó b e r t . . . van egy születési hibám. Ügy 
gondolom, mint nőnek. Kérlek ne nevess 
olyan szemtelenül. Csak ar ra gondolok, 
hogy semmi sem hat rám úgy, — mint egy 
kifogástalan gentleman. 

Coster (sugárzóan): Ezt a kényelmetlen-
séget, úgylátsák, vállalnom kell. 

Olivia (gyorsan): Egy pillanat, Róbert. 
Én azt hiszem, sok egyéb ba j is van ve-
lem, ha valaki józanul néz. 

Coster (elragadtatottan): Ki az ördög-
nek jut eszébe, hogy józanul nézzen téged! 
(Magához vonja.) 

Márta (beront): Hát végre megtaláltam! 
Idejött! Mégis idejött! Ezekhez! Hát tudja, 
tanár úr . , . 

Coster (mosolyogva): Ne olyan hango-
san, Márta. 

Isolda (Márta, nagy hangjára hirtelen 
kilép a szobából): Mi történt? 

Márta: Én mindig nagyon tiszteltem a 
tanár iirat. És mindig úgy is beszéltem. 
De ha idejött, ezekhez, hát meg kell mon-
danom, a tanár úr őrült! Tisztára meg-
őrült! 

Isolda (előre ront és fölcsattan): Hát 
most elég! Kikérem magamnak, hogy ilyen 
hangon beszéljen az — apámról! 

Márta (elképpedten): Kivel? 
Isolda: Az apámmal! Az apámmal! (Oda-

rohan hozzájuk.) Az apámmal! 
FÜGGÖNY 



FEJTORNA Szerkeszti: Grätzer József mérnök 

E R I C H K Ä S T N E R 
egyik igen találó mondását foglaltuk az alábbi rejtvény három sorába. A népszerű 
és olvasott író a tehetség és tehetségtelenség viszonyáról szól. Megfejtésül a mondást 

kérjük beküldeni. 
VÍZSZINTES: 

A MONDAS ÜLSÖ RÉSZE. 
Semmiképpen sem vehető rá 
arra, hogy szándókét megvál-

toztassa. 
Mozgásnak elengedhetetlen ré-

sze. 
I r ta : Heinrich Heine. 
Egy kicsit {elheccel, 
így — németül (Ion.). 
Részlet a tisztből. 
Francia nyelvnek nőnemű név-
elője. 
»Vizavi.« 
így kezdődik az ébégatás. 
Ékes kutyaugatás. 
Ilyen kritikus is van. 
Az angolna idegen neve. 
Nem könnyű arra nézve, 
fiz). 
Ellentétes kötőszó. 
Brekegés — része. 
Az olaszok pénzének hivatalos 
rövidítése. 
Polgár fizeti. 
L. N. 
Emelt zenei hang. 
Svájc — eleje. 
Hagyományos kul túrájú ősi 
nép. 
Azonos betűk (ók. hiba). 
Indiában van. 
Hotel. 
Koboz — egy furcsa a lakja . 
A MONDAS MÁSODIK RÉ-
SZE. 
S. R. T. 
Könnyen felmérgesíthető — 
esetleg megjegyzésre is ráillik 
ez a jelző. 
Ehhez hasonló. 
Visszaható francia személyes 
névmás. 
Gyakori magyar családnév. 
Allan vizi állat. 
Igekötő. 
Egy magyar király előneve. 
Fohász az egek urához. 
Kevert sereg. 
Ipso előtt áll. 
Tiltószó. 
Német helyhat&rozó. 
Női név. 
Azonos betűk. 
Tatai Mentő Egylet. 
Vizipóléban gyakori eredmény. 

66. Gyilkolja. 
67. Vecsey Ferenc »Valse triste« 

c. szerzeményének magyar 
szövegét irta. 

68. Diplomás ember rövidítése. 
69. Lendület. 
70. Fordított betű. 
71. Vizet szór. 
72. Petőfi egy versének a elme, 
73. >Ezen« van az utazó. 
74. Férfinév. 
75. Vissza: a befejezés. 

1. 
16. 

17. 

IS. 
20. 
21. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
30. 
31. 

32. 
33. 
34. 

36. 
37. 
38. 
40. 
41. 

42. 
43. 
45. 
46. 
47. 

48. 
49. 

77. 
78. 
71. 
SO. 
81. 
82. 
85. 
86. 
87. 

91. 
93. 
94. 
96. 
97. 

aki 98. 
100. 
101. 
103. 
104. 
106, 
107, 
108. 

UO. 
111. 
115, 
116. 
117, 

Betű (fon.) 
Balkáni vasúti gócpont, 
Atlan zár. 
Földmives szerszáma. 
Vágány — mássalhangzói. 
A szabadba, 
fi. A. 
Asztal egy rósze. 
Betű (fon.). 
Rokon. 
Önkényes pihenés munka köz-
ben 
A dohányos igéje. 
Pármai hercegnő volt. 
Rámutatás. 
Semmi ba ja az élettel. 
Mozartnak volt egyik kereszt-
neve. 
Kémleli. 
Számoa egy része. 
Görög sziget. 
Előd. 
A harmadik hatványon. 
Vájjon jól megnőtt? 
B. Z. 
Capone keresztneve volt. 
Idegen női név — idegenes 

Írásmódja. 
A portéka értéke. 
Csűrben van. 
Földmíves szerszáma. 
Vastag papír. 
Görög betű. 

FÜGGŐLEGES: 
1. A MONDAS HARMADIK RS-

SZE. 
2. I.. Ferenc József császár 1860 

október 20-án adta ki, alkot-
mányos alapra akarván he-
lyezni az egységes birodalom 
államéletét. E szerint Ma-
gyarország is örökös tartó-
mányként a birodalmi gyű-
lésbe küldte volna megvá-
lasztott képviselőit. A munici-
piumokat ez a rendelet visz-
szaállitotta és széleskörű ön-
kormányzatot biztosított ne-
kik. Ezt a próbálkozást az 1861. 
évi országgyűlés, mint alkot-
mányellenest visszautasította. 

3. Éktelen akadály. 
4. T. R. A. 
5. A férfiruhák vállában megta-

lálható. 
6. A régi római ház főrésze, fe-

dett udvar, amely körül a ház 
többi szobája csoportosult, itt 
állott eredetileg a tűzhely. 
A bazilikáknál ugyanez a név 
az oszlopcsarnok övezte ud-
vart illeti. 

7. Amerikai írónő. 
8. A. S L 
3. Szükség volt reá. 

10. 7iutatószó. 
11. Rettenetes ' betegség betűjele. 

112. Azonos betűk. 
13. Petőfi Sándor ódesanyjána 

leánykori családneve. 
14. Virslihez eszik. 
15. Pontos esemény egy rab éli 

•ében. 
17. Német lgekötő. 
19. Szamár — franciául. 
20. Fejfedő volt a lovagkorban. 
22. Enni tzeretne szegény. 
24. Válogatott kis társaság. 
25. Német személyes névmás. 
28. ü g y látszik, ismerle a moi 

dást, hogy: szégyen a futá 
de hasznos. 

29. fi. D. A. 
30. Menni — angolul 
35. Becézett női név 
36. Hallatlant 
37. Olasz tartomány 
39. A háztartás egyik főteendőj 
40. S. B. I. 
41. Atlan lat 
44. Betű (fon.) 
50. Van, mit a tejbe aprítania 
52. Vissza: ellentétes kötőszó 
56. K. G. 
59. A rendőr egyik funkciója b 

zonyos esetekben 
60. Angol területmérték 
61. Kis vizecske 
64. V. N. 
65. Chaney, elhunyt amerikai 

filmszínész keresztneve 
68. Téli csapadék 
69. Azonos betűk 
71. Dísz 
73. Felajánlotta 
74. Katonatiszt 
76. Nekihajít 
78. Menny 
91. Szerepkört tölt be a szí] 

háznál 
82. A tenger latin neve (ók. hib 
83. A. S. T. 
84. Bródy Sándor monogramja 
85. Az ökör tréfás jelzője — á 

vitt értelemben 
86. A jövő magy problémája 
87. I f júsági Korcsolyázó Egylet 
88. Ha hajó fut rá, elveszett 
90. Zola regényhősnője 
91. fi. M. 
92. Német viszonyszó 
94. Beleegyezel? 
95. Halkan a fülébe mond 
99. Kis kutyácska 

100. Ilyen ember nem vén embe 
101. Gyakori magyar családnév 
104. Vonatkozó névmás 
105. . . . comb 
107. Nagy a 'e je , hát búsuljani 
1««. Betű (fon.) 
109. Az arzén vegyjele 
110. Vallás rövidítés 
111. Tiltószó 
112. Ebben lakik a disznó 
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Vissza a természethez! 11. 
A rejtvényben több természetrajzi nevet képpel és szöveggel definiáltunk. A ször 

veg az illető állatnak vagy növénynek csupán egy érdekességét adja. 
A rejtvényekhez egy táblázatot mellékelünk, amelynek segítségével az eredmény-

szót kapjuk. Í r juk be ebbe a táblázatba a szavakat és ezeket úgy tologassuk jobbra-
balra, hogj- a vastagon kihúzott sorban (függőlegesen) egy természetrajzi nevet kap-
junk. Segítségül eláruljuk e névnek magánhangzóit, helytelen sorrendben: ö, O, 0 . 
Megfejtésül csak az eredményszót kell beküldeni a szelvényen. (Az utolsóelőtti oldalon 
található.) Beküldési határidő a megjelenéstől számított 6 nap. 

VÍZSZINTES: 16. Tag ja a gárdának 
1. Sólyom Janka énekel réla egy 17. A gleccserek által hordott 

sanzonban, csakhogy ott a má- sziklatörmelék 
sik nevét, a pitypangot hasz- 18. Azonosan ejtendő betűk 

--•••- 19, Orvos neve előtt éllé rövidítés 
22. Finom', étel , 
23. Érdekes, J í a r f eretlen gyü-

mölcse értékes^ az érett már 

24. Az lolimposzi győztes hom 
kára koszorúként került 



. A hegedű egyik húrja 

. E g y kis kirándulás, mondjuk 
autóval 
Bájegyez 
Amerikai úr neve előtt áll 
Mussolini lányának kereszt-
neve 
Királyi — rövidítése 
Etlenül kémlel 
ölelte 
Natrium vegyjele 
Fazekas Mihály névbetüi 
Ü. O. L. 
A gabonatermésnek egyik leg-
nagyobb ellensége — holott a 
neve ezt nem is mutatja 

21, Magyar irodalomtörténész volt 

46. A könyvelő úr munkahelye 
47. Ékes é s Idegen női iíév 
48. Igerag 
49. Étlen zene 
54. Bemutató előtt több van (ék. 

bibe) 
55. Csehszlovák város 
56. E g y ember . . . keresztül 
57. Por meg viz 
58. Afrikai tó 
60. A költászet egy ága (ék. hiba) 
62. V. A. V. 
63. Téli sporteszköz 
65. Atlan lap 
66. Nőnemű latin személyesnévmás 
67. E. E. E. 
68. S. Y. 

T T t ß E J t Z M T I I . 

. A mozgás bája 
Sütő — a háziasszony nyelvén 

I. Ilyen fő a király 
. Királyság Elő-Azsiában 

Kifigurázása valamely komoly 
műnek 

I. Gyümölcs 
. Táska 
i. S. S. L. 
'. Tornanadrág készül belőle 
!. H-val az elején: kánikulában 

fenyeget 
I. Régi »es« betű 
I. Szeged egyik legnagyobb ama-

tör sportegylete 
:. Folyómedret tisztit 

Harcias nő 
. Végtelenül konok 
I. Kiskabátok 
I. Edömér társa 
I. Színművésznő (Margit) 
I. Épületek 
* Abban igaza van! 
:. Pennsylvania hivatalos rövidí-

tése 
I. Régi magyar szó (ék. hiba) 
>. Az Operaház tagja lehet 
i. Címzésrövidítés 
'. Atlan sapka 
I. Római kettes 
I. Idegen cégtáblákon olvasható 

rövidítés 
.. Arzén vegyjele 

Világhírű magyar műkorcso-
lyázó pár 

I. A futónak kell megtennie 
'. Semlegesnemü angol szemé-

lyes névmás 
I. Betű 
I. Ázsia délnyugati félszigete 
I. Joguk van az élethez és ked-

vűk 
. Európában nem sokat tudnak 

róla, hacsak annyit nem, hogy 
az egérnél nagyobb 

22. R. A. A. 
24. Földmives egyik szerszáma 
27. Becézett női név 
29. Képtelen folytatni az útját 
30. & 
32. Ebet kötik hozzájuk 
33. C. Z. 
36. Nit 
37. Itlen vágány 
39. A gabonának ő is nagy ellen-

sége — szinte szégyent hoz pin-
cei rokonára 

40. Lekent neki 
41. Mit Vitatkozunk rajta? 
45. Annyit mindenki tud róla, 

hogy Tibet fennsikiá'n megta-
lálható 

13. A földmívesek gramofonja 

19. Kemény 
20. Egy közmondás az erősségét 

emlegeti 

14. Helyére tesz 
15. Nemzeti Atlétikai Club 
16. Nyelvtani fogalom 
17. öreggé íesz 
18. Társai közül jóval nagyobb és 

feltűnőbb virágaival tűnik ki 



(KöLTSí-PALYAZATUNKAT 
HELYSZŰKE MIATT A JÖVŐ HÉTEN FOLYTATJUK) 

SZÁMOLJON! 

összesen hány háromszög látható és 
következtethető a három sátoron é& ár-
nyékain, melyek közül kettő négyzet 
alapú, egy pedig háromszögű. 

SZAMOK HELYETT BETŰK 
(Nemes Emil.) 

KI SZÜLETETT ELŐBB? 
(Csak az esztendők számítanak, a na-

pok nem.) 
1. Petőfi vagy Jókai? 
2. Vörösmarty vagy Széchenyi? 
3. Napoleon vagy Wellington? 
4. Dubarry grófnő vagy Pompa-

dour? 
5. Rembrandt vagy Van Dyck? 
6. Kbssuth vagy Deák? 
7. Luther vagy Kálvin? 
8. Goethe vagy Schiller? 
9. Tintoretto vagy Eafael? 

10. Verdi vagy Wagner? 
11. Hunyadi László vagy Mátyás 

király? 
12. Tizennegyedik vagy tizenötödik 

Lajos? 
SAKK 

B C A D C D 
H E  

H D 
H E 

B E E E B P 

G C 
B E 

I D 
I D 

Ebben a rejtvényben minden szám-
jegynek egy-egy betű felel meg. Egy 
kis logikus gondolkozással nagyon 
könnyen megoldható. 
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Matt fél lépésben. 
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,.de ön valószínűleg kitalálja, hogy mi lenne az ötödik képen!! 



Vissza a természethez! 
10 hetes verseny 1000 pengő készpénzdíjjal 

A múlt héten kezdődött a »Vissza a természethez« című iij pályázatunk. 
A. természetből vett képekkel tarkítjuk a keresztrejtvényt virág-, növény- és 
állatképeket közlünk, sőt a könnyebbség kedvéért megtoldjuk definícióval is. 

A jutalmak hetenként 1 darab ötvenpengős és 5 darab tízpengős bankjegy. 
Mindenki több szelvénnyel pályázhat. Nem teszünk különbséget előfizető és 
példányonkénti vásárló között. A borítékra a cím fölé feltűnő betűkkel írjuk 
rá a »Vissza a természethez«. 

iGrEJTÉSEK 
L 1938. 35. számból: 

erobere: Péter . Í J jéd . 
ősz. Föl. i m a = 

ŐFI. 

t mondott Kar in thy? 
(172-173): 

3 B E G Y M E N T Ő Ö T L E T 
ÖN E D E N L 1A I 

A H L E M I T T P S 
I L E Ó S V A K I A Z 
3AR C LOVA S S Z O B R A 
i u TÁ A G A S N A 
3 R T O B Â G T P O É T Â J A 

A E R LYUK J R T 
I I L Ó N A J A V Í T 

Î A J S Z A K LE AM I 
D V E Z Ö T L E N E L Ő J E L 
E SÖR ER G INA A 

S IK H ID VÁM SZ I 
S T E M E T Ő T E A D S 
E T Ő N N E B DN 10 T 
TŐKE D R E I S E R D E 
Y M É T E R N D T N 
K P A R I S A T É L U T Ó 
E M E G E K E R E S K E D É S 

U SE C ODAHA J I T 
L E S COMB I E A 0 
E É B E N 0 A L E SR 
V E G Y A S S Z O N Y H Á Z A 
E L R CÓ FA CÁ 
LAADÓ I S T E N T I S Z T 
E L L M E T Á N ŐR F E 
ZU MANON AM I G É L 

D I D 0 IV E G A L E 
N T Ö T M E N T Ő E G Y L E T 

Mintha csupa, csupa: 1. 
Cirógatás. 2. Minden. 3. 
Csupasz. 4. Pék . 5. Sors. 
6. Többé. 7. Kevtebié. 8. 
Kettős. 

Ki találta fe l? : Bell. 
Rutherford. Einstein. He-
gei. Marinetti = BREHM. 

Szóalgebra: Peleske. 
Kiskeresztre] Ivén y (174): 

A S Z A B Ó F A T IME 
SZ I N E K Ó R Á V A L 
Z I T A T E D R E N G 
T Á A P Ä L 0 S KNO 
AM K E V E R É K AN 
L M I L K RÉM D 
O R A T 10 M E R I N O 
SÁBÁK N L E V É L 

T R A M E R E D P 
P E E NEKEM F I T 
E S T E LEM K A T E 
S Z E R E L M I D A L O K 
T I L O S Ö A M O R E 

Mi a jövő (176): 
A R A N Y T T O J Ó T Y U K 

K M E T Y V Á L Á S Ó R A 
É P I T K M I R Z A I J 
Z E N Ó B IA V O L N A Ö 
ZR LEN D IM I T R O V 
E D DAC IA K I E N Ő 
L I E D L IV P K O N C 
N S C S A V A N Y Ó P A S 
EM I T T T O L TANA 
V É R E S V O N A T G K 
Á T U T A L Á S DUM ND 
G M I L E S B E S E N Y Ő 
DD K O R Á N S N Y E R 
F É L MUROK E T E L E 
Ő L A B E G Y É T E L Ő R E 

Á L L A N D Ó HETI JUTALMAK 
(Postán küldjük el.) 

1 doboz KOESTLIN bonbon: 
Bárói SZABÓ ANNA, Ba ja , Bezeródy-u. 4. 

FL'TURIT gyümölcstál és tálca: 
STBOBEL SÁNDOR, Lov á.szp.a torn. 

H E L L E R sajt, juhtúró, vaj csomag: 
8CHMITLER ILONKA, Bp., Üllői-iit 120. 
GALAMBOS (Ferenciek-tere 4) georgette 

dlvatzsebkendő: 
FODOR MÁRTA, Saeiged ,Deák Forenc-u. 8. II . 

KALI MENT gyógycukorka (családi doboz): 
Dr. KA.CZ J E N Ö N É , Eny ing . 

1 díszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV: 
VASAN1TS GYULA, Bp., Maxos-u. 23. 

3 csomag Giasner: PRINC OF WALES 
kétszersült: 

BERÉNYINÉ BIRÔ KLÁRA, Bp., Báthory-n. 4. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66): 
H A T T E R E R J Ó Z S E F N É , A p «s tag. 
URANIA moziba 2—2 jegy: 
FÜREDI ERNÖNÉ, Bp., KirAly-u. 34. XV. 21. 
DÉRI JÁNOS, Bp., Hurtosasky-u. 13. 
CAPITOL moziba 2—2 jegy: 
PAUNZ IMRE. Ceeoeery-u. fil. H. li. 
GÁSPÁR s ANDORN fi, Bp., sziv-u. 35. 
1 pár GFB arany virág harisnya: 
JÁNOSSY FLÓRISNÉ, Bp., Kéikgolyó-u. 20/a f. 4. 
Egy doboz világhírű NíVEA créme: 
VÁMOS ZSUZSI, Bp., Kis-faludy-köz 6. I. 
Egy nagy doboz VALERY poudcr: 
H E R T E L E N D Y MANCI, Zatapfilösfce. 
dr. Noseda OSMO púder: 
TÉGLÁSS NÉMETH ISTVÁNNÉ, Pá,p.a. Ko-

rona-u. 21. 
GE-VI la selyemharisnya: 
ZILZER MAGDA, Bp., Csáky-u. 28. H. 4. 
BOON'S kakaókülönlegesség, Vi kg: 
MOOSÁRY MÁRIA, Bp., NiémoetTölgyi-iit 95. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
Dr. B E R N Á T H KÁLMÁNNÉ. Szarvas. 
L'OASIS parfüm és szájvíz: 
Dr. SALAMŰN ISTVÁN, Bp.. Páiya-u. 2/a. 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKÂRT Y A : 
LIPTHAY KURT, S ziélfcesí ebéd-vár, SAr-u. 1. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
ALGÁTZIvY ÁRPÁD, Románia, 
T E L L I N I ARANKA, Róma. 
T R E P P E R RUDOLFNË, Romíáttia. 
OBENAU KÁROLY. OsehszlováMa. 
KRISCHKER HUGÓNÉ, London. 
VÖRÖS ' SÁNDOR, Juigtoszli&viia. 

REJTVÉNYÜZENETEK 
Az állandó heti jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Színházi Életnek az Illető helyre 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött lcveüiekrc vagy levelezőlapokra 
rá i randő: » FEJTORNA«. —Megfe j t é sek a Szinházi 
Élet Bolt (Erzsébet-kőrút 7.) levélszekrényébe is 
bedobhatók. Már egy helyes megfej téssel is lehet 
pályázni , d'O tgbb megfejtéssel! nagyobb az esély. 

Szelvény 

VISSZA A TERMESZEIHEZ! 
2. rejtvényének eredményszava: 
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V I G Y Á Z Z O N K I S L Á N Y , N A G Y M A M A L E S Z I 
(Bokor Lajos rejtvénye.) 

VÍZSZINTES: 
11. Names és hasznos szenvedély 
12. A világháborúból Ismeri hely-

név 
14. A »Spectator« c. folyóirat hozta 

egyszer ezt a bölcs mondókát 
(folytatása a 14. függőlegesben) 

15. Művészi téma 
16. Mindenki cselekszi, napjában 

többször ls 
17. Világhírű optikai gyár 
18. Igekötö 
19. Bitka férfinév 
20. Helyhatározó névutú 
22. Katonai rang 
23. Hires magyar nyelvész, szótár-

alkotó 
24. A történeti földtan egyik kor-

szakának neve 
25. Idegen női név 
26. R. L. 
27. Szüret után rövidesen kész 
28. Jókedvre hangol 
29. •'Belső — rövidebben 
30. Az angol »lenni« ige egy 

alakja 
31. A baba. ha nagyon húz a — 

dadához 
32. Országos szervezettel biró 

nagy egyesület 
33. Vármegye 
34. Latin köszöntés 
35. Itt születtem 
35a. L. K. 
36. Elhunyt magyar iró 
37. Nagy tömeg ember 
39. Diszvlrág 
40. Magyar költő, Petőfi kortársa 
41. A »ránt« Ige egy parancsoló 

alakja 
42. Kisebbfajta fás-bokros terület 
43. Gyümölcsből készül 
44. Főnemesi cim 
45. Zrínyi Miklós várának neve 
48. Képzettséget jelölő rövidítés 
50. Előkelőség 

51. Próféta 

FÜGGŐLEGES. 

1. Az Elbe egyik mellékfolyója 
2. Hónap röviditésa 
3. Sfr 
4. Idegen férfinév 
5. Sportág 

c. Fontos kellék - - a főzéshez 
7. Közös vonása a muszkának éa 

a deszkának 
8. Vagy — franciául 
9. Jön, Jön . . . . 

10. Bibliai női név 
12. Égi táj — idegen nyelven 
13. Operaénekesnö 
14. A 14. vízszintes folytatása 
18. Számolási műveletet végez 
17. Becézett női név 
19. Megindult szavakat mond 
20. Jóemberünk 
21. Jónevelés dolga 
23. Operaénekesnő 
24. Bitka férfinév 
25. Szép szál legény 

le (c 

26. Üdülőhely 
28. Nemzetközi tenisz-díj 
29. Elfér öt ujjad kőzött 
31. Ugrás lóra. s lóról 

kuszi mutatvány) 
32. Híres parcellán 
34. Női név 
35. Sorozat — idegen szóval 
36. Mindenre ráillik 
37. Birkajelző 
38. Ami fölött nehéz vitatkozni 
40. Virágágy — Idegen szóval 
42. Aszfalton termett szóvirág 
43. Olaj. petroleum — idegen 

nyelven 
45. Bógl hosszmérték 
46. N. L. 
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MLLOFLOR É T É BRUNETAFLOR 
H A J N A K vJÜÍJX S Ö T É T H A J N A K 

A l k a l m a t l a n mosószerek ^asználatánál 
mészszappan képződ ik , a \ ) i a ha ja t 
szürke f á t y o l m ó d j á r a e l l e p i . O l yan 
lesz, min tha poros vo lna. Természetes 
fényét elveszti, a haj rugalmassága, haj-
lékonysága lecsökken, a haj e l tompul . 
Szappanmentes hajápolás kell a hajnak! 

Az alkálííompa haj 
3 komoly jele! 

# 



Egyszerű kezelésű, finom modern forma megsokszo 

a függöny kellemes hatását. Többféle modellben 

ható a szoba berendezésével harmonizáló színe 

Jöjjön hozzánk, örömmel bemutatjuk f ü g g ő n ^ 

lyunkon a RILOGA szellemes v á l t o z a t a i » 

Budapest, VII., Rákóczi út 7' 


